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88,800.- 
มัดจ ำท่ำนละ 30,000 .- 

ก ำหนดวันท่ีเดินทำง 15 – 24 ก.พ. 62 15 – 24 มี.ค. 62 
12 – 21 เม.ย. 62 17 – 26 พ.ค. 62 14 – 23 มิ.ย. 62 

26 ก.ค. – 04 ส.ค. 62 09 – 18 ส.ค. 62 13 – 22 ก.ย. 62 

ยุโรป 5 ประเทศ 10 วัน 7 คืน 
(เบลเย่ียม – ลักเซมเบิร์ก – ฝรั่งเศส – เยอรมัน – เนเธอร์แลนด์) 

 

วันที ่  (1) กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ 
วันท่ี   (2) บรัสเซลส์ – ดิแนนท์ – ลักเซมเบิร์ก    
วันท่ี   (3) ลักเซมเบิร์ก – กอลมำร ์– ริคเวีย – สตรำสบูร์ก  
วันท่ี   (4) สตรำสบูร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – โคโลญจน์  
วันท่ี   (5) โคโลญจน์ – หมู่บ้ำนกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม    
วันท่ี   (6) อัมสเตอร์ดัม – โวเลนดัม – อัมสเตอร์ดัม    
วันท่ี   (7) อัมสเตอร์ดัม – เดลฟท์ – กรุงเฮก – เกรน – บรัสเซลส์       
วันท่ี   (8) บรัสเซลส์ – บรูจส์ – บรัสเซลส์ – แกรนด์เพลซ – แมนิเก้นพีซ – อนุสรณ์อะตอมเม่ียม  
วันท่ี   (9) บรัสเซลส์ – กรุงเทพฯ    
วันท่ี  (10) กรุงเทพฯ   
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วันท่ี (1) กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ 
 

21.30 น. พร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 3 แถว D เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย โปรดสังเกตป้ำยบีไลน์ ทัวร์ 
 

วันท่ี (2) บรัสเซลส์ – ดิแนนท์ – ลักเซมเบิร์ก    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00.30 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) โดยเท่ียวบิน TG 934 
07.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ประเทศเบลเย่ียม เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม เป็นศูนย์กลำง

อย่ำงไม่เป็นทำงกำรของสหภำพยุโรป  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองดิแนนท์ (Dinant) ต้ังอยู่บนริมฝังแม่น้ ำทำงตอนใต้ของเบลเยียม ถือเป็นเมืองแห่งป้อม

ปรำกำรโบรำณ โบสถ์โกธิค และพิพิธภัณฑ์ผู้ประดิษฐ์แซ็กโซโฟน  ถือได้ว่ำเป็นเมืองท่ีสวยงำมรำวกับภำพเขียน 
แน่นขนัดอยู่ระหว่ำงแม่น้ ำ Meuse กับหน้ำผำสูงชันท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นก ำแพงเมือง  

 น ำท่ำนชม วิหำรนอทเทอร์ดัมดิแนนท์ (Notre Dame de Dinant) สร้ำงขึ้นเพื่อแทนท่ีวิหำรแบบโรมำเนสก์
ก่อนหน้ำซึ่งพังทลำยลงในปี 1228 ตัวอำคำรได้รับกำรบูรณะขึ้นใหม่และผ่ำนกำรซ่อมแซมมำแล้วหลำยต่อหลำย
ครั้ง รวมถึงช่วงหลังจำกสงครำมโลกท้ังสองครั้งในช่วงศตวรรษท่ี 20 ซึ่งมีโครงสร้ำงแบบโกธิก และต้ังตระหง่ำน
เหนือแม่น้ ำมูส  

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย เดินทำงสู่ เมืองลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศขนำดเล็กๆท่ีไม่มีทำงออกทะล อยู่ทำงตะวันตกเฉียง

เหนือของทวีปยุโรป มีพรมแดนด้ำนตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี ด้ำนใต้ติดกับฝรั่งเศส และด้ำนตะวันตกติด
กับเบลเยียม 

