8 วัน ล่ องเรือแม่ นํา้ ไรน์ (Rhine River Cruise)

โปรโมชั่นพิเศษ....บินตรง...สายการบิน ลุฟท์ ฮันซ่ า แอร์ ไลน์ ส

7– 14 เมษายน / 12-19 เมษายน 2561
88,800 บาท

(ไม่ รวมค่าวีซ่าเชงเก้ น / รวมทิปไกด์ และคนขับรถแล้ ว / พักห้ องหน้ าต่ างทุกห้ อง)
โคโลญจน์ – โฮร์ น – อัมสเตอร์ ดมั – รอตเทอร์ ดาม – เดลฟท์ – โกรินเคม – อาร์ เนม

วันแรก

กรุงเทพฯ – แฟรงก์ เฟิ ร์ ต

22.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินลุฟท์ฮนั ซ่า แถว G 1-6 ประตูทางเข้าที่ 4

23.50 น.

ออกเดินทางสู่มหานคร แฟรงก์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี โดย สายการบินลุฟท์ฮนั ซ่า เที่ยวบิน LH773 (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 12 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวสี ่วนตัวทุกที่นงั่ ทั้งนี้สายการบินฯ มีบริ การ อาหารคํ่า
และอาหารเช้า บนเครื่ องบิน

วันที่สอง

แฟรงก์ เฟิ ร์ ต – โคโลญจน์

05.45 น.

เดินทางถึงสนามบินแฟรงก์เฟิ ร์ต (FRA) ประเทศเยอรมนี
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (ระยะทาง 189 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชัว่ โมง) เมืองใหญ่เป็ นอันดับสี่ของ
ประเทศเยอรมนี รองจากเบอร์ลิน ฮัมบูร์ก และมิวนิก เป็ นเมืองใหญ่ที่สุดของ รัฐนอร์ทไรน์- เวสต์ฟาเลีย (North
Rhine-Westphalia) โคโลญจน์เป็ นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี สร้างโดยชาว โรมัน มีประวัตศิ าสตร์
ย้อนไปถึง ค.ศ. 50 เมืองนี้มีช่ือเสียงเป็ น เมืองแห่งนํ้าหอมและมหาวิหารสวยงามและยิง่ ใหญ่ริมฝั่งแม่น้ าํ ไรน์ นํา
ท่านเข้าชมมหาวิหารโคโลญจน์ หรื อที่รู้จกั ในนาม เคิลน์ โดม (Cologne Cathedral) เป็ นมหาวิหารโคโลญจน์แห่ง
เดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2536 จัดเป็ นไฮไลท์ของเมืองที่นกั เที่ยวไป
เที่ยวชมมากที่สุด วิหารแห่งนี้ ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 600 ปี และปั จจุบ ั นก็ยงั มีการบูรณะซ่อมแซมอยูต่ ลอด
บริ เวณใกล้กบั วิหาร จะมีสะพานสายสําคัญทอดยาวข้ามแม่น้ าํ ไรน์ เชื่อมตัวเมืองโคโลญจน์ท้งั สองฝั่งเข้าด้วยกัน
นัน่ คือ สะพานโฮเฮนโซลแลร์นบรุ คเคอ (Hohenzollernbrucke) บริ เวณราวสะพานจะเต็มไปด้วยกุญแจของเหล่า
คู่รักนักท่องเที่ยวที่นาํ มาติดไว้มากมาย เป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สาํ คัญของการมาเยือนโคโลญจน์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารท้องถิ่น (เมนูขาหมูเยอรมัน อันเลื่องชื่อ)

14.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ท่าเรื อเมืองโคโลญจน์ เพือ่ เชคอินลงเรื อสําราญ DCS Alemannia
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนบนเรื อสําราญที่จะนําท่านสัมผัสประสบการณ์การล่องเรื อแม่น้ าํ ไรน์ ลัดเลาะไปตามริ ม
ชายฝั่งแม่น้ าํ สองข้างทาง สัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่ กับการเดินทางทีจ่ ะทําให้ท่านได้เห็นทัศนียภาพสองข้าง ทั้ง
บ้านเรื อนและธรรมชาติตลอดเส้นแม่น้ าํ ไรน์ โดยเริ่ มจากเมืองโคโลญจน์แห่งนี้

15.30 น.

