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98,800.- 
(มัดจ ำ 30,000.-) 

ก ำหนดวันที่เดินทำง 15 – 24 ก.พ. 62 15 – 24 มี.ค. 62 12 – 21 เม.ย. 62 
26 เม.ย. – 05 พ.ค. 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 11 – 20 ต.ค. 62 18 – 27 ต.ค. 62 

15 – 24 พ.ย. 62 (94,800.-) 06 – 15 ธ.ค. 62 (94,800.-) 27 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63 (94,800.-) 
 

ยุโรป ดอกไม้ เที่ยว 5 ประเทศ 10 วัน 7 คนื 
(เบลเยีย่ม – ลักเซมเบิร์ก – ฝรั่งเศส – เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์) 

 

วันท่ี   (1) กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ 
วันท่ี   (2) บรัสเซลส์ – ดิแนนท ์– ลักเซมเบิร์ก    
วันท่ี   (3) ลักเซมเบิร์ก – กอลมำร์ – ริคเวีย – สตรำสบูร์ก  
วันท่ี   (4) สตรำสบูร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – โคโลญจน์  
วันที ่  (5) โคโลญจน ์– หมู่บ้ำนกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม    
วันท่ี   (6) อัมสเตอร์ดัม – โวเลนดัม – อัมสเตอร์ดัม    
วันท่ี   (7) อัมสเตอร์ดัม – ลิซเซ – สวนดอกไม้ เคอเคนฮอฟ – เกรน – บรัสเซลส์       
วันท่ี   (8) บรัสเซลส์ – บรูจส ์– บรัสเซลส์ – แกรนด์เพลซ – แมนิเก้นพีซ – อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม  
วันท่ี   (9) บรัสเซลส์ – กรุงเทพฯ    
วันท่ี  (10) กรุงเทพฯ   
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วันท่ี (1) กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ 
 

21.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย โปรดสังเกตป้ายบีไลน์ ทัวร์ 
 

วันท่ี (2) บรัสเซลส์ – ดิแนนท ์– ลักเซมเบิร์ก    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) โดยเที่ยวบิน TG 934 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ประเทศเบลเย่ียม เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม เป็นศูนย์กลาง

อย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองดิแนนท์ (Dinant) ตั้งอยู่บนริมฝังแม่น้ าทางตอนใต้ของเบลเยียม ถือเป็นเมืองแห่งป้อม

ปราการโบราณ โบสถ์โกธิค และพิพิธภัณฑ์ผู้ประดิษฐ์แซ็กโซโฟน ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามราวกับภาพเขียน 
แน่นขนัดอยู่ระหว่างแม่น้ า Meuse กับหน้าผาสูงชันที่ท าหน้าที่เป็นก าแพงเมือง  

 น าท่านชม วิหำรนอทเทอร์ดัมดิแนนท์ (Notre Dame de Dinant) สร้างขึ้นเพื่อแทนที่วิหารแบบโรมาเนสก์
ก่อนหน้าซึ่งพังทลายลงในปี 1228 ตัวอาคารได้รับการบูรณะขึ้นใหม่และผ่านการซ่อมแซมมาแล้วหลายต่อหลาย
ครั้ง รวมถึงช่วงหลังจากสงครามโลกทั้งสองครั้งในช่วงศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีโครงสร้างแบบโกธิก และตั้งตระหง่าน
เหนือแม่น้ ามูส  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศขนาดเล็กๆที่ไม่มีทางออกทะล อยู่ทางตะวันตกเฉียง

เหนือของทวีปยุโรป มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี ด้านใต้ติดกับฝรั่งเศส และด้านตะวันตกติด
กับเบลเยียม 

 น าท่านชม ย่ำนเมืองเก่ำแห่งลักเซมเบิร์ก หรือ ที่หลายคนเรียกว่า "เมืองแห่งแกรนด์ดยุค" ในขณะที่ย่านเก่าแก่
ที่สุดที่เรียกว่า “Wenzel Walk” เป็นที่นิยม อาคารหลายแห่งในเขตเมืองเก่า ได้รับการอนุรักษ์อย่างเหมาะสม 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Luxembourg Centre หรือเทียบเท่ำ 
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 วันท่ี (3)  ลักเซมเบิร์ก – กอลมำร์ – ริคเวีย – สตรำสบูร์ก  

