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84,800.- 
(มัดจ ำท่ำนละ 30,000.-) 

ก ำหนดวันเดินทำง 13 – 21 ม.ค. 60 17 – 25 ก.พ. 60 

21 – 29 มี.ค. 60 08 – 16  เม.ย. 60** 07 – 15 เม.ย. 60** 

ยุโรปดอกไม้ 9 วัน 6 คืน  
เบลเยีย่ม – เนเธอร์แลนด์ – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี 

 

 

วันแรก     (1):    กรุงเทพฯ 
วันที่สอง (2): กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ – บรูจจ์ – บรัสเซลส์  
วันที่สำม (3):    บรัสเซลส์ – กรุงเฮก – อัมสเตอร์ดัม (พัก 2 คืน) 
วันที่สี ่  (4):  อัมสเตอร์ดัม – โวเลนดัม – อัมสเตอร์ดัม – กังหันลม – ล่องเรือหลังคกระจก 
วันที่ห้ำ (5):  อัมสเตอร์ดัม – ดุสเซลดอร์ฟ – โคโลญจน ์– มหำวหิำรโคโลญจน์ 
วันหก  (6):  โคโลญจน์ –บ๊อบพำร์ด – ล่องเรือ แม่น  ำไรน ์– เซนต์กอร ์– ลักเซมเบิร์ก 
วันที่เจ็ด  (7):  ลักเซมเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก   
วันที่แปด (8):  ไฮเดลเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ 
วันที่เก้ำ  (9):  กรุงเทพฯ 
 

ช ำระบัตรเครดติ ฟรี ! ค่ำธรรมเนียม  Package Family มำ 4 ท่ำน ลดทันทีท่ำนละ 2,000 บำท 
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วันแรก (1) กรุงเทพฯ  
 

21.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์  แถว D ประตู 3 
  

วันทีส่อง (2) กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ – บรูจจ์ – บรัสเซลส์ – อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม 
 

00.30 น.  ออกเดินทางสู่  บรัสเซลส์  โดยเที่ยวบินที่ TG 934  
07.40 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม 

เป็นศูนย์กลางอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป  
เดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (Brugge) คือเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดแฟรนเดอร์ตะวันตก 
ซ่ึงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเมืองบรูจส์ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเวนิสแห่งตอน
เหนือ เป็นเมืองที่เงียบสงบ และเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของการผสมผสานระหว่างอารยธรรมในยุคสมัย
กลางและสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโก้อีกด้วย  
น าท่านชม จัตุรัสใจกลำงเมืองบรูจจ์ จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจจ์ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง มีพ้ืนที่
ประมาณ 1เฮคตาร์ เป็นที่ตั้งของงานสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่ามากมาย ทั้ง หอระฆังเก่าแก่ในสมัย
ศตวรรษท่ี 12 ศาลาว่าการเมืองในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอ โกธิค รวมทั้งรูปปั้น Jan Breydel 
และ Pieter de Coninck ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส ยิ่งไปกว่านั้นจัตุรัสแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร 
และร้านค้าอีกมากมาย อาทิ ร้านสินค้าแฟชั่ชั้นน า และช๊อคโกแลต  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน   
บ่าย  เดินทางกลับสู่  กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม / แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์

อะตอมเม่ียม (Atomium) เป็นสถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ชึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปโครงสร้าง
อะตอมที่ขยายใหญ่หลายล้านเท่าและสร้างขึ้นเป็นหอแสดงนิทรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 ซึ่ง
ตอนนี้ได้กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่อีกแห่งหนึ่งของเบลเยียมไปอย่างสมบูรณ์  ลักษณะของนั้น อะโต
เมี่ยม มีความสูงประมาณ 108 เมตร ประกอบด้วยลูกบอลทีมีทั้งหมด 9 ลูกแต่ละลูกมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 18 เมตร ในตัวอะโตเมี่ยมยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในยุโรป ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงถึง 5 
เมตรต่อวินาที เจ้าอะโตเมี่ยม มีน้ าหนัก รวมกันประมาณ 2400 ตัน   
น าท่านชม แกรนด์เพลซ (Grand Place) จัตุรัสกลางเมืองที่มีชื่อเสียงของบรัสเซลส์และได้รับการ 
กล่าวขานว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ที่ถูกล้อมรอบด้วยอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบาร็อก 
โกธิค นีโอโกธิค ที่ท าให้จัตุรัสแห่งนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์ ท่านจะได้บันทึกภาพศาลาว่าการเมืองและอาคาร
ที่สวยงามรอบ ๆ จัตุรัส   
แวะถ่ายรูปกับ แมนิเก้นพีซ (Mannekenpis) ประติมากรรมรูปเด็กชายตัวน้อยก าลังยืนแอ่นตัว
ปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และต านานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม มีเวลาให้ท่านเดินเล่น
เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก เช่น กระเป๋า KIPLING ผ้าลูกไม้ ช็อคโกแลตเบลเยี่ยม เป็นต้น  
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ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง   
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Husa President Park หรือเทียบเท่ำ 
  