 น ำท่ำนชม ย่ำนเมืองเก่ำแห่งลักเซมเบิร์ก หรือ ท่ีหลำยคนเรียกว่ำ "เมืองแห่งแกรนด์ดยุค" ในขณะท่ีย่ำนเก่ำแก่
ท่ีสุดท่ีเรียกว่ำ “Wenzel Walk” เป็นท่ีนิยม อำคำรหลำยแห่งในเขตเมืองเก่ำ ได้รับกำรอนุรักษ์อย่ำงเหมำะสม 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
เข้ำสู่ท่ีพัก โรงแรม Novotel Luxembourg Centre หรือเทียบเท่ำ 
 

 วันท่ี (3)  ลักเซมเบิร์ก – กอลมำร ์– ริคเวีย – สตรำสบูร์ก  
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เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

เดินทำงสู่ เมืองกอลมำร์ (Colmar) เมืองศูนย์กลำงกำรท่องเท่ียวอันดับสองของแคว้นอัลซำซ (Alsace) เป็น
เมืองท่ียังคงควำมงดงำมของสถำปัตยกรรมไว้ได้อย่ำงมำก เขตเมืองเก่ำกอลมำร์ (Colmar Old Town) เขตท่ีมี
สถำปัตยกรรมในยุคศตวรรษท่ี 16 – 17 ต้ังอยู่ ซึ่งบำงหลังเป็นอำคำรสไตล์เรอเนซองส์อันงดงำม เป็นย่ำนท่ีมี
ฉำยำว่ำ “เวนิสน้อย” (Little Venice) ย่ำนท่ีได้ช่ือมำจำกลักษณะของบ้ำนเรือนท่ีต้ังอยู่บนสองฝ่ังคลอง ต้ังอยู่
ติดกับแม่น้ ำโลช (Lauch) มีคลองเล็ก ๆ และมีบ้ำนไม้แบบเก่ำแก่สไตล์เยอรมันกอธิคและเรอเนซองส์ 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย   เดินทำงสู่ เมืองริคเวีย (Riquewihr) เมืองท่ีติดกับกอลมำร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ช้ันเลิศของแคว้นอำลซำส และ

เป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Villange de France หรือ หมู่บ้ำนท่ีสวยท่ีสุดในฝรั่งเศส และยังได้รับกำรขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก 

   เดินทำงสู่ เมืองสตรำสบูร์ก (Strasbourg) เมืองต้ังอยู่ในแคว้นอัลซำสใกล้พรมแดน เป็นเมืองหลวงของ
สหภำพยุโรป (European Union) และต้ังอยู่กึ่งกลำงระหว่ำงปำรีสกับปรำก 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
เข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม Hilton Strasbourg หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (4)  สตรำสบูร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – โคโลญจน์  

 
 
 
 
 
 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
   น ำท่ำนชม อำคำรสภำสหภำพยุโรป (European Union Parliament) ท่ีสวยงำม อำคำรสถำนีรถไฟท่ีออก

แบบอย่ำงทันสมัย / ชม ย่ำนเมืองเก่ำล้อมรอบด้วยคลอง จึงท ำให้มีทัศนียภำพท่ีสวยงำม /ชม มหำวิหำรนอร์
ทเธอดำม (Cathedral Nortre Dame) โบสถ์กอธิค ท่ีเป็นงำนมำสเตอร์พีส ด้วยควำมงดงำมละเอียดชด
ช้อยของกำรแกะสลักหินทรำยบริเวณด้ำนหน้ำของโบสถ์ ชมบริเวณถนนโดยรอบโบสถ์ท่ีสวยงำม เรียงรำยด้วย 
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   ร้ำนค้ำ และร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟท่ีแข่งขันกันตกแต่งประชันกัน ให้ท่ำนมีเวลำเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อ
สินค้ำในย่ำนร้ำนค้ำ หรือในห้ำงสรรพสินค้ำแกลลอรี่ลำฟำแยท 

   เดินทำงสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองท่ีสุดแสนโรแมนติก ต้ังอยู่บริเวณฝ่ัง แม่น้ ำเน็กคำร์ 
(Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลำงกำรศึกษำท่ีส ำคัญของเยอรมัน เป็นท่ีต้ังของมหำวิทยำลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่ง
เป็นมหำวิทยำลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยควำมสวยงำมของเมืองนี้ท ำให้มีนักท่องเท่ียวนับล้ำนคนในแต่ละปี
ต้องมำเยือนเมืองแห่งนี้แล้วน ำท่ำนผ่ำนชมย่ำนกำรค้ำและแหล่งรวมของนักศึกษำนำนำชำติ 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  เดินทำงสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เมืองส ำคัญริมแม่น้ ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4ของประเทศ

เยอรมนีศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ งำนศิลปะ และอุตสำหกรรม ท้ังยังเป็นแหล่งผลิตน้ ำหอมออดิโคโลญ 4711 อัน
ลือช่ือ น ำเท่ียวชมตัวเมืองโคโลญเมืองเก่ำสมัยโรมันเรืองอ ำนำจ 

  แวะถ่ำยรูป มหำวิหำรโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) โดยเริ่มก่อสร้ำงมำต้ังแต่ปี 1248 แต่มีปัญหำให้
ต้องหยุดพักกำรก่อสร้ำงไปบ้ำง จึงต้องใช้เวลำกว่ำหกร้อยปีจึงสร้ำงเสร็จสมบูรณ์ และ สร้ำงเสร็จในปี 1880 
มหำวิหำรโคโลญเป็นศำสนสถำนของคริสต์ศำสนำโรมันคำทอลิก นับเป็นวิหำรท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในโลกในสมัย
นั้น ลักษณะสถำปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้ำง 86 เมตร ยำว 144เมตร สร้ำงเพื่อ
อุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มำรี เชิญอิสระตำมอัธยำศัยส ำหรับกำรเลือกซื้อสินค้ำในย่ำนเมืองเก่ำบริเวณ
ถนน Hohestrasse ถนนช้อปปิ้งท่ีขึ้นช่ือของเมืองโคโลญจน์ เช่น เครื่องเหล็กตรำตุ๊กตำคู่ ออดิโคโลญจน์ 
4711 เป็นต้น 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
เข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม Maritim Cologne หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (5) โคโลญจน์ – หมู่บ้ำนกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

เดินทำงสู่ หมู่บ้ำนกีธูร์น (Giethoorn) หรือหมู่บ้ำนไร้ถนน อยู่ในจังหวัดโอเวอร์เอเซิล (Overijssel) เป็น
หมู่บ้ำนท่ีสวยงำม  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
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บ่ำย   แวะถ่ำยรูปตำมบ้ำนเรือน คูคลอง หรือท่ำนจะเลือกเช่ำเรือพำย พำยไปตำมล ำคลองของหมู่บ้ำนกีธูร์นตำม
อัธยำศัย โดยควำมโดดเด่นของหมู่บ้ำนท่ีนี้ไม่มีถนนแม้แต่สำยเดียว แต่มีล ำคลองล้อมรอบเมือง โดยกำร
คมนำคมท้ังหมดใช้ทำงน้ ำ ยำนพำหนะหลักท่ีใช้คือ เรือ ได้รับฉำยำว่ำ เวนิซแห่งเนเธอร์แลนด์  

 เดินทำงสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ต้ังอยู่ริมแม่น้ ำอัมสเทล เป็นเมือง
ศูนย์กลำงทำงประวัติศำสตร์ท่ีส ำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป ถึงแม้อัมสเตอร์ดัมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่
ศูนย์กลำงของหน่วยงำนรัฐบำลต้ังอยู่ท่ีกรุงเฮก 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
เข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม Dutch Design Hotel Artemis หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (6)   อัมสเตอร์ดัม – โวเลนดัม – อัมสเตอร์ดัม    

 
 
 
 
 
 

 

