เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
บรูจจ์-บรัสเซลล์-อัมสเตอร์ดัม-ปารีส
บรัสเซลล์
ปารีส
อัมสเตอร์ดัม

นครหลวงแห่งประเทศเบลเยี่ยม ชมเมืองที่งดงามและสัญลักษณ์ของหนูน้อยมานิคินพิส ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่
ระลึก และเที่ยวเมืองบรูจจ์ทีได้ชอื่ ว่าเป็นเวนิสแห่งเบลเยี่ยม
เมืองหลวงแห่งประเทศฝรั่งเศส เมืองใหญ่ที่ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวปีละหลายล้านคน ชมมหานครอันยิ่งใหญ่และ
เมืองทีม่ ีเสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปกรรม แฟชั่น และสินค้ามากมาย
เมืองหลวงแสนงามของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ อดีตอาณาจักรใหญ่ในด้านการค้าทางทะเล และ
ชมธรรมชาติทงี่ ดงามและเมืองใหญ่ที่สวยงาม

กำหนดเดินทำง

04-11 ก.ย. / 09-16 ต.ค.
19-26 ต.ค. / 21-28 ต.ค. / 20-27 พ.ย. 58

วันแรก
21.00 น.

กรุงเทพฯ – บรัสเซลล์ (เบลเยี่ยม)
นัดพร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์ Dประตู 2-3 เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย เจ้าหน้าทีจ่ าก
ทางบริษทั ฯ อานวยความสะดวกดูแลเรื่องการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระต่างๆ

วันที่สอง
00.10 น.

บรัสเซลล์ – อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)
ออกเดินทำงสู่กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยีย่ ม โดยสำยกำรบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 960
(มีอาหารค่าและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)
เดินทำงถึงสนำมบิน เดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม นครหลวงแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์
ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินอยู่ต่ากว่าระดับนาทะเลปานกลาง และดินแดนแห่งกังหันลม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นาท่าน ลงเรือหลังคำกระจก ล่องชมภำยในเมืองเก่ำของอัมสเตอร์ดัม ชมสองฝากฝัง่ คลองของตัวเมือง
อัมเตอร์ดัมทีม่ ีอายุหลายร้อยปี ชมบ้านเรือนสไตล์ดัชท์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีที่
ผ่านมา คลองเป็นเส้นทางคมนาคมที่สาคัญที่สุดของเมืองนีและอันสเตอร์ดัมก็มีคลองจานวนมากที่สุดในโลก
ด้วย (ประมาณ 100 คลอง ยาวรวมกัน 97 กม.) และมีสะพานข้ามคลอง 600 สะพาน สถานที่สาคัญน่าชม
ที่สุดของอัมสเตอร์ดัมเกือบทังหมดจะอยู่รมิ คลอง รวมทังคฤหาสน์บ้านช่องของคหบดีเก่าแก่ดว้ ย แม้กระทั่ง
ตลาดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนีก็ยังอยู่รมิ คลอง จากนันนาท่านสู่บริเวณ จัตุรัสดัมสแควร์ ศูนย์กลาง