วันที่สำม  (3)    บรัสเซลส์ – กรุงเฮก – ลิซเซ ่– สวนเคอเคนฮอฟ  / มำดูโรดัม – อัมสเตอร์ดัม 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
เดินทางสู่ กรุงเฮก (Hague) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากกรุงอัมสเตอร์และรอตเทอร์ดาม ปัจจุบัน
กรุงเฮกเป็นที่ตั้งของรัฐบาลดัตช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเมืองที่ประทับของ
พระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์ ยังเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการพิมพ์ เป็นที่ตั้งของ
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ  
แวะถ่ายรูปกับ ศำลโลก หรือพระรำชวังสันติภำพ (Peace Palace) ที่ประดิษฐานกฏหมายระหว่าง
ประเทศ (Seat of International Law) เป็นที่ตั้งกองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแห่ง
กรุงเฮก และหอสมุดแห่งวังสันติที่ล้ าค่า นอกจากเป็นที่ตั้งสถาบันดังกล่าวแล้ว ที่วังสันติยังมักจัด
เทศกาลพิเศษ เกี่ยวกับนโยบายระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศด้วย 
เดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) เป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และส าคัญยิ่งของเนเธอร์แลนด์  ปัจจุบัน
ประเทศเนเธอร์แลนด์มีการปลูกทิวลิปเป็นอุตสาหกรรม ทิวลิปถูกน ามาสู่เนเธอร์แลนด์ในราวปี ค.ศ. 
1593 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และการปลูกทิวลิปจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมหลัก
ของชาวเนเธอร์แลนด์ และเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญของประเทศ มาจนทุกวันนี้ ทิวลิปมีการปลูกใน
เนเธอร์แลนด์มาตั้งแต่ราวๆ ค.ศ. 1600 จนในปัจจุบัน เกือบครึ่งของพ้ืนที่ปลูกไม้หัว ทั้งประเทศใช้เป็น
พ้ืนที่ปลูกทิวลิป นอกนั้นก็เป็นพวกลิลลี่ แกลดิโอรัส นาซิสซัส และไฮยาซินธ์ ตามล าดับ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย น าท่านเข้าชม สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่ (Lisse) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิว

ลิปส าคัญของฮอลแลนด์ ในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี้ เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก  ด้วยทิวลิปที่
มีมากกว่า 7 ล้านต้น ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนเคอเคนฮอฟ( KEUKENHOF )แห่งนี้จะ
เปิดให้เข้าชมปีละครั้งประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี  ช่วงที่ทิว
ลิปจะสวยที่สุด จะอยู่ระหว่างวันที่ 8 เมษายน ไปจนถึง 20 เมษายน ใน1ปีจะมีผู้เข้ามาชมสวน
ประมาณ 4- 5 ล้านคน  

