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กลุ่มประเทศเบเนลักซ์

 กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ เกิดจากการรวมกลุ่มกันของ 3 ประเทศในแถบยุโรปตะวันตกคือ 

เบลเยียม เนเธอร์แลนด์และลักเซมเบิร์กเมื่อปี ค.ศ.1944 เพื่อความร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจเป็น 

“สหภาพเศรษฐกิจเบเนลักซ์” (Benelux) โดยน�าเอาพยางค์หน้าชื่อของแต่ละประเทศมาตั้งเป็นชื่อกลุ่ม 

 ทั้ง 3 ประเทศมีเขตแดนติดต่อกันทางด้านทะเลเหนือ โดยมีพื้นที่รวมกันราว 74,000 ตาราง

กิโลเมตร ทางด้านการเมืองการปกครองต่างก็มีอิสระต่อกัน แต่สิ่งที่ประเทศทั้งสามมีเหมือนกันและยัง

คงด�ารงไว้ได้อย่างเหนียวแน่นคือ สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นประมุขสูงสุดแห่งรัฐ

 เนเธอร์แลนด์ (The Netherlands) ปกครองโดยราชวงศ์ออเรนจ์ (Orange) มาตั้งแต่ปี ค.ศ.

1813 กษัตริย์พระองค์ใหม่ “สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเล็ม อเล็กซานเดอร์” เพิ่งได้รับการสถาปนาขึ้น

เป็นพระประมุขของประเทศไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2013 ที่ผ่านมาเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเบีย

ทริกซ์ ทรงประกาศสละราชสมบัติไปเมื่อต้นปีเดียวกัน

 เบลเยียม (Belgium) ก็เพิ่งจัดพิธีสถาปนากษัตริย์พระองค์ใหม่คือ “พระราชาธิบดีฟิลิป” ไป

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ.2013 ซึ่งตรงกับวันชาติเบลเยียมพอดี เมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีอาลแบร์ที่ 

2 ทรงประกาศสละราชสมบัติให้พระโอรสขึ้นครองราชย์แทน

 ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศเล็กๆ แต่ก็ยังคงรักษาเอกราชของตนเองไว้ได้ตั้งแต่ยุค

กลาง มี “แกรนด์ดยุคอองรีแห่งลักเซมเบิร์ก” เป็นพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน
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 ส่วนในด้านการท่องเทีย่วนัน้ ด้วยประเทศทัง้สามมอีาณาเขตตดิต่อกนั มี
พืน้ท่ีไม่ใหญ่โตมากนกั ประกอบกบัการคมนาคมอนัแสนสะดวก มเีมอืงน่าเทีย่วน้อย
ใหญ่กระจายอยูโ่ดยทัว่ไป มสีถานทีท่่องเทีย่วทัง้ในประวตัศิาสตร์..ศลิปะ..วฒันธรรม 
วถิชีวีติ..ภมิูปัญญา..ธรรมชาต.ิ.พพิธิภณัฑ์..แหล่งช้อปป้ิงและความทนัสมยัผสมปนเป
กนัได้อย่างลงตวั เราจงึวางแผนเทีย่วกลุม่ประเทศเบเนลกัซ์ให้ทัว่ได้ในคราวเดยีวกนั 
รับรองว่าจะประทบัใจเบเนลกัซ์ไม่แพ้ประเทศอืน่ๆ ในยโุรป...หรอืจะจดัทรปิพ่วงกบั
ประเทศข้างเคยีงได้ทัง้ฝรัง่เศส เยอรมนหีรอืองักฤษ กท็�าได้ทัง้นัน้....   

ขอวีซ่ำไปเที่ยวเบเนลักซ์

 ผู้ที่มีวีซ่าเชงเกนที่ขอจากสถานทูตต่างๆ ในกลุ่มประเทศวีซ่าเชงเกน นอกเหนือ

จาก 3 ประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์ สามารถเดินทางเข้าประเทศเหล่านี้ได้ทั้งหมด แต่ถ้าวางแผน

เที่ยวเฉพาะเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก จะต้องขอวีซ่าจากสถานทูตของ 3 ประเทศนี้

เท่านั้น โดยจะขอวีซ่าจากสถานทูตใดนั้น ก็ให้ดูตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. เดินทางเข้าประเทศไหนก่อน ขอจากสถานทูตประเทศนั้นได้

 2. อยู่เที่ยวประเทศไหนนานที่สุด ขอจากสถานทูตประเทศนั้นได้

 3. ถ้าอยู่เที่ยวพอๆ กัน จะขอจากสถานทูตไหนก็ได้

แผนกกงสลุ/วซ่ีา สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจ�าประเทศไทย

15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Visa Call Center 02-2639103 (08.00-15.00 น.)