 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองกอลมำร์ (Colmar) เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวอันดับสองของแคว้นอัลซำซ (Alsace) เป็น
เมืองที่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก เขตเมืองเก่ากอลมาร์ (Colmar Old Town) เขตที่มี
สถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16 – 17 ตั้งอยู่ ซึ่งบางหลังเป็นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อันงดงาม เป็นย่านที่มี
ฉายาว่า “เวนิสน้อย” (Little Venice) ย่านที่ได้ชื่อมาจากลักษณะของบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งคลอง ตั้งอยู่
ติดกับแม่น้ าโลช (Lauch) มีคลองเล็ก ๆ และมีบ้านไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันกอธิคและเรอเนซองส์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย   เดินทางสู่ เมืองริคเวีย (Riquewihr) เมืองที่ติดกับกอลมาร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแคว้นอาลซาส และ

เป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Villange de France หรือ หมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส และยังได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก 

   เดินทางสู่ เมืองสตรำสบูร์ก (Strasbourg) เมืองตั้งอยู่ในแคว้นอัลซาสใกล้พรมแดน เป็นเมืองหลวงของ
สหภำพยุโรป (European Union) และตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างปารีสกับปราก 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Hilton Strasbourg หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (4)  สตรำสบูร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – โคโลญจน์  

 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   น าท่านชม อำคำรสภำสหภำพยุโรป (European Union Parliament) ที่สวยงาม อาคารสถานีรถไฟที่ออก

แบบอย่างทันสมัย / ชม ย่านเมืองเก่าล้อมรอบด้วยคลอง จึงท าให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม /ชม มหำวิหำรนอร์
ทเธอดำม (Cathedral Nortre Dame) โบสถ์กอธิค ที่เป็นงานมาสเตอร์พีส ด้วยความงดงามละเอียดชด
ช้อยของการแกะสลักหินทรายบริเวณด้านหน้าของโบสถ์ ชมบริเวณถนนโดยรอบโบสถ์ที่สวยงาม เรียงรายด้วย 
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   ร้านค้า และร้านอาหาร ร้านกาแฟที่แข่งขันกันตกแต่งประชันกัน ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อ

สินค้าในย่านร้านค้า หรือในห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ลาฟาแยท 
   เดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่ง แม่น้ าเน็กคาร์ 

(Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่ส าคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่ง
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนี้ท าให้มีนักท่องเที่ยวนับล้ านคนในแต่ละปี
ต้องมาเยือนเมืองแห่งนี้แล้วน าท่านผ่านชมย่านการค้าและแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เมืองส าคัญริมแม่น้ าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4ของประเทศ

เยอรมนีศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ าหอมออดิโคโลญ 4711 อัน
ลือชื่อ น าเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญเมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอ านาจ 

  แวะถ่ายรูป มหำวิหำรโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้
ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี 1880 
มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัย
นั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144เมตร สร้างเพื่อ
อุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี เชิญอิสระตามอัธยาศัยส าหรับการเลือกซื้อสินค้าในย่านเมืองเก่าบริเวณ
ถนน Hohestrasse ถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญจน์ เช่น เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่ ออดิโคโลญจน์ 
4711 เป็นต้น 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Maritim Cologne หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (5) โคโลญจน์ – หมู่บ้ำนกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ หมู่บ้ำนกีธูร์น (Giethoorn) หรือหมู่บ้านไร้ถนน อยู่ในจังหวัดโอเวอร์เอเซิล (Overijssel) เป็น
หมู่บ้านที่สวยงาม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย   แวะถ่ำยรูปตำมบ้ำนเรือน คูคลอง หรือท่านจะเลือกเช่าเรือพาย พายไปตามล าคลองของหมู่บ้านกีธูร์นตาม

อัธยาศัย โดยความโดดเด่นของหมู่บ้านที่นี้ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่มีล าคลองล้อมรอบเมือง โดยการ
คมนาคมทั้งหมดใช้ทางน้ า ยานพาหนะหลักที่ใช้คือ เรือ ได้รับฉายาว่า เวนิซแห่งเนเธอร์แลนด์  

 เดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ตั้งอยู่ริมแม่น้ าอัมสเทล เป็นเมือง
ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของยุโรป ถึงแม้อัมสเตอร์ดัมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่
ศูนย์กลางของหน่วยงานรัฐบาลตั้งอยู่ที่กรุงเฮก 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Dutch Design Hotel Artemis หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (6)   อัมสเตอร์ดัม – โวเลนดัม – อัมสเตอร์ดัม    

 
 
 
 
 
 

 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ โวเลนดัม (Volendam) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศ เนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอัน
แสนคึกคัก ชมวิถีชิวิตที่ยังคงการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบ
ดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย   เดินทางกลับสู่ อัมสเตอร์ดัม น าท่านสัมผัสความหรูหราที่ โรงงำนเพชร เดินทางย้อนกลับไปเมื่อสามพันล้านปี

ก่อนซึ่งเป็นจุดก าเนิดของเพชร และจบลง ที่กระบวนการเจียระไนเพชรในยุคปัจจุบัน และกรุงอัมสเตอร์ดัมเคย
เป็น ศูนย์กลางที่ส าคัญด้านการผลิตเพชร 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Dutch Design Hotel Artemis หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (7) อัมสเตอร์ดัม – ลิซเซ่ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – เกรน – บรัสเซลส์       
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) เป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และส าคัญยิ่งของเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันประเทศ
เนเธอร์แลนด์มีการปลูกทิวลิปเป็นอุตสาหกรรม ทิวลิปถูกน ามาสู่เนเธอร์แลนด์ในราวปี ค.ศ. 1593 ซึ่งต่อมาได้
กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และการปลูกทิวลิปจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของชาวเนเธอร์แลนด์ และ
เป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญของประเทศ มาจนทุกวันนี้ ทิวลิปมีการปลูกในเนเธอร์แลนด์มาตั้งแต่ราวๆ ค.ศ. 
1600 จนในปัจจุบัน เกือบครึ่งของพื้นที่ปลูกไม้หัว ทั้งประเทศใช้เป็นพื้นที่ปลูกทิวลิป นอกนั้นก็เป็นพวกลิลลี่ 
แกลดิโอรัส นาซิสซัส และไฮยาซินธ์ ตามล าดับ 

 น าท่านเข้าชม สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่ (Lisse) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิวลิปส าคัญ
ของฮอลแลนด์ ในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี้ เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก  ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้าน
ต้น ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนเคอเคนฮอฟ( KEUKENHOF )แห่งนี้จะเปิดให้เข้าชมปีละครั้ง
ประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี ช่วงที่ทิวลิปจะสวยที่สุด จะอยู่ระหว่าง
วันที่ 8 เมษายน ไปจนถึง 20 เมษายน ใน1ปีจะมีผู้เข้ามาชมสวนประมาณ 4- 5 ล้านคน  

หมายเหตุ ช่วงเดือนมิถุนายน ไปจนถึงปลายเดือนกมุภาพันธ์ ซึ่ง สวนเคอเคนฮอฟ จะปิด 
เดินทางสู่ เดลฟท์ (Delft) ชื่อของเมืองนี้ตั้งจากภาษาดัทช์ที่แปลว่าการขุดและเชื่อมต่อที่เนื่องจากที่นี่มีคลอง
จ านวนมาก เป็นต านานศูนย์กลางการผลิตเซรามิคชั้นยอดและวิธีการทาสีด้วยมือแบบดั้งเดิมที่ยังสามารถหาดู
ได้ที่ Koninklijke Porceleyne Fles / ชม จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt ชม ศาลาว่าการเมืองเดลฟท์ และ
สถานที่ส าคัญๆ ภายในเมือง 
เดินทางสู่ กรุงเฮก (Hague) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากกรุงอัมสเตอร์และรอตเทอร์ดาม ปัจจุบันกรุงเฮก
เป็นที่ตั้งของรัฐบาลดัตช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเมืองที่ประทับของพระราชินีแห่ง
เนเธอร์แลนด์ ยังเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการพิมพ์ เป็นที่ตั้งของศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ / แวะถ่ายรูปกับ ศำลโลก หรือพระรำชวังสันติภำพ (Peace Palace) ที่ประดิษฐานกฎหมาย
ระหว่างประเทศ (Seat of International Law) เป็นที่ตั้งกองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแห่ง
กรุงเฮก และหอสมุดแห่งวังสันติที่ล้ าค่า นอกจากเป็นที่ตั้งสถาบันดังกล่าวแล้ว ที่วังสันติยังมักจัดเทศกาลพิเศษ 
เกี่ยวกับนโยบายระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศด้วย 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองเกรน (Ghent) เป็นเมืองที่สวยอันดับ 3 ของเบลเย่ียม เมืองเล็กที่น่ารักแห่งเบลเยี่ยม น าท่าน