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ช่วงเดือนมิถุนายน ไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ สวนเคอเคนฮอฟ จะปิด น าท่านชม 
มำดูโรดัม (Madurodam) เมืองตุ๊กตาอันดับ 1 ของโลก บนพ้ืนที่ 2 ไร่ครึ่ง ชมการจ าลอง
อาคาร ตึกรามบ้ านช่อง  สนามบิน  สิ่ งก่อสร้างและสถานที่ ส าคัญของเน เธอร์แลนด์ 
ภายในประเทศมาสร้างในอัตราส่วน 1 ต่อ 25 น าชมและถ่ายภาพหน้าศาลโลก ผ่านชมกระทรวง 
ทบวง กรมต่างๆ และย่านสถานฑูตกงศุลต่างๆ  
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เดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ตั้งอยู่ริมแม่น้ าอัมสเทล เป็น
เมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของยุโรป ถึงแม้อัมสเตอร์ดัมจะเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศ แต่ศูนย์กลางของหน่วยงานรัฐบาลตั้งอยู่ที่กรุงเฮก  
น าท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณ จัตุรัสดัม (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มี
อนุสรณ์สงครามเพ่ือร าลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ 
โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ านาจ 
ผ่านชม พระรำชวังหลวง (Royal Palace) หรือ วังหลวง ที่ครั้งแรกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1655 มี
จุดประสงค์เพ่ือใช้เป็นที่ว่าการอ าเภอ สร้างโดยสถาปนิกที่ชื่อ ยาคอบ ฟาน กัมเปน ตรงหน้าจั่วของตึก
แห่งนี้มีรูปปูนปั้นที่สวยงาม เป็นรูปเทพีแห่งทะเล และสัตว์ในเทพนิยายกรีก ภายในเป็นห้องโถงกว้างปู
ด้วยหินอ่อนเป็นรูปลูกโลกขลิบด้วยทองเเดงสวยงาม เพดานวาดเป็นรูปภาพจักรวาล 
แวะถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ไรค์ (Rijksmuseum) พิพิธภัณฑ์อันดับหนึ่งของประเทศ แหล่งรวมผลงาน
ศิลปะเนเธอร์แลนด์ทุกแขนง อาคารมีลักษณะคล้ายกับตึกสถานีรถไพสร้างด้วยอิฐสีเเดงสไตล์นีโอ
โกธิก ภายในพิพิธภัณฑ์อันกว้างใหญ่มีทั้งหมด 260 ห้อง จัดเก็บรวบรวมภาพเขียนของจิตรกรชาวดัตช์
ผู้มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 15 ถึงศตวรรษที่19  
แวะถ่ายรูปกับ สถำนีรถไฟกลำง (Centraal Station) แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1889 โดดเด่นด้วยการ
ตกแต่งสถาปัตยกรรมด้วยอิฐสีเเดง ผลงานการออกแบบของ PJH Cuypers ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอัมสเตอร์ดัม (Rijksmuseum)  

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารพ้ืนเมือง  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Ramada Apollo Amsterdam Centre หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สี่  (4) อัมสเตอร์ดัม – โวเลนดัม – อัมสเตอร์ดัม – กังหันลม – ล่องเรือหลังคำกระจก  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เดินทางสู่ โวเลนดัม (Volendam) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ของประเทศ เนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้าน
ชาวประมงอันแสนคึกคัก ชมวิถีชิวิตที่ยังคงการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์รวมไปถึงลักษณะ
การแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี 
น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย   เดินทางชม กังหันลม และอนุสำวรีย์เรมแบรนท์   (Windmill & Statue Of Rembrandt) เป็น

กังหันลมระบายน้ าที่มีชื่อเสียงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1636  ตั้งอยู่บนชายฝั่งของแม่น้ า Amstel ชมรูป
ปั้น เรมแบรนท์ เป็นจิตรกรและช่างพิมพ์ในประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปและเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
มากทีสุ่ดท่านหนึ่งของโลก  