เว็บไซต์ http://thailand.nlembassy.org/

กำรเดินทำงไป : รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีชิดลม แล้วเดินเข้าซอยต้นสนประมาณ 5 นาที

แผนกกงสลุ/วซ่ีา สถานทูตเบลเยยีมประจ�าประเทศไทย

ชั้น 16 อาคารสาทรสแควร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-1081800-4 โทรสำร 02-1081807

เว็บไซต์ www.diplomatie.be/bangkok

กำรเดินทำงไป : รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีช่องนนทรี ทางออกหมายเลข 1

สถานทตูลกัเซมเบิร์กประจ�าประเทศไทย

ชั้น 17 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02-6777360 โทรสำร 02-6777364

เว็บไซต์ www. bangkok.mae.lu/fr/Visa-to-Luxembourg

อีเมล์ : bangkok.amb@mae.etat.lu เวลำยื่น/รับวีซ่ำ จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น.

กำรเดินทำงไป : รถไฟใต้ดิน MRT สถานีลุมพินี
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 สถานทูตเนเธอร์แลนด์และสถานทูตเบลเยียมประจ�าประเทศไทย ได้จัดระบบการนัดหมาย

จองคิวยื่นเอกสารขอวีซ่าเชงเกนผ่านระบบเว็บไซต์ของ VFS

 • www.vfsglobal.com/netherlands/thailand ส�าหรับขอจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์

 • www.vfsglobal.com/belgium/thailand ส�าหรับขอจากสถานทูตเบลเยียม

โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1.  เข้าไปในเว็บไซต์ แล้วดาวน์โหลดใบรับช�าระเงินจองคิวยื่นเอกสารขอวีซ่า 1 คนต่อ 1 ใบ

 2.  ช�าระค่าบริการจ�านวน 275 บาท ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ

 3.  รอ 1 วันท�าการแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ เพื่อเลือกจองคิววันเวลายื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง

 4.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าเชงเกน จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย 

 5.  ไปยื่นเอกสารขอวีซ่าจากแผนกกงสุล/วีซ่าสถานทูตเนเธอร์แลนด์ตามวันเวลาที่ก�าหนด

 6.  ช�าระค่าบริการขอวีซ่าและบริการส่งพาสปอร์ตคืนทางไปรษณีย์ EMS เป็นเงินสด

 7. รอประมาณ 7 วันก็จะได้วีซ่าและพาสปอร์ตคืนทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปรับ

เอง ระหว่างรออาจติดตามสถานะผลการพิจาณาได้ทางเว็บไซต์ของวีเอฟเอส และจะได้รับแจ้งผลการ

พิจารณาวีซ่าทางอีเมล์ภายใน 3-5 วันหลังจากยื่น ไม่ต้องคอยลุ้นให้เพลียหัวใจนานๆ

• ระบบการจองควินดัหมายยืน่เอกสารขอวซ่ีาจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์และเบลเยยีม

หมำยเหต ุ

 • ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วัน) 60 ยูโร (ประมาณ 2,400 

บาท) เด็ก 6-12 ปี 35 ยูโร เด็กอายุต�า่กว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 • รายละเอียดการเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเกนซึ่งมักจะคล้ายๆ กัน ดูได้

จากเว็บไซต์ของแต่ละสถานทูต หรือจากหนังสือคู่มือน�าเที่ยว “ใครๆ ก็ไปเที่ยว” 

ประเทศในแถบยุโรปในเล่มที่ผ่านมา เช่น อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี 

ยุโรปตะวันออก  เป็นต้น

Matico Tour
The Excellence Consulting & Service
to be the greatest of reallable

61 ถ.ทหาร อ.เมือง จ.อุดรธานี

โทร. 042-241847 แฟ็กซ์ 042-341657

อีเมล์ : maticotour@yahoo.com   

www.maticotour.com

VISA
Consulting & Service

Visa
Legal

Translation
Air Ticketing

Notary Public

• บริกำรรับปรึกษำวีซำ่ทุกประเทศทั่วโลก

• รับแปลและจัดเตรียมเอกสำรยื่นขอวีซ่ำ

• จ�ำหนำ่ยตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทำงทั่วโลก

• จ�ำหนำ่ยแพ็คเกจทัวร์

โฆ
ษณ

า

14

ต
ัว
อ
ย
่าง



VVV หน้าสถานีรถไฟกลางอัมสเตอร์ดัม ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวสนามบินสคิปโปล

ข้อมูลกำรท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์

• ต่อไปนี้เป็นชื่อเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ได้

www.nbtc.nl หรือ www.holland.com ของ (Netherlands Board of Tourism)

www.visitholland.nl

• VVV (เฟ เฟ เฟ) คือสัญลักษณ์ของส�านักงานการท่องเที่ยว มีเอกสาร แผนที่ ตั๋ว

เข้าชมสถานที่ บริการจองโรงแรมและทัวร์ต่างๆ  

ศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศเบลเยียมและ

บรัสเซลส์ก่อนออกเดินทางได้ที่

www.visitbelgium.com

www.belgium-tourism.be

www.visitflanders.com

www.visitbrussels.be

ข้อมูลกำรท่องเที่ยวเบลเยียม

ข้อมูลกำรท่องเที่ยวลักเซมเบิร์ก www.luxembourg.com

www.visitluxembourg.com

www.lcto.lu

www.ont.lu
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 เบเนลักซ์ เขตเศรษฐกิจของสามประเทศที่มีเขตชายแดนติดกันในทวีปยุโรป และยังเป็นอีกหนึ่งเขต

ท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปอีกด้วย ปัจจุบันยังไม่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศไทยบินเข้าประเทศเบลเยี่ยม 

หรือประเทศลักเซมเบิร์ก มีก็แต่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีสายการบิน เคแอลเอ็ม สายการบินแห่งชาติที่บินตรง

เข้าอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ 

เดินทำงสู่เนเธอร์แลนด์หนึ่งในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเบเนลักซ ์

กับ เค แอล เอ็ม สายการบินแห่งชาต ิ

บินสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมกับ เคแอลเอ็ม รอยัลดัตช์แอร์ไลน์

 นอกจากนี้ถ้าจะต่อเครื่องไปประเทศอื่นๆ ในยุโรป ก็มีเที่ยวบินต่อเนื่องไปได้โดยใช้เวลาต่อ

เครื่องไม่มากนัก เพราะสนามบิน Schiphol เป็นฐานการบินหลักของสายการบินเคแอลเอ็มอยู่แล้ว และ

เมื่อถึงที่หมายปลายทางในเวลาค�า่ เมื่อเข้าถึงที่พักก็จะได้เวลาพักผ่อนเพื่อตื่นขึ้นมาในรุ่งเช้าอย่างสดชื่น 

ไม่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจนเกินไป 

 อีกทั้งสนามบิน Schipol ยังเป็นศูนย์กลางการบินหรือฮับของสายการบิน เคแอลเอ็ม ที่มีผู้

โดยสารราว 70,500 คน ใช้บริการสนามบินในแต่ละวัน และ 46,500 คน ต่อวัน ที่ต่อเครื่องไปยังเมือง

ต่างๆ ทั่วโลก 

 ในปัจจุบัน เครื่องบินที่น�ามาใช้บริการบนเส้นทางกรุงเทพฯ-อัมสเตอร์ดัม เป็นเครื่องบิน

รุ่นใหม่ Boeing 777-200 หรือ Boeing 777-300 ประกอบด้วยที่นั่งในชั้นธุรกิจ 35 ที่นั่ง และชั้น

ประหยัด 283 ที่นั่ง และเคแอลเอ็มยังมีโซน Economy Comfort ส�าหรับผู้โดยสารที่ต้องการพื้นที่

มากขี้นส�าหรับวางขาประมาณ 3 – 5 นี้ว และการเอนที่นั่งได้มากขึ้นถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และเนื่องจาก

โซนของที่นั่งอยู่ด้านหน้า ผู้โดยสารยังได้ออกจากเครื่องเร็วขึ้น และถ้าผู้โดยสารเป็นสมาชิกสะสมไมล์ ยัง

สามารถใช้สิทธิ์นั้นในการขอลดราคาส�าหรับโซน Economy Comfort ได้อีกด้วย

 สายการบินเคแอลเอ็ม (KLM Royal Dutch Airlines) เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม SkyTeam มี

เที่ยวบินออกจากกรุงเทพฯ ไปกลับอัมสเตอร์ดัม เป็นประจ�าทุกวันตามตารางเวลาดังนี้ 

บทควำมประชำสัมพันธ์

 • เที่ยวบิน KL1749 ออกจำกอัมสเตอร์ดัม 21.10 น. ถึง ลักเซมเบิร์ก 22.10 น.

 • เที่ยวบิน KL1733 ออกจำกอัมสเตอร์ดัม 21.20 น. ถึง กรุงบรัสเซลส์ เบลเยี่ยม 22.05 น. 