ชมเขตเมืองย่านเก่าแห่งเกรต์ย่านจัตุรัสใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของโบสถ์ St. Bravo’s Cathedral โบสถ์แห่งนี้มี
ความเป็นมายาวนาน เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็น Chapel มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 942 และต่อมาก็ได้มีการสร้างอาคารที่ใหญ่
ขึ้น ในช่วงศตวรรษที่ 14-16 และเป็นโบสถ์แบบโกธิคที่สวยงามที่สุด และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
(Unesco)   

  เดินทางกลับเมืองกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม NH Brussels Louise (*Ex NH Brussels City Center*) หรือเทียบเท่ำ 
 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (Brugge) เมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด แฟรนเดอร์ตะวันตก ซึ่งตั้งอยู่
ทางตอนเหนือของประเทศเบลเย่ียม ซึ่งเมืองบรูจส์ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเวนิสแห่งตอนเหนือ เป็นเมืองที่
เงียบสงบ และเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของการผสมผสานระหว่างอารยธรรมในยุคสมัยกลางและสมัยใหม่ได้อย่าง
ลงตัว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ 
 

 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  เดินทางกลับเมืองกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) น าท่านชม แกรนด์เพลซ (Grand Place) จัตุรัสกลางเมืองที่มี

ชื่อเสียงของบรัสเซลส์และได้รับการกล่าวขานว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ที่ถูกล้อมรอบด้วยอาคารที่สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมทั้งบาร็อก โกธิค นีโอโกธิค ที่ท าให้จัตุรัสแห่งนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์ ท่านจะได้บันทึกภาพศาลาว่าการเมือง
และอาคารที่สวยงามรอบ ๆ จัตุรัส แวะถ่ายรูปกับ แมนิเก้นพีซ (Mannekenpis) ประติมากรรมรูปเด็กชายตัวน้อย
ก าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และต านานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม มีเวลาให้ท่านเดินเล่น
เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก เช่น กระเป๋า Kipling ผ้าลูกไม้ ช็อคโกแลตเบลเยี่ยม เป็นต้น  
แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม (Atomium) เป็นสถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ชึ่งเป็น
สัญลักษณ์รูปโครงสร้างอะตอมที่ขยายใหญ่หลายล้านเท่าและสร้างขึ้นเป็นหอแสดงนิทรรศการระหว่างงาน 
Expo ปี 1958 ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่อีกแห่งหน่ึงของเบลเยียมไปอย่างสมบูรณ์ ลักษณะของนั้น 
อะโตเมี่ยม มีความสูงประมาณ 108 เมตร ประกอบด้วยลูกบอลทีมีทั้งหมด 9 ลูกแต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 
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ประมาณ 18 เมตร ในตัวอะโตเมี่ยมยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในยุโรป ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงถึง 5 เมตรต่อวินาที 
เจ้าอะโตเมี่ยม มีน้ าหนัก รวมกันประมาณ 2400 ตัน 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม NH Brussels Louise (*Ex NH Brussels City Center*) หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (9) บรัสเซลส์ – กรุงเทพฯ    
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ สนำมบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

13.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 935  
 

วันท่ี (10) กรุงเทพฯ   
 

06.15 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

------------------------------------------------------------ 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ยุโรป ดอกไม้ เที่ยว 5 ประเทศ 10 วนั 7 คืน (TG) 
(เบลเยี่ยม – ลักเซมเบิร์ก – ฝรั่งเศส – เยอรมัน – เนเธอร์แลนด์)  