  ชมโรงงำนท ำรองเท้ำไม้ (Woodden Shoes Factory) ซึ่งเป็นมรดกตกทอดที่อยู่คู่กับชาวดัตช์มา
แต่โบราณกาลโรงงานรองเท้าไม้เป็นโรงงานเนเธอร์แลนด์(ฮอลแลนด์)เป็นประเทศอยู่ในเขตที่จัดได้ว่ามี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3
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ความชื้นสูงชาวดัตช์จึงคิดประดิษฐ์รองเท้าที่มีประสิทธิภาพกันความชื้นได้สูงและรองเท้าไม้นี่ยังมีอายุ
การใช้งานที่นานอีกด้วยที่นี่ยังมีรองเท้าที่ท าขายหากท่านใดต้องการซื้อเป็นที่ระลึกก็สามารถซื้อได้มี
หลายสีหลายลวดลายหากท่านใดประสงค์อยากได้พวงกุญแจ 
น าท่าน ล่องเรือหลังคำกระจก ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ชมสองฝากฝั่งคลองของตัว เมืองอัมเตอร์ดัมที่มี
อายุหลายร้อยปีชมบ้านเรือนสไตล์ดัชท์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่ง ตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา 
คลองเป็นเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญที่สุดของเมืองนี้และอันสเตอร์ดัมก็มีคลองจ านวนมากที่สุดในโลก
ด้วย และมีสะพานข้ามคลอง 600 สะพานสถานที่ส าคัญน่าชมที่สุดของอัมสเตอร์ดัมเกือบทั้งหมดจะ
อยู่ริมคลอง รวมทั้งคฤหาสน์บ้านช่องของคหบดีเก่าแก่ด้วย แม้กระทั่งตลาด ดอกไม้สดของเมืองหลวง
แห่งนี้ก็ยังอยู่ริมคลอง 

   ชม สถำบันกำรเจียระไนเพชร ที่เนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีการเจียระไนเพชรที่
ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ช านาญตลอดจนชม
ขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีท่ีมีค่าที่สุด  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Ramada Apollo Amsterdam Centre หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ห้ำ (5)  อัมสเตอร์ดัม – ดุสเซลดอร์ฟ – โคโลญจน์ – มหำวิหำรโคโลญจน์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เดินทางสู่  เมืองดุสเซลดอร์ฟ (Dusseldorf) เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia ชม
สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ สวยงาม และประวัติประวัติศาสตร์นับแต่ยุคสมัยปี ค.ศ.1100 ไม่ว่าจะเป็น
ความสวยงามของ City hall ที่โด่งดังของ ชมปราสาทอันเก่าแก่ที่ตั้งตระหง่านเหนือ แม่น้ าRhineและ
ท าให้เมืองดุสเซลดอร์ฟ กลายเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่ นักท่องเที่ยวต้องการมามากที่สุดแห่งหนึ่ง
ในประเทศเยอรมัน 
 อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งบนถนน Ko-Galle rie ถนนซึ่งมีร้านขายของเปิด ตามริมสองฝั่งของถนน
มากมายไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้า ร้านของตกแต่งบ้าน ร้านเครื่องประดับ หรือร้านขายของ ที่ระลึก ซึ่ง
ล้วนมีแต่ของที่สวยงามและมีความประณีต ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าท่ีถูกใจและราคาถูกตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เมืองส าคัญริมแม่น้ าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4ของ

ประเทศเยอรมนีศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ าหอมออดิ
โคโลญ 4711 อันลือชื่อ น าเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญเมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอ านาจ  

  เข้ำชมมหำวิหำรโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหา
ให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จใน
ปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูง
ที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร 
ยาว 144เมตร สร้างเพ่ืออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี เชิญอิสระตามอัธยาศัยส าหรับการเลือก
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ซื้อสินค้าในย่านเมืองเก่าบริเวณถนน Hohestrasse ถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญจน์ เช่น 
เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่,ออดิโคโลญจน์ 4711 เป็นต้น 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Koeln West หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่หก (6)   โคโลญจน์ –บ๊อบพำร์ด – ล่องเรือ แม่น  ำไรน์ – เซนต์กอร์ – ลักเซมเบิร์ก  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ ท่ำเรือบ๊อบพำร์ด (Boppard) น าท่าน ล่องเรือชมควำมสวยงำมของแม่น  ำไรน์ แม่น้ าสาย
ส าคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ า ผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่
ใช้ผลิตไวน์ขาวอันมีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมัน เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น ปราสาทของโบราณ
อายุกว่า 600 ปี และอาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ า 
ผ่านบริเวณผาหินโลเรอไลย์ (Loreley rock) ซึ่งมีต านานเรื่องเล่าขานอันลึกลับของเสียงสะท้อนที่
เกิดข้ึนบริเวณนั้น และข้ึนฝั่งที่ ท่ำเรือเซนต์กอร์ (St. Goar) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
บ่าย  เดินทางสู่ ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศขนาดเล็กๆที่ไม่มีทางออกทะล อยู่ทางตะวันตก