 
 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

เดินทำงสู่ โวเลนดัม (Volendam) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและได้รับควำมนิยมมำกท่ีสุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศ เนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองประมงทำงทะเลท่ีมีควำมโดดเด่นในเรื่องของท่ำเรือและหมู่บ้ำนชำวประมงอัน
แสนคึกคัก ชมวิถีชิวิตท่ียังคงกำรแต่งกำยในแบบด้ังเดิมของชำวดัตช์รวมไปถึงลักษณะกำรแต่งกำยในแบบ
ด้ังเดิมของชำวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่ำปัจจุบันยังคงได้รับกำรอนุรักษ์เอำไว้เป็นอย่ำงดี 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย   เดินทำงกลับสู่ อัมสเตอร์ดัม น ำท่ำนสัมผัสควำมหรูหรำท่ี โรงงำนเพชร เดินทำงย้อนกลับไปเมื่อสำมพันล้ำนปี

ก่อนซึ่งเป็นจุดก ำเนิดของเพชร และจบลง ท่ีกระบวนกำรเจียระไนเพชรในยุคปัจจุบัน และกรุงอัมสเตอร์ดัมเคย
เป็น ศูนย์กลำงท่ีส ำคัญด้ำนกำรผลิตเพชร 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
เข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม Dutch Design Hotel Artemis หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (7) อัมสเตอร์ดัม – เดลฟท์ – กรุงเฮก – เกรน – บรัสเซลส์       
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เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
เดินทำงสู่ เดลฟท์ (Delft) ช่ือของเมืองนี้ต้ังจำกภำษำดัทช์ท่ีแปลว่ำกำรขุดและเช่ือมต่อท่ีเนื่องจำกท่ีนี่มีคลอง
จ ำนวนมำก เป็นต ำนำนศูนย์กลำงกำรผลิตเซรำมิคช้ันยอดและวิธีกำรทำสีด้วยมือแบบด้ังเดิมท่ียังสำมำรถหำดู
ได้ท่ี Koninklijke Porceleyne Fles / ชม จัตุรัสกลำงเมือง Grote Markt ชม ศำลำว่ำกำรเมืองเดลฟท์ และ
สถำนท่ีส ำคัญๆ ภำยในเมือง 
เดินทำงสู่ กรุงเฮก (Hague) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจำกกรุงอัมสเตอร์และรอตเทอร์ดำม ปัจจุบันกรุงเฮก
เป็นท่ีต้ังของรัฐบำลดัตช์ อำคำรรัฐสภำ ศำลฎีกำ และสภำแห่งรัฐ รวมไปถึงเมืองท่ีประทับของพระรำชินีแห่ง
เนเธอร์แลนด์ ยังเป็นท่ีต้ังของอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรและกำรพิมพ์ เป็นท่ีต้ังของศำลยุติธรรมระหว่ำง
ประเทศ / แวะถ่ำยรูปกับ ศำลโลก หรือพระรำชวังสันติภำพ (Peace Palace) ท่ีประดิษฐำนกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศ (Seat of International Law) เป็นท่ีต้ังกองบัญชำกำรของศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศแห่ง
กรุงเฮก และหอสมุดแห่งวังสันติท่ีล้ ำค่ำ นอกจำกเป็นที่ต้ังสถำบันดังกล่ำวแล้ว ท่ีวังสันติยังมักจัดเทศกำลพิเศษ 
เกี่ยวกับนโยบำยระหว่ำงประเทศและกฎหมำยระหว่ำงประเทศด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  เดินทำงสู่ เมืองเกรน (Ghent) เป็นเมืองท่ีสวยอันดับ 3 ของเบลเย่ียม เมืองเล็กท่ีน่ำรักแห่งเบลเย่ียม น ำท่ำน

ชมเขตเมืองย่ำนเก่ำแห่งเกรต์ย่ำนจัตุรัสใจกลำงเมืองเป็นท่ีต้ังของโบสถ์ St. Bravo’s Cathedral โบสถ์แห่งนี้มี
ควำมเป็นมำยำวนำน เดิมพื้นท่ีแห่งนี้เป็น Chapel มำต้ังแต่ปี ค.ศ. 942 และต่อมำก็ได้มีกำรสร้ำงอำคำรท่ีใหญ่
ขึ้น ในช่วงศตวรรษท่ี 14-16 และเป็นโบสถ์แบบโกธิคท่ีสวยงำมท่ีสุด และได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
(Unesco)   

  เดินทำงกลับเมืองกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) 
ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
เข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม NH Brussels Louise (*Ex NH Brussels City Center*) หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (8) บรัสเซลส์ – บรูจส ์– บรัสเซลส์ – แกรนด์เพลซ – แมนิเก้นพีซ – อนุสรณ์อะตอมเม่ียม  

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
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เดินทำงสู่ เมืองบรูจส์ (Brugge) เมืองหลวง และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของจังหวัด แฟรนเดอร์ตะวันตก ซึ่งต้ังอยู่
ทำงตอนเหนือของประเทศเบลเย่ียม ซึ่งเมืองบรูจส์ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเป็นเวนิสแห่งตอนเหนือ เป็นเมืองท่ี
เงียบสงบ และเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของกำรผสมผสำนระหว่ำงอำรยธรรมในยุคสมัยกลำงและสมัยใหม่ได้อย่ำง
ลงตัว อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีได้รับกำรขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้ 
 

 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  เดินทำงกลับเมืองกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) น ำท่ำนชม แกรนด์เพลซ (Grand Place) จัตุรัสกลำงเมืองท่ีมี

ช่ือเสียงของบรัสเซลส์และได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของยุโรป ท่ีถูกล้อมรอบด้วยอำคำรท่ีสร้ำงด้วย
สถำปัตยกรรมท้ังบำร็อก โกธิค นีโอโกธิค ท่ีท ำให้จัตุรัสแห่งนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์ ท่ำนจะได้บันทึกภำพศำลำว่ำกำรเมือง
และอำคำรท่ีสวยงำมรอบ ๆ จัตุรัส แวะถ่ำยรูปกับ แมนิเก้นพีซ (Mannekenpis) ประติมำกรรมรูปเด็กชำยตัวน้อย
ก ำลังยืนแอ่นตัวปัสสำวะอย่ำงน่ำรัก ผู้สร้ำงประวัติศำสตร์และต ำนำนพื้นเมืองของชำวเบลเยี่ยม มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่น
เลือกซื้อของฝำก ของท่ีระลึก เช่น กระเป๋ำ Kipling ผ้ำลูกไม้ ช็อคโกแลตเบลเยี่ยม เป็นต้น  
แวะถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึกกับ อนุสรณ์อะตอมเม่ียม (Atomium) เป็นสถำปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ช่ึงเป็น
สัญลักษณ์รูปโครงสร้ำงอะตอมท่ีขยำยใหญ่หลำยล้ำนเท่ำและสร้ำงขึ้นเป็นหอแสดงนิทรรศกำรระหว่ำงงำน 
Expo ปี 1958 ซึ่งตอนนี้ได้กลำยเป็นแลนด์มำร์กใหม่อีกแห่งหนึ่งของเบลเยียมไปอย่ำงสมบูรณ์ ลักษณะของนั้น 
อะโตเมี่ยม มีควำมสูงประมำณ 108 เมตร ประกอบด้วยลูกบอลทีมีท้ังหมด 9 ลูกแต่ละลูกมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ประมำณ 18 เมตร ในตัวอะโตเมี่ยมยังมีลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในยุโรป ท่ีวิ่งด้วยควำมเร็วสูงถึง 5 เมตรต่อวินำที 
เจ้ำอะโตเมี่ยม มีน้ ำหนัก รวมกันประมำณ 2400 ตัน 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
เข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม NH Brussels Louise (*Ex NH Brussels City Center*) หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (9) บรัสเซลส์ – กรุงเทพฯ    
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน เพื่อเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ 

13.10 น.  ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG 935  
 

วันท่ี (10) กรุงเทพฯ   
 

06.15 น.  เดินทำงถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ 

------------------------------------------------------------ 
 



                  Copyright © 2018 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                             8 