เรื อสําราญ DCS Alemannia ออกเดินทางจากเมืองโคโลญจน์ มุ่งหน้าสู่เมืองโฮร์น ประเทศเนเธอร์แลนด์

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารคํ่าอิสระให้ท่านได้ผอ่ นคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรื อมีจดั ให้บริ การ

วันที่สาม

โฮร์ น (ประเทศเนเธอร์ แลนด์ )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ท่านได้ชมและเก็บภาพความสวยงามสองริ มฝั่งแม่น้ าํ ไรน์ ที่เรื อสําราญค่อยๆล่องผ่าน ซึ่งเป็ นทัศนียภาพ
ที่แปลกตาไปจากการนัง่ รถชมวิว เรี ยกได้วา่ เป็ นการท่องเที่ยวที่ทาํ ให้ท่านได้เห็นความสวยงามของบ้านเรื อน ป่ า
ไม้ แม่น้ าํ สลับทิวทัศน์ของภูเขา ให้ท่านได้พกั ผ่อนพร้อมเก็บภาพความสวยงามและความน่าประทับใจ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

13.00 น.

เรื อสําราญเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมือง Enkhuizen (ประเทศเนเธอร์แลนด์)
นําท่านเดินทางสู่หมู่บา้ นซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บา้ นเล็กๆ แต่มากเสน่หข์ องเนเธอร์แลนด์ ที่หมู่บา้ น
แห่งนี้เป็ นศูนย์อนุรกั ษ์กงั หันลมเก่าแก่ ที่ต้งั อยูท่ างตอนเหนือของประเทศ โดยอยูใ่ กล้ๆกับ เมือง Zaandam และ
เมือง Zaandijk หมู่บา้ นแห่งนี้ถือว่าเป็ นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็ นอย่างดี นํา
ท่านถ่ายรู ป กับ กังหันลมอันเลื่องชื่อของเนเธอร์แลนด์ และชม ความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บา้ นทีส่ ร้างขึ้น
สไตล์บา้ นไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบททีส่ วยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ าํ ทุ่งหญ้า และการ
ปศุสตั ว์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บา้ นแห่งนี้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทาง
กลับสู่เมืองโฮร์น

นําท่านเที่ยว ชมเมืองโฮร์น (Hoorn) เมืองท่องเทีย่ วทีต่ ้งั อยูท่ างตะวันตกของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็ นเมืองใน
จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ (North Holland) ตั้งอยูบ่ นอ่าวเอเซลเมร์ โดยในสมัยปลายยุคกลางเมืองโฮร์นยังเคยเป็ น
ศูนย์กลางกา รค้าทางทะเลและการประมงที่มีชื่อ เสียงมากแห่งหนึ่งอีกด้วย นอกจากนี้แล้ว เมืองโฮร์นยังเป็ น
สถานที่เกิดของ วิลเลม ซี . ซูเตน (Willem C. Schouten) นักเดินเรื อที่ออ้ มแหลมฮอร์น (Cape Horn) ในทวีป
อเมริ กาใต้เป็ นคนแรก และตั้งชื่อแหลมตามชื่อของเมืองนี้ และ อาเบล เจ. แทสมัน (Abel J.Tasman) นักสํารวจ
ชาวฮอลันดาทีเ่ ดินเรื อไปพบเกาะแทสเมเนียในทวีปออสเตรเลียก็เกิดเมืองนี้เช่นกัน นําท่านชมความงดงามของ
ท่าเรื อเมืองโฮร์น (Hoofdtoren (harbour)) สถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็ นหนึ่งในไฮไลท์สาํ คัญของเมืองโฮร์น
จากนั้นลัดเลาะไปตามศูนย์ประวัติศาสตร์ของเมือง ทีส่ ่วนใหญ่ถูกล้อมรอบไปด้วยแหล่งช้อปปิ้ งและร้านอาหาร

19.00 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่เรื อสําราญ ณ ท่าเรื อ เมือง Enkhuizen

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารคํ่าอิสระให้ท่านได้ผอ่ นคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรื อมีจดั ให้บริ การ หรื อท่านจะเลือก
เดินเล่นเก็บภาพความสวยงามของเมือง Enkhuizen ยามคํ่าคืน (Night Life)ได้ตามอัธยาศัย เนื่องจากเรื อจะออก
เดินทางจากท่าเรื อแห่งนี้เวลา 05.00 น.ในวันรุ่ งขึ้น
แนะนําให้ ท่านเก็บภาพความสวยงามและแสงสี ยามคํา่ คืนแห่ งเมือง Enkhuizen ซึ่งมีความสวยงามยิ่ง

วันที่ส่ ี

อัมสเตอร์ ดัม – สวนเคอร์ เคนฮอฟ (ประเทศเนเธอร์ แลนด์ )

05.00 น.

เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อเมืองโฮร์น มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรื อกรุ งอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์

เช้า
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อกรุ งอัมสเตอร์ดมั
นําท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (Keukenhof) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30
นาที) ตั้งอยูท่ ช่ี านเมืองลิซเซ่ซ่ ึงเป็ นแหล่งปลูกทิวลิปทีใ่ หญ่และสําคัญยิง่ ของฮอลแลนด์ เดิมเป็ นสวนสาธารณะมา
ก่อน ต่อมาสมาคมผูส้ ่งเสริ มการปลูกดอกไม้ประเภทไม้หวั แห่งเมืองลิซเซ่ ได้ใช้สวนแห่งนี้ส่งเสริ มการปลูกไม้
หัวพันธุใ์ หม่ๆ โดยแบ่งที่ให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิตไม้หวั เป็ นผูป้ ลูกและเข้าบํารุ งรักษา ซึ่งก็ทาํ ให้เกิดพันธุใ์ หม่ๆ ขึ้นทุกปี
ผูซ้ ้ือทิวลิปจากทัว่ โลกจะมาชมและคัดเลื อกทิวลิ ปที่ตอ้ งการจากแปลงสาธิต ในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี้ นับเป็ น
สวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทั้งไม้หวั อื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟ
โฟดิล หรื อนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพรั่งอยูด่ ูละลานตา
สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม

ประกอบไปด้วยต้นไม้นอ้ ยใหญ่ มีทางเดินร่ มรื่ น บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเ่ ป็ นระยะ มีสระนํ้า
และนํ้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมาย มีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม้
ดอกไม้ใบ รวมทั้งคอฟฟี่ ช็อปและร้านขายอาหาร เปิ ดให้เข้าชมประมาณกลางเ ดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือน
พฤษภาคมของทุกปี อิสระให้ท่านเดินชมสวนดอกไม้ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย

นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัมสเตอร์ดมั (Amsterdam) ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ อัมสเทล (Amstel) ซึ่งได้ช่ือว่ามีลาํ คลอง
ลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองนี้เริ่ มก่อตั้งประมาณ คริ สตศตวรรษที่ 12 ปั จจุบนั เป็ นเมืองทีใ่ หญ่
ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ จากนั้น นําท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี (Gassan Diamond Factory)
อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูช้ าํ นาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็ นอัญ มณี ที่มีค่าสุดและมีชื่อเสียงที่สุด
ในโลก และมีช่ือเสียงและฝี มือระดับเจียระไนเพชรประกอบให้กบั ราชวงศ์แห่ง เกาะอังกฤษ และ ล่องเรื อ ชมชีวติ
ความเป็ นอยูช่ าวดั ตช์ ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พเิ ศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยูช่ ้ นั
บนสุดของตัวอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างเส้นทางล่องเรื อ ผ่านบ้านเรื อนที่อยู่ ริ มคลองที่มีอยูม่ าก
ถึง 2,500 หลัง นําท่านสู่ยา่ นใจกลางเมืองอันเป็ นที่ต้งั ของ จัตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่
นักท่องเทีย่ วนิยมมาเดินเทีย่ วชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยูใ่ จกลางจัตรุ สั
เป็ นถนนแห่งความบันเทิง
หลากหลายรู ปแบบกลางกรุ งอัมสเตอร์ดมั อิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรื อเลือกซื้อสินค้าทั้งแบรนด์เนม และสินค้า
พื้นเมืองตามอัธยาศัย

19.30 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่เรื อสําราญ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารคํ่าอิสระให้ท่านได้ผอ่ นคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรื อมีจดั ให้บริ การ หรื อท่านจะ
เลือกเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามของเมืองอัมสเตอร์ดมั ยามคํ่าคืน (Night Life)ได้ตามอัธยาศัย เนื่องจากเรื อจะ
ออกเดินทางจากท่าเรื อแห่งนี้เวลา 01.00 น.ในวันรุ่ งขึ้น

วันที่ห้า

รอตเทอร์ ดาม – เดลฟท์ – โกรินเคม (ประเทศเนเธอร์ แลนด์ )

01.00 น.

เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อกรุ งอัมสเตอร์ดมั มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรื อรอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์

เช้า
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อรอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟท์ (Delft) เมืองเล็กๆ ที่ต้งั อยูร่ ะหว่างอัมสเตอร์ดมั และเฮก โดดเด่นด้วยบ้านเรื อนและ
อาคารยุค เรอแนซ็องส์ มีแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เช่น โบสถ์ อาคาร บ้านเรื อนยุคเก่าย้อนไปถึง
ศตวรรษที่ 13 -15 หลายแห่ง มีทศั นียภาพสวยงามโดยรอบ อีกทั้งยังเป็ นแหล่งเซรามิกและงานฝี มือขึ้นชื่อของ
ประเทศ นําท่านเที่ยวชมและถ่ายรู ปกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ข้ ึนชื่อของเมืองนี้ ไม่วา่ จะเ ป็ น วิหารโกธิค (Oude Kerk)
โบสถ์และสุสานเก่า (Nieuwe Kerk) ศาลาว่าการเมืองโบราณ (City Hall) และพิพธิ ภัณฑ์พริ นเซนฮอฟ (Museum
Prinsenhof) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่ารักโรแมนติกของเมืองเล็กๆแห่งนี้ ได้เวลานําท่านเดินทางกลับเมือง
รอตเทอร์ดาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

บ่าย

นําท่านเทีย่ วชมเมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่ง
แม่น้ าํ มาส นับเป็ นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีความยาวของพื้นที่เทียบท่าเรื อยาวถึง 40 กิโลเมตร
รอตเทอร์ดามมีลกั ษณะต่างจากเมืองอื่นๆ ในเนเธอร์แลนด์คอื เป็ นเมืองทีม่ ีสถาปั ตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ.
2007 ได้รับการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเป็ น "เมืองแห่งสถาปั ตยกรรม" นําท่านถ่ายรู ปกับ บ้านลูกเต๋ า ไคก์คูมูส (Kijk
Kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋ า 39 หลัง ซึ่งได้รบั รางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขา
ประหยัดพลังงานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem แวะถ่ายรู ปกับ สะพานขาว อีราสมูส (Erasmus Bridge) และ
สะพานแดง วิลเลมส์บรู ก์ (Willems Bridge) สองในสามสะพานซึ่งเชื่อมเมืองสองฝั่งทีถ่ ูกคัน่ กลางด้วยแม่น้ าํ มาส
เข้าด้วยกัน จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรู ปกับ ศาลาว่าการประจําเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam) อาคาร
ซึ่งรอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดยกองทัพของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

15.00 น.
16.00 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่เรื อสําราญ
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อเมืองรอตเทอร์ดมั มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรื อโกริ นเคม
อิสระให้ท่านผ่อนคลายกับการจิบ ชา กาแฟ และของว่างบนเรื อ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

19.00 น.

เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองโกริ นเคม (Gorinchem)
นําท่าน เดินเล่นภายในเมืองโกริ นเคม (Gorinchem) เมืองทางตอนใต้ของเนเธอร์แลนด์ นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งเมืองโกริ นเคม ไม่วา่ จะเป็ น ศาลาว่าการเมือง, โบสถ์โกริ นเคม พร้อมสัมผัสบรรยากาศแสงสี
ยามคํ่าคืนแห่งเมืองท่าเล็กๆ แต่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่ามาเยือนเป็ นอย่างยิง่ ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพตาม
อัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่านกลับคืนเรื อสําราญ

วันที่หก

อาร์ เนม (ประเทศเนเธอร์ แลนด์ )

03.00 น.

เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อโกริ นเคม มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรื ออาร์เนม ประเทศเนเธอร์แลนด์

เช้า
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื ออาร์เนม ประเทศเนเธอร์แลนด์
นําท่านเทีย่ วชม เมืองอาร์เนม (Arnhem) ซึ่งเป็ นเมืองและเทศบาลทางตะวันออกของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็ น
เมืองหลวงของจังหวัดเกลเดอร์ลนั ด์ เป็ นเมืองเก่าทีม่ ีการเอ่ยถึงเป็ นครั้งแรกใน ค .ศ. 893 ในสมัยกลางได้เข้าเป็ น

กลางวัน

สมาชิกของ สันนิบาตฮันซา ซึ่งเป็ นพันธมิตรท างการค้าในยุโรป และตกอยูใ่ ต้การยึดครองของชาติต่าง ๆ หลาย
ชาติ ใน สงครามโลกครั้งทีส่ อง ถูก เยอรมนี เข้ายึดครอง และ ฝ่ ายพันธมิตร ยึดคืนได้ใน ค .ศ. 1945 นําท่านแวะ
ถ่ายรู ปกับศาลาว่าการเมือง (City Hall) โบสถ์ที่มีความสําคัญประจําเมือง Stichting Eusebius Arnhem นําท่านแวะ
ถ่ายรู ปกับสะพานจอห์น ฟรอท (John Frost Bridge) อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

บ่าย

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ของฝาก ของทีร่ ะลึก ซึ่งมีวางขายเรี ยงรายรอบบริ เวณท่าเรื อ หรื อให้ทา่ นได้เดิน
เล่นในเมืองอาร์เนม เพือ่ เก็บภาพความสวยงามและบรรยากาศทีโ่ รแมนติก เมืองโบราณเล็กๆริ มฝั่งแม่น้ าํ ไรน์

15.00 น.

เรื อสําราญออกเดินทางจากท่าเรื อเมืองอาร์เนม มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรื อเมืองโคโลญจน์
เรื อจะล่องในแม่น้ าํ ไรน์ ซึ่งจะผ่านบ้านเรื อน และอาคารสวยงามทั้งสองฝั่ง แนะนําให้ท่านขึ้นไปชมวิวบนชั้น
ดาดฟ้ าของเรื อ เพือ่ สัมผัสบรรยากาศอาทิตย์อศั ดง และ ทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ าํ ทีห่ ลากหลายแปลกตายิง่

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หลังอาหารคํ่าอิสระให้ท่านได้ผอ่ นคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรื อมีจดั ให้บริ การ
หมายเหตุ ก่อนเรื อกลับเทียบท่าในคํ่าวันนี้ท่านจะได้รับป้ ายผูกกระเป๋ าสีต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋ าลงจาก
เรื อ ท่านจะต้องจัดกระเป๋ าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่ องใช้ทจ่ี าํ เป็ นไว้ในกระเป๋ าเดิน ทางใบเล็ก เพราะ
เจ้าหน้าที่ของเรื อจะมาเก็บกระเป๋ าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อน
ทําการชําระในวันรุ่ งขึ้น สําหรับท่านที่ตอ้ งการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริ ษทั เรื อจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้
หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
วันที่เจ็ด

โคโลญจน์ – แฟรงค์เฟิ ร์ ต

เช้า
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี
นําท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิ ร์ต ( Frankfurt ) (ระยะทาง 189 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชัว่ โมง) ชื่อเมือง
แฟรงก์เฟิ ร์ต ในประเทศเยอรมนี นิยมเรี ยกชื่อเต็มคือ "ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์ " แฟรงก์เฟิ ร์ต หรื อ ฟรังค์ฟวร์ทอัม
ไมน์ เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ รัฐเฮสส์ และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยูร่ ิ มฝั่ง แม่น้ าํ ไมน์ (Main
river) และเป็ นที่ต้งั ของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิ ร์ต และธนาคารกลางยุโรป แฟรงก์เฟิ ร์ต เป็ นเมืองที่ร่ าํ รวยที่สุด
ในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยในเขตเมืองและปริ มณฑลมีประชากรประมาณ 5 ล้านคน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย

นําท่านสู่ จัตุรัส โรเมอร์เบิร์ก (Romerberg) อันเป็ นทีต่ ้งั ของศาลาว่าการเมือง บริ เวณกลางจัตรุ สั มี นํ้าพุแห่