เฉียงเหนือของทวีปยุโรป มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี ด้านใต้ติดกับฝรั่งเศส และ
ด้านตะวันตกติดกับเบลเยียม ทางตอนเหนือเป็นเนินเขาและภูเขาเตี้ยๆ จุดสูงสุดอยู่ที่ Buurgplaatz มี
ความสูง559ม พ้ืนที่ อ่ืนๆมักเป็นเนินเขาเตี้ยๆเช่นกัน มีเมืองหลวงชื่อเดียวกันกับชื่อประเทศคือ 
ลักเซมเบิร์ก เชิญเที่ยวชมประเทศเล็กสุดในยุโรปที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าประทับใจ ทั้งปราสาท อาคาร
บ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง แม่น้ าล าคลอง และดอกไม้ต้นฤดูใบไม้ผลิ 

  ผ่านชม ศำลำว่ำกำรเมือง พระรำชวัง The Grand Ducal palace ที่ประทับของกษัตริย์หรือดยุค
องปัจจุบัน อำคำรรัฐสภำ โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปรำกำรสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่
บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขา ผ่ำนชม Casemates Du Bock ส่วนหนึ่งของป้อมปราการ
อันเก่าแก่ ซึ่งยูเนสโกได้ประกาศยกย่องย่านเมืองเก่า และป้อมปราการแห่งนี้ให้เป็นมรดกโลกด้าน
วัฒนธรรม  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Mercure Grand Hotel  Alfe หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่เจ็ด (7)   ลักเซมเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – ปรำสำทไฮเดลเบิร์ก 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่ง แม่น้ าเน็ก
คาร์ (Neckar River)อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่ส าคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮ
เดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนี้ท าให้มีนักท่องเที่ยว
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นับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี้แล้วน าท่านผ่านชมย่านการค้าและแหล่ งรวมของ
นักศึกษานานาชาติ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารไทย 
บ่าย   น ำท่ำนขึ นรถรำงไฟฟ้ำ (Mountain Railway) เพ่ือขึ้นสู่เนินเขาและเข้ำชมปรำสำทไฮเดลเบิร์ก 

(Heidelberg Castle) ปราสาทเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดของเมือง โดย
ปราสาทนี้สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1300 ในสไตล์โกธิค-เรอเนสซองซ์ ตั้งอยู่บนเนินเขาและโดยรอบมีป่า
ละเมาะแสนสวยสามารถเดินเล่นได้ บริเวณปาร์กของปราสาทจะมีต้นไม้ใหญ่อย่างต้นเบิช , ต้นเมเปิ้ล 
ต้นโอ้ค มากมาย ในอดีตปราสาทแห่งนี้ใช้เป็นป้อมปราการ และต่อมาได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็น
ปราสาทเมื่อปีค.ศ 1544 แม้ปราสาทแห่งนี้จะเคยถูกเผาและท าลายไปบ้างในสมัยสงคราม แต่ก็ยังคง
สภาพความสวยงามอยู่เหนือแม่น้ าเนคการ์ได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้  
ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ที่สร้างขึ้นโดยค าสั่งของพระเจ้าเฟเดอริก ที่สร้างเพ่ือเป็น
ของขวัญวันเกดิแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสร้างเสร็จภายในคืนเดียว  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม NH Hirschberg Heidelberg หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่แปด (8)  ไฮเดลเบิร์ก – เวิร์ธแฮม เอำท์เลท – แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่สนามบิน แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt)  
14.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 921 
 

วันที่เก้ำ  (9)  กรุงเทพฯ 
 

06.25 น.  เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

***************************************** 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ยุโรปเบเนลักซ์ 9 วัน 4 ประเทศ (TG) 
 

ก ำหนดวันเดินทำง 

13 – 21 ม.ค. 60  17 – 25 ก.พ. 60 21 – 29 มี.ค. 60 08 – 16  เม.ย. 60** 07 – 15 เม.ย. 60** 

 
 

 

 

อัตรำนี รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบิน กำรบินไทย และค่าภาษีสนามบินทุก
แห่งที่ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น (ประเทศเนเธอร์แลนด์) และเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่น
วีซ่า 

3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
7. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าที่บริการและอ านวยความสะดวกที่สนามบิน 
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการ

เดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือขึ้น

เครื่อง (Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี ไม่รวม 1.  ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์   
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม   

เงื่อนไข งวดที่ 1 : ส ำรองที่นั่ง มัดจ ำทำ่นละ 30,000 บำท    

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ ม.ค. – มี.ค. 60 เม.ย. – มิ.ย. 60 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ 84,800.- 88,800.- 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน เสริมเตียง) ท่ำนละ 82,800.- 86,800.- 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน ไม่มีเตียง) ท่ำนละ 80,800.- 84,800.- 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ 10,000.- 10,000.- 
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กำรส ำรองท่ี พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงนิและส าเนาหนา้หนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทำงอีเมล์  beelinetour.specialist@gmail.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1. โอนผ่ำนบัญชีธนำคำรดังนี  (*กรุณำแฟกซ์ ใบน ำฝำก มำที ่เบอร์แฟกซ์ 02 - 678 - 6100 - 01 ทำงอีเมล์  
beelinetour.specialist@gmail.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour  กรุณำระบุชื่อผู้ส่งและผู้รับ) 

- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  ชื่อบัญชี บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 227-2-04525-2 
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาสี่แยกถนนจันทน์เลียบคลองช่องนนทรี  ชื่อบัญชี บริษทั บไีลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล  

จ ากัด 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 747-2-16239-4 
- ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจนัทน์  ชื่อบัญชี บริษัท บีไลน์ ทวัร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 036-1-44386-2 
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขายอ่ยคิวเฮ้าส์ ลุมพนิี ชื่อบัญชี บรษิัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 539-1-01195-4 

2. บัตรเครดิต  
- บัตร VISA, MASTER, JCB ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
  แจ้งข้อมูลบัตรเครดิต (Key in payment 16-digit account number และ Expiration date) 
- บัตร AMEX ค่าธรรมเนียม 3.5% (ใช้เคร่ืองรูดบัตรแบบซิปแซป) 

3. เช็คเงินสด  
- สั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด” 

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดนิทำง 
นับตั้งแต่วนัทีบ่ริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนนิการคืนเงนิให้ผู้ช าระเงินมัดจ าภายใน 
15 วันท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงนิมัดจ าเทา่นัน้) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษทัจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทวัร์เดินทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงนิมัดจ าเทา่นัน้) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

mailto:beelinetour.specialist@gmail.com
mailto:beelinetour.specialist@gmail.com
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บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเกน้ประเทศเนเธอแลนด์  
(ใช้เวลำในกำรขอวีซ่ำประมำณ 15 วันท ำกำร ทั งนี ระยะเวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำขึ นอยู่กับดุลยพินิจของสถำนทูต ) 

ณ ปัจจุบนั สถานฑตูไมอ่นญุาต ใหด้ึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแลว้ ดังนั้นถา้ลูกค้ามแีผนเดนิทางที่ 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจง้เจ้าหน้าที ่เพ่ือขอยืน่วซี่าลว่งหน้ากอ่นกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เครือ่งบนิ+โรงแรม  
ในช่วงที่ลกูค้าจะเดินทางมาด้วย 
(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นวีซ่าในสมัยก่อน ) 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจุบันมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พ้ืนฉากหลังรูปต้องเป็นพ้ืนสี
ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่าย
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ)  

3. ส าเนาบัตรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้อง

แนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ

ให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ

ให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
10. หลักฐานการท างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำอังกฤษ 
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จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คัดส าเนาอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 

วันเดินทางที่จะไป 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก าลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  
11. หลักฐำนกำรเงิน :  (กรุณำเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั ง Bank guarantee และ ส ำเนำสมุดบัญชี ทั งสองอย่ำงนี 

ต้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

11.1  หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มอีายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 

11.2  ส าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมุด
บัญชีและถ่ายส าเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) 

หมำยเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น จากเดือน 1 ข้ามไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากทางธนาคารแทนการ
ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี 
11.3   บัญชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซ่าได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มา

ด้วยหากต้องการใช้บัญชีฝากประจ า ต้องเตรียมดังนี้ 
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ า (Fixed account) 

ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
 ส าเนาสมุดบัญชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้

สมเหตุสมผลในการยื่นวีซ่า 
หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี  

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุ
ชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็น
คนในครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 