 

ก ำหนดวันที่เดินทำง 15 – 24 ก.พ. 62 15 – 24 มี.ค. 62 12 – 21 เม.ย. 62 
26 เม.ย. – 05 พ.ค. 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 11 – 20 ต.ค. 62 18 – 27 ต.ค. 62 
15 – 24 พ.ย. 62 (94,800.-) 06 – 15 ธ.ค. 62 (94,800.-) 27 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63 (94,800.-) 

 

 

อัตรำนี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินไทย และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ี
ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น และเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกท่ีศูนย์ยื่นวีซ่า 
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
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 าหรับถือ

ขึ้นเครื่อง (Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท / ท่าน ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพ่ือควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ 

กรุณำดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  
เงื่อนไข 
กำรส ำรองที่ 

งวดที่ 1 : ส ำรองที่นั่ง มัดจ ำท่ำนละ 30,000 บำท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  

รำยละเอียดอัตรำค่ำบรกิำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 20 ท่ำนขึ้นไป รำคำ (บำท) รำคำ (บำท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาทา่นละ   98,800.- 94,800. - 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พกักับผู้ใหญ่ 1 ทา่น เด็ก 1 ทา่น มีเตียง) ท่านละ   96,800.- 92,800. - 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พกักับผู้ใหญ่ 2 ทา่น เด็ก 1 ทา่น มีเตียง) ท่านละ   93,800.- 89,800. - 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มจากค่าทัวร์ทา่นละ   21,500.- 19,500. - 
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ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทวัร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 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  

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาท่ี 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 (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับตั้งแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้ผู้ช าระเงินมัดจ าภายใน 
15 วันท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
 

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

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเท่ียวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

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

ทั้งนี้ระยะเวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถำนทูต) 
ณ ปัจจุบัน สถานฑูตไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังน้ันถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางที่ 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุป๊ และให้แนบตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม  
ในช่วงที่ลูกค้าจะเดินทางมาด้วย 
 

(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอย่ายดึติดกับการยื่นวีซ่าในสมยัก่อน ) 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหน้าว่างอยา่งน้อย 2 แผ่น 
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจุบันมาด้วย) 

2. รูปถ่ำย สี หน้ำตรง ขนำด 3.5*4.5 ซ.ม. จ ำนวน 2 รูป พื้นฉำกหลังรูปต้องเป็นพื้นสขีำว 
(อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพื้นเป็นสีเทำ ใช้ไม่ได้) ห้ำมสวมแว่นสำยตำ (รูปถ่ำยต้องถ่ำยไวไ้ม่
เกิน 6 เดือน...สถำนฑูตมีกำรเทียบรูปกับหนำ้วีซ่ำที่เคยได้รับ)  

3. ส าเนาบัตรประชาชน (ทั้งหน้าบัตร และหลังบัตร)  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มรีายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่ ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอืน่ บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยทีว่่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยนิยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครวั 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 

มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 

บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
10. หลักฐานการท างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คัดส าเนาอายุไม่เกิน 3 
เดือน) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
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- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน วัน
เดินทางที่จะไป 

- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นวา่ก าลังศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีที่ศึกษา  

11. หลักฐำนกำรเงิน :  (กรณุำเตรียมให้ถกูต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ ส ำเนำสมุดบัญชี ทั้งสองอย่ำงนี้ต้องเป็น

เลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

11.1 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 

11.2 ส าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 
ท่าน ให้สมเหตุสมผลตอ่การยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมดุบัญชีและถ่ายส าเนา
อับเดท 15 วันก่อนยื่นวซี่า) 

หมำยเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่น จากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบัญชี 
11.3   บัญชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซ่าได้ แตท่่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วยหาก

ต้องการใช้บัญชีฝากประจ า ต้องเตรียมดังนี้ 
✓ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
✓ ส าเนาสมุดบัญชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต่ ากวา่ 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้สมเหตุสมผลใน

การยื่นวีซ่า 
หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี้ 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูก
รับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทกุกรณ ีไม่ต้องแนบมา) 

 

 

 