 • เที่ยวบิน KL876 ออกจำกกรุงเทพฯ 12.10 น. ถึงอัมสเตอร์ดัม 18.40 น.

 • เที่ยวบิน KL875 ออกจำกอัมสเตอร์ดัม 17.25 น. ถึงกรุงเทพฯ 10.00 น. 

 เมื่อดูจากตารางเที่ยวบินจะเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสม ด้วยระยะเวลาการเดินทางราว 11 

ชั่วโมง  เมื่อถึงจุดหมายปลายทางในเวลาช่วงเย็น หรือถ้าผู้โดยสารมีจุดหมายปลายทางที่ประเทศเบลเยี่ยม 

หรือลักเซมเบิร์ก ก็สามารถต่อเครื่องจากสนามบิน Schiphol ในวันเดียวกันได้เลย  
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สะดวกสบำยด้วยบริกำร ออนไลน์ เซอร์วิส 

 เมื่อกล่าวถึงราคาที่ดีที่สุดส�าหรับการจองผ่านทาง

ออนไลน์ ลูกค้าสามารถวางใจใน เคแอลเอ็ม ได้ว่า...ถ้าคุณ

พบราคาที่ดีกว่าบนเที่ยวบินเดียวกัน ในเส้นทางเดียวกันและ 

ในชั้นเดินทางเดียวกัน ตั๋วต้องออกในประเทศไทยภายในวัน

เดียวกันเท่านั้น คุณสามารถติดต่อเรียกเงินส่วนต่างคืนได้ 

 เม่ือส�ารองที่นั่งโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ของสาย

การบินเคแอลเอ็ม ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งตามที่ตัวเอง

ต้องการ อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง หรือท�าเรื่องขอ

ยกเลิก และคืนเงินทางเว็บไซต์ได้อีกด้วย

 นอกจากนี้เว็บไซต์ยังเป็นแหล่งข้อมูลในด้านต่างๆ 

ทั้งตารางการบิน รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษ ข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับ

การเดินทาง เช่น กระเป๋าสัมภาระ สิ่งของต้องห้าม  บัตร

สมาชิกสะสมไมล์ ฯลฯ  

 ในส่วนของการเช็คอิน ก่อนถึงเวลาเที่ยวบินออก 

30 ชั่วโมง  ยังสามารถเช็คอินและเปลี่ยนแปลงที่นั่งได้ด้วย

ตนเองผ่านทางเว็บไซต์  และเมี่อถึงสนามบินก็น�ากระเป๋า

ไป Drop off  โหลดเข้าใต้ท้องเครื่องได้ทันที นอกจากนี้ยัง

สามารถเช็คอินด้วยตนเองผ่านทางเครื่อง «Self Check-in» 

ที่สนามบินทุกแห่งในเนเธอร์แลนด์  ซึ่งมีขั้นตอนที่ง่ายไม่ยุ่ง

ยาก อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลง หรือเลือกที่นั่งได้ตามใจ

ชอบ โดยเครื่องจะออก Boarding Pass มาให้เลย ส่วนกระเป๋า

สัมภาระก็น�าไปฝากช่อง Drop off Baggage กับเจ้าหน้าที่ ซึ่ง

ช่วยลดความแออัดและเวลาที่ใช้ในการเช็คอินตั๋วโดยสารไปได้

           ทั้งนี้เคแอลเอ็มยังเสนอโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ ได้แก่ 

          • facebook.com/klmthailand 

          • twitter@klm

          •Instagram#klm 

           แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน

           และแท็บเล็ต ได้แก่

           • KLM House app  

          • KLM passport app สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส�ารองที่นั่งได้ที่ 

โทร   02-6100800 

www.klm.co.th

Online Service 

ต
ัว
อ
ย
่าง



เดินทำงทั่วเบเนลักซ์ด้วยตั๋วรถไฟ

Eurail Benelux Pass

 เดนิทางอย่างสะดวกสบายและประหยดัด้วยตัว๋รถไฟ Eurail Benelux Pass 
ซึ่งครอบคลุมการเดินทางด้วยเครือข่ายรถไฟของการรถไฟแห่งชาติในเบลเยียม 
(NMBS/SNCB) เนเธอร์แลนด์ (NS) และลกัเซมเบร์ิก (CFL) โดยแทบไม่ต้องเสยีค่า
ใช้จ่ายใดๆ เพิม่อกี...