อัตรำค่ำบริกำรทัวรย์ุโรป 5 ประเทศ 10 วัน 7 คืน (TG) 
(เบลเยี่ยม – ลักเซมเบิร์ก – ฝรั่งเศส – เยอรมัน – เนเธอรแ์ลนด์)  

 

อัตรำน้ีรวม 1. ค่ำต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สำยกำรบินไทย และค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งท่ี
ระบุในรำยกำร 

2. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำประเทศกลุ่มเชงเก้น และเจ้ำหน้ำท่ีอ ำนวยควำมสะดวกท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่ำ 
3. ค่ำพำหนะท่ีระบุในรำยกำร พร้อมคนขับรถ 
4. ค่ำทิปพนักงำนขับรถ 
5. ค่ำทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่ำเข้ำชมสถำนท่ีต่ำง ๆ และค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร   
7. ค่ำท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรำยกำร พักห้องละ 2 ท่ำน พร้อมอำหำรเช้ำ 
8. หัวหน้ำทัวร์คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
9. เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวก ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสำรเดินทำงพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อำหำรเสริมระหว่ำงกำรเดินทำง  
12. น้ ำด่ืมระหว่ำงกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่ำน ตลอดกำรเดินทำง 
13. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงินท่ำนละ 2 ,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำล ตลอดกำร

เดินทำง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ำใบเล็ก ส ำหรับถือ

ข้ึนเครื่อง (Baggage) น้ ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3 % (จำกค่ำบริกำร)        

อัตรำน้ีไม่รวม 1. ค่ำธรรมเนียมท ำหนังสือเดินทำง 
2. ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์  
3. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ และค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  
4. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำเข้ำ - ออก ในโรงแรม  เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ 

กรุณำดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  

เงื่อนไข 
กำรส ำรองที ่

งวดที่ 1 : ส ำรองที่น่ัง มัดจ ำท่ำนละ 30,000 บำท    
พร้อมส่งส ำเนำใบโอนเงินและส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำยังบริษัทฯ ทำงแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่ำนบัญชีธนำคำร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 20 ท่ำนขึ้นไป รำคำ (บำท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ   88,800. - 

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

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ   83,800. - 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ   18,500. - 

mailto:sp@beelinetour.com
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 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 
• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่ำลืมส่งหลักฐำนใบน ำฝำกมำท่ี อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour 
(คลิกลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อม
ระบุชื่อผู้ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่ำธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่ำธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงำนหำกต้องกำรใช้บัตรเครดิต 

3.เช็คสั่งจ่ำยในนำม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับต้ังแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลิกกำรเดินทำงกับลูกค้ำ ทำงบริษัทจะด ำเนินกำรคืนเงินให้ผูช้ ำระเงนิมัดจ ำภำยใน 
15 วันท ำกำร  
- เอกสำรกำรรับเงินคืน ส ำเนำบัตรประชำชนผู้โอนเงินมัดจ ำพร้อม เซน็รับรองส ำเนำ  
- ส ำเนำหนำ้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจ ำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ ำเท่ำนั้น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทำงบริษัทจะด ำเนินกำรคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภำยใน 15 วันท ำกำร นับจำกวนัท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทำงกลับมำถึง
ประเทศไทย 
- เอกสำรกำรรับเงินคืน ส ำเนำบัตรประชำชนผู้โอนเงินมัดจ ำพร้อม เซน็รับรองส ำเนำ  
- ส ำเนำหนำ้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจ ำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ ำเท่ำนั้น) 
 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วัน ไม่หักค่ำใช้จ่ำย  
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 41 - 59 วัน หักค่ำใช้จ่ำย 10,000 บำท  
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 31 - 40 วัน หักค่ำใช้จ่ำย 20,000 บำท 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 - 30 วัน หักค่ำใช้จ่ำย 50% ของค่ำทัวร์ 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 11 - 20 วัน หักค่ำใช้จ่ำย 75% ของค่ำทัวร์ 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 - 10 วัน หักค่ำใช้จ่ำย 100% ของค่ำทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน กำรนัดหยุดงำน 
ภัยธรรมชำติ สภำพภูมิอำกำศ กำรก่อจลำจล อุบัติเหตุ ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ ท้ังนี้จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษำผลประโยชน์
ของท่ำนไว้ให้มำกที่สุด  
2. เนื่องจำกกำรท่องเท่ียวนี้เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่ำนปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในกำรใช้บริกำรนั้นท่ีทำงทัวร์จัดให้  
3. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท่ีท่ำนช ำระแล้ว  
4. หำกวันเดินทำงหนังสือเดินทำงของท่ำนช ำรุด (อำทิ ขำด เปียกน้ ำ) ทำงสำยกำรบินไม่อนุญำต ให้เดินทำง บริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 