07.00 น.
กลำงวัน
บ่ำย
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ค่ำ

วันที่สำม
เช้ำ

กลำงวัน
บ่ำย

ค่ำ

วันที่สี่
เช้ำ

กลำงวัน
บ่ำย

ค่ำ

ของเมืองอัมสเตอร์ดัม เป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าชันนา ผ่านชมพระรำชวังของพระรำชินีเบียทริค จากนัน ให้
ท่านได้เลือกซือ สินค้าภายในร้านที่ทาด้วยไม้ เป็นของที่ระลึกต่าง ๆ เช่น พวงกุญแจ รองเท้าไม้ ฯลฯ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรจีน
จำกนั้นนำท่ำนเข้ำที่พักโรงแรม Ramada Apollo Hotel หรือเทียบเท่ำ
อัมสเตอร์ดัม - บรัสเซลล์
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นาท่านถ่ายรูปกับกังหันลม แลนด์มาร์คที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งของชาวดัทช์ จากนันนาท่าน ชมขันตอนการ
ทารองเท้ำไม้และฟังขั้นตอนกำรทำเนยแข็ง แบบพืนบ้านดังเดิม พร้อมเลือกซือเป็นของฝากของที่ระลึก
จากนันนาท่านเข้าชมโรงงำนเจียรนัยเพชร ชันดีเยี่ยมที่มชี ื่อเสียงระดับโลกในการเจียรนัยเพชรนางาม ซึ่ง
เป็นงานฝีมือลือชื่อของเนเธอร์แลนด์มานาน พร้อมกันนันท่านจะได้มโี อกาสเลือกซือเพชรเม็ดงามในราคา
กันเองจากโรงงานอีกด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นาท่านเดินทางสู่ บรัสเซลล์ เมืองหลวงของเบลเยีย่ ม เป็นที่ตังของหน่วยงานที่สาคัญๆของสหภาพยุโรป
อีกทังบรัสเซลล์เป็นที่ตังขององค์กรระหว่างประเทศที่สาคัญหลายแห่งอาทิ องค์การนาโต้ ทาให้หลาย
ประเทศมีสถานทูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานทูตปกติของแต่ละประเทศ สถานทูตประจาสหภาพยุโรป
และสถานทูตประจานาโต แวะถ่ายรูปกับ อโตเมีย่ ม ประติมากรรมขนาดใหญ่ที่เป็น สัญลักษณ์ที่สาคัญของ
การรวมตัวของยุโรปที่เริ่มต้นมาตังแต่ ปี ค.ศ. 1958 จากนันนาท่านชมความสวยงามของ จัตุรัสแกรนด์
เพลซ ที่เป็นแลนด์มาร์คของบรัสเซลส์ สถานที่ตังของอดีตพระราชวังหลวง ศาลาว่าการเมืองเก่า ที่มีสร้าง
ด้วยศิลปะหลายยุคสมัยทังโกธิค บารอคและรอคโคโค นาท่านถ่ายรูปคู่กับ หนูน้อยมำนิคิน พีส หรือหนู
น้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์อีกอย่างของบรัสเซล์ล
รับประทำนอำหำรค่ำ อิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปปิ้ง
นำท่ำนเข้ำที่พัก โรงแรม Husa President Park Hotel หรือเทียบเท่ำ
บรัสเซลล์ – บรูจจ์ - บรัสเซลล์
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ หนึ่งในเมืองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก
ที่มีความสวยงามของสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือน
และยังมี
บรรยากาศทีโ่ รแมนติคมากๆของเบลเยี่ยม เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเวสต์ฟลานเดอส์ในเขตเฟลมมิชของ
เบลเยียมอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งเมืองที่นักท่องเที่ยวยุโรปและอเมริกันนิยมไปเทีย่ วกัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรพื้นเมือง
นาท่านชมเมืองบรูจจ์ ย่านศูนย์ประวัตศิ าสตร์ของเมือง มีลานาทีใช้ในการคมนาคมรอบ ๆ ได้ ทาให้บรูจจ์
รู้จักกันในชื่อ “เวนิสเหนือ” ชมจัตุรัสใจกลางเมือง หอระฆังเก่าแก่ ตึกเทศบาลเมืองในสถาปัตยกรรม
แบบเฟลมมิช และแบบเรเนซองค์ พร้อมเลือกซือสินค้าและของที่ระลึกตามร้านค้าต่าง ๆ มากมายในเมือง
นาท่านชม ให้เวลาท่านอิสระเดินเล่นชมจัตุรัสกลำงเมืองทีม่ มี หาวิหารกลางเมืองและหอระฆังเบลฟรีสูงเป็น
สัญลักษณ์ของเมือง ก่อนจะเดินทางกลับบรัสเซลล์
รับประทำนอำหำรค่ำณ.ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเข้ำที่พัก โรงแรม Husa President Park Hotel หรือเทียบเท่ำ
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วันที่ห้ำ
เช้ำ