 ตั๋วโดยสารใบนี้ Rail Europe บริษัทที่ครองอันดับหนึ่งในการจัดจ�าหน่ายตั๋วรถไฟทั่วยุโรป 

ได้จัดท�าขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทางที่ต้องการส�ารวจดินแดนในกลุ่มประเทศเบเน

ลักซ์อย่างถึงแก่น โดยไม่ต้องพะวงเรื่องค่าโดยสารรถไฟที่มักมีราคาแพงหากแยกซื้อเป็นเที่ยวๆ เพราะ

ตั๋วนี้เป็นตั๋วเหมาจ่าย สามารถใช้บริการรถไฟได้อย่างไม่จ�ากัดทั้งจ�านวนเที่ยวและระยะทาง

 นักท่องเที่ยวต่างชาติ จ�าเป็นที่จะต้องหาซื้อตั๋วใบนี้ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้ ตั๋ว

มีให้เลือกแบบ 3 และ 5 วัน ทั้งชั้น 1 และชั้น 2 จะใช้เดินทางแบบต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ภายใน 1 เดือน

นับจากวันที่ใช้วันแรก ส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถซื้อตั๋วใบนี้ได้จากตัวแทนจ�าหน่ายตั๋วโดยสาร

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก Rail Europe ดังนี้ 

บริษัท ดีทแฮล์ม ทราเวล (ประเทศไทย) จ�ากัด
140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 14 ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-6607000 ต่อ 7067-69 หรือ 7063 โทรสาร 02-6607028

บริษัท กัลลิเวอร์ส ทราเวล แอทโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
1168/24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 14 ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-6546000

บริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จ�ากัด
4,6 ซอยสาทร 11 แยก 13 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-6761501 หรือ 02-6762444 โทรสาร 02-6761419

บริษัท ที.วี.แอร์บุ๊คกิ้ง จ�ากัด
ส�ำนักงำนสีลม 795 ถ.สีลม (ใกล้ซอย 15 วัดแขก) กรุงเทพฯ 10500

โทร. 02-2335160-3 โทรสาร 02-2338611

ส�ำนักงำนดิเอ็มโพเรียม โทร. 02-6648500-10 ส�ำนักงำนชิดลม โทร. 02-2556950-2

Real Time Travel Solution (RTS) โทร. 02-6617157 

ตัวแทนจ�ำหน่ำยตั๋วรถไฟของ Rail Europe ในประเทศไทย
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ราคาตั๋วรถไฟ Eurail Benelux Pass (บาท)

Day 1st Class 1st Class Saver* 2nd Class 2nd Class Saver*

Adult Child Adult Child Adult Child Adult Child

3 Days 9,660 4,895 8,231 4,202 6,238 3,206 5,328 2,726

5 Days 13,212 6,671 11,263 5,675 8,490 4,382 7,234 3,682

หมำยเหต ุ

 • Child หมายถึงผู้ที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี

 • Youth หมายถึงผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปี

 • ราคาข้างต้นเป็นราคาเมื่อเดือนกันยายน 2556 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 • ราคาในตารางเป็นราคาต่อคน

 * ตั๋ว Saver จะซื้อได้เมื่อมีการเดินทางพร้อมกัน 2-5 คน

• นอกจากนี้ยังมีตั๋ว 2nd Class ส�าหรับเยาวชน (Youth) จ�าหน่ายด้วยในราคา 3 วัน 4,116 บาท 

ตั๋ว 5 วัน 5,588 บาท

 นอกจากนี้ยังมีตั๋วรถไฟแบบแยกประเทศให้เลือกซื้อหาด้วย คือ

 1. Belgium Pass ใช้เดินทางได้เฉพาะรถไฟในเบลเยียม

 2. Netherland Pass ใช้เดินทางได้เฉพาะรถไฟในเนเธอร์แลนด์

 3. Luxembourg Pass ใช้เดินทางได้เฉพาะรถไฟในลักเซมเบิร์ก

 และตั๋วเดินทางที่ใช้ร่วมกับประเทศอื่นๆ ในเครือข่ายรถไฟยุโรป เช่น

 1. Benelux-German Pass ใช้เดินทางได้ในเครือข่ายรถไฟเบเนลักซ์และเยอรมนี (DB)

 2. Benelux-France Pass ใช้เดินทางได้ในเครือข่ายรถไฟเบเนลักซ์และฝรั่งเศส (SNCF)

 3. Eurail Global Pass ใช้เดินทางแบบต่อเนื่องได้ในเครือข่ายรถไฟทั่วทวีปยุโรป 24 ประเทศ

 รายละเอียดเพิ่มเติมและราคาดูได้จาก www.raileurope.co.th

ตั๋ว Rail Pass ชนิดอื่นๆ
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