 
 

mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้นประเทศเบลเยี่ยม  
(ใช้เวลำในกำรขอวีซ่ำประมำณ 15 วันท ำกำร  

ท้ังนี้ระยะเวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของสถำนทูต) 
ณ ปัจจุบัน สถำนฑูตไม่อนุญำต ให้ดึงเล่ม Passport หำกได้ยื่นเข้ำไปแล้ว ดังนั้นถ้ำลูกค้ำมีแผนเดินทำงที่ 
ต้องใช้ Passport กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ เพื่อขอยื่นวีซ่ำล่วงหน้ำก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเคร่ืองบิน+โรงแรม  
ในช่วงที่ลูกค้ำจะเดินทำงมำด้วย 
 

(กำรเตรียมเอกสำรกรุณำอ่ำนให้เข้ำใจและเตรียมให้ครบและกรุณำอย่ำยึดติดกับกำรยื่นวีซ่ำในสมัยก่อน ) 

1. หนังสือเดินทำง อำยุใช้งำนได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 แผ่น 
(หำกมีเล่มเก่ำกรุณำแนบเล่มเก่ำก่อนหน้ำเล่มปัจจุบันมำด้วย) 

2. รูปถ่ำย สี หน้ำตรง ขนำด 3.5*4.5 ซ.ม. จ ำนวน 2 รูป พ้ืนฉำกหลังรูปต้องเป็นพ้ืนสขีำว 
(อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพ้ืนเป็นสีเทำ ใช้ไม่ได้) หำ้มสวมแว่นสำยตำ (รูปถ่ำยต้องถ่ำยไว้ไม่
เกิน 6 เดือน...สถำนฑูตมีกำรเทียบรูปกับหนำ้วีซ่ำที่เคยได้รบั)  

3. ส ำเนำบัตรประชำชน (ท้ังหน้ำบัตร และหลังบัตร)  
4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (กรุณำถ่ำยหน้ำแรกที่มีรำยละเอียดบ้ำนเลขท่ีมำด้วย) 
5. ส ำเนำทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หำกมีกำรเปล่ียนค ำน ำหน้ำเป็น ...นำง... ต้องแนบมำ) 
6. ส ำเนำทะเบียนหย่ำ (กรณีผู้หญิง.....ถ้ำหย่ำและหำกมีกำรใช้ค ำน ำหน้ำเป็น ....นำง...ต้องแนบมำ) 
7. ส ำเนำใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมำ)  
9. กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์: (หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสำรเพิ่มเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทำงกับบุคคลอื่น บิดำและมำรดำต้องท ำหนังสือแสดงควำมยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่ำกำรเขตหรืออ ำเภอ

เท่ำนั้น และให้ระบุว่ำ ยินยอมให้เด็กเดินทำงกับใคร (ระบุช่ือ) มีควำมสัมพันธ์อย่ำงไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทำงกับบิดำ มำรดำต้องท ำหนังสือแสดงควำมยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่ำกำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้นและให้ระบุว่ำ 

มำรดำยินยอมให้เด็กเดินทำงกับบิดำ (ระบุช่ือบิดำ)  
- เด็ก เดินทำงกับมำรดำ บิดำต้องท ำหนังสือแสดงควำมยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่ำกำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้นและให้ระบุว่ำ 