กลำงวัน
บ่ำย

ค่ำ

วันที่หก
เช้ำ

หมำยเหตุ

วันที่เจ็ด
เช้ำ

บรัสเซลล์ - ปำรีส
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเมืองผู้นาแห่งโลกแฟชั่นมืองอันสวยสดด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรม
แหล่งรวมแฟชั่นชันนาของยุโรป
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรจีน
นาท่าน นั่งรถชมเมืองปำรีส แวะจอดรถถ่ายรูปกับสถานที่สาคัญๆอาทิ วิหารโดมอินวาลิด-หอคอยไอเฟิลจัตุรัสคองคอร์ต-ถนนชองมป์เอลิเซ่-ประตูชยั จากนันนาท่าน ลงเรือล่องแม่น้ำแซนน์ เพื่อล่องเรือชมความ
สวยงามของอาคารบ้านเรือนนครปารีส ที่ตังอยู่ ริม 2 ฝั่งแม่นา
รับประทำนอำหำรค่ำณ.ภัตตำคำรไทย
นำท่ำนเข้ำที่พัก โรงแรม Mercure Paris Velizy Hotel หรือเทียบเท่ำ
อิสระเต็มวันในปำรีส
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
วันอิสระสาหรับท่าน เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าในห้างสรรพสินค้าแกลเลอรี่ ลาฟาแยต เพื่อเดินชมและเลือกซือ
สินค้าทั่วไป หรือแบรนด์เนมดังอย่างหลุยส์วติ ตองค์ แอร์เมส ชาเนล ฯลฯ
หรือเข้าชม ภำยในของพระรำชวังแวร์ซำยส์ , พิพธิ ภัณฑ์ลฟู วร์ (ไม่รวมค่ำเข้ำชมแห่งละประมำณ 13
ยูโร)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน , อำหำรค่ำ อิสระตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำที่พัก โรงแรม Mercure Paris Velizy Hotel หรือเทียบเท่ำ

13.40 น.

ปำรีส – สนำมบิน
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูสนำมบินชำร์ลเดอโกลล์ เพือ่ ผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจเช็คบัตรโดยสำร
ตรวจเช็คกระเป๋ำต่ำงๆ
นำท่ำนออกเดินทำงกลับ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG-931

วันที่แปด
05.55 น.

กรุงเทพฯ
เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ....

ทำคืนภำษี

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ
คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสาคัญ

อัตราค่าบริการ สารับจานวนผู้เดินทางขัน้ ต่า 30 ท่าน
พักห้องคู่ท่านละ
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
BEL-NET-FRA8D May-Nov2015
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ที่ไม่

*** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก ***
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีนามั
้ น ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
 ผู้เดินทางทุกท่านกรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางเมื่อท่านจองทัวร์และยืนยันแน่นอนว่าจะเดินทาง เพื่อบริษทั ฯ
จะบริการแก่ทา่ นในการนัดยื่นวีซ่าให้ก่อน พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น เพือ่ นาข้อมูล
เหล่านั้นมาทาการนัดหมายการยื่น
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรุณาวางเงินมัดจา ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจาแล้วเท่านั้น
2. หากมีการยกเลิการจอง หลังจากที่ชาระค่ามัดจาเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนค่ามัดจา เนื่องจากเป็นทัวร์
ราคาพิเศษ บริษทั ฯ ได้ชาระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีนามั
้ น) ให้กับสายการบินไทย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. หลังจากชาระค่ามัดจาแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทาการยื่นวีซ่า ซึง่ จะทาการยื่นวีซ่า ล่วงหน้า 1
เดือนครึ่ง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชาระค่าเปลี่ยนชื่อและค่าภาษีน้ามันที่
ปรับเปลี่ยน โดยประมาณ ท่านละ 3,500-4,000 บาท หรือขึ้นอยู่กับค่ธรรมเนียมที่ทางสายการบินกาหนด และต้องยื่นวีซ่า
เดี่ยวในกรณีที่สถานฑูตมีคิวให้ยื่น และต้องชาระค่าวีซ่าใหม่ตามแต่ละสถานทูตเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
4. การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ต้องชาระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทาการ
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษัทฯ กาหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทฯ ต้อง
นาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจาทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตร
โดยสารและทาการยื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯ จะทาการคืนเงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กบั สายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ณ ประเทศที่เราเดินทาง
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจา และค่าทัวร์
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจา และค่าทัวร์
อัตรานี้รวมบริการ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-บรัสเซลส์ / / ปารีส-กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ท่านที่อายุระหว่าง เกิน 1 ปี – ไม่เกิน 75 ปี)
 ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ ีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 1
ธันวาคม 2557 และท่านต้องชาระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิม่ จากสายการบิน
 ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น-ร้านอาหาร ในยุโรป
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อัตรานี้ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์อีกท่านละ 800 บาท
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 สาหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี
เหตุทาให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษทั ทัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง
เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนือ่ งมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ ัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบำงโรงแรมอำจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อำจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรือแยกพักแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเดี่ยว โดย
ท่ำนจะต้องชำระค่ำพักเดี่ยวเพิ่ม ประมำณ 1,500 บำทหรือแล้วโรงแรมเรียกเก็บของ
คืนที่พักนั้นๆ
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ ีอุณหภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มขี นาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบนา ซึ่งขึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
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หลักฐำนกำรยื่นวีซ่ำเบลเยีย่ ม
***ยื่นวีซ่ำเดี่ยว ทุกท่ำนต้องแสดงตัวที่สถำนทูตเพื่อสแกนลำยนิ้วมือ***
ใช้เวลำพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ 15 วันทำกำร
เอกสำรในกำรขอวีซำ่ (กรุณำจัดส่งภำยใน วันก่อนวันเดินทำง)
***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตเบลเยี่ยมไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านั้น
3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายขึ้น
หมายเหตุ กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ (กรุณำจัดส่งภำยใน 30 วันก่อนวันเดินทำง) ใช้เวลำพิจำรณำ 15 วันทำกำร
o หนังสือเดินทาง

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ตากว่
่ า 3 หน้า
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็นต้องส่งให้กับบริษทั ทัวร์ หาก
มีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ
สัดส่วนใบหน้า 90%
- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป ขนาด 1.5 x 2 นิว
หรือ 3.5 x 4.5 ซ.ม. ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบน
วีซ่า หรือขนาดรูปหน้าเท่ากับในหนังสือเดินทาง
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือ
เครื่องประดับบดบังหน้าตา **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณีเป็นเด็ก อายุต่ากว่า 15 ปี
- ใช้สาเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มีบตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูติบตั ร
ด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
o สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว
o สาเนาใบเปลี่ยนชือ่ กรณีท่านที่มีการเปลีย่ นชือ่
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o สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
o สาเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง
- กรณีลูกจ้าง (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “ แทนการใช้ชื่อของแต่ละ

สถานทูต) ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ที่ทางานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็นต้น

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้านหรืออาชีพอิสระ

 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูติบัตรบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
 ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐานแสดง
อาชีพตัวเอง เช่น ถ่ายภาพหรือช่างภาพ, สัญญาเช่า, ใบเสร็จแสดงการซือขาย, เอกสารการเสียภาษี

-

กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน

ทางด้านการเงินของผู้รบั รอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด (กรณีนี้หาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิน ** ทุกท่านที่เดินทางจะต้องมีการเงินส่วนตัวมาด้วย **

- สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือน
และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทาได้
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกที่มชี ื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็นปัจจุบัน
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็นต้น
- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่า
จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทาจดหมายรับรองการเงิน
พร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลาเนา
o กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
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คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมา
ยื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจี่ ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีจ้ ะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทาง
เป็นหลัก

*****************************************************************************************************************
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง...................................... วันเกิด ..........................................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ........................................ วันหมดอายุหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ................................................ สถานที่เกิด .............................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย

3. กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล.........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .......................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์บ้าน.......................... โทรศัพท์มอื ถือ .........................................
5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์..................................... หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)........................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครั้งสุดท้ายหรือไม่

ไม่เคย

เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)

ตั้งแต่วันที่............................ ถึงวันที่............................ รวม.......................... วัน
-----------------------------------------------
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