บิดำยินยอมให้เด็กเดินทำงกับมำรดำ (ระบุช่ือมำรดำ)   
10. หลักฐำนกำรท ำงำน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเปน็ภำษำอังกฤษ 

จดหมำยรับรองกำรท ำงำนให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถำนฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทำงเป็นเจ้ำของกิจกำร : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรำยช่ือผู้ประกอบกิจกำร (คัดส ำเนำอำยุไม่เกิน 3 
เดือน) 

- กรณีผู้เดินทำงเป็นเจ้ำของร้ำนค้ำ : ใช้ทะเบียนพำณิชย์ท่ีมีช่ือผู้เป็นเจ้ำของร้ำนค้ำ 
- กรณีพนักงำนบริษัท : ใช้จดหมำยรับรองกำรท ำงำนจำกนำยจ้ำง ระบุต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรวำ่จ้ำง เงินเดือน วัน

เดินทำงท่ีจะไป 
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- กรณีท่ีเป็นข้ำรำชกำร : ใช้หนังสือรับรองจำกหน่วยงำน  
- กรณีเกษยีณอำยุรำชกำร: ถ่ำยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษำ ต้องมีหนังสือรับรองจำกสถำบันศึกษำ นั้นว่ำก ำลังศึกษำอยู่ ระบุช้ันปีท่ีศึกษำ  

11. หลักฐำนกำรเงิน :  (กรุณำเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ ส ำเนำสมุดบัญชี ทั้งสองอย่ำงนี้ต้องเปน็

เลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

11.1 หนังสือรับรองสถำนะทำงกำรเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนำคำร ระบุ
ช่ือเจ้ำของบัญชีให้ครบถ้วน มีอำยุไม่เกิน 15 วันนับจำกวันท่ีจะยื่นวีซ่ำ 

11.2 ส ำเนำสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับข้ึนไปจำกเดือนท่ีจะยื่นวีซ่ำ มียอดเงินไม่ต่ ำกว่ำ 100,000 บำทต่อกำรรับรอง 1 
ท่ำน ให้สมเหตุสมผลต่อกำรยื่นวีซ่ำ และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้ำวข้ำมเดือน (กรุณำปรับสมุดบัญชีและถ่ำยส ำเนำ
อับเดท 15 วันก่อนยื่นวีซ่ำ) 

หมำยเหตุ : หำกสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีกำรกระโดดข้ำมเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น จำกเดือน 1 ข้ำมไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่ำนต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน จำกทำงธนำคำรแทนกำรถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี 
11.3   บัญชีฝำกประจ ำ (Fixed) สำมำรถแนบประกอบกำรยื่นวีซ่ำได้ แต่ท่ำนต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มำด้วยหำก

ต้องกำรใช้บัญชีฝำกประจ ำ ต้องเตรียมดังนี้ 
✓ หนังสือรับรองสถำนะทำงกำรเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝำกประจ ำ (Fixed account) ออกโดย

ธนำคำร ระบุช่ือเจ้ำของบัญชีให้ครบถ้วน มีอำยุไม่เกิน 20 วันนับจำกวันท่ีจะยื่นวีซ่ำ 
✓ ส ำเนำสมุดบัญชีฝำกประจ ำ มียอดเงินไม่ต่ ำกว่ำ 100,000 บำท ต่อกำรรับรอง 1 ท่ำนให้สมเหตุสมผลใน

กำรยื่นวีซ่ำ 
หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี้ 

- หนังสือรับรองทำงกำรเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุช่ือเจ้ำของบัญชี รับรองค่ำใช้จ่ำยให้ใคร (ต้องระบุช่ือผู้ถูก
รับรองในจดหมำยด้วย)  

- กรุณำแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้ำน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐำน เพื่อแสดงสถำนะ และควำมสัมพันธ์ว่ำเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง 

- จดหมำยรับรองจำกนำยจ้ำงระบุว่ำเป็นผู้รับรองค่ำใช้จ่ำย พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝำก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถำนฑูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมำ) 

 

 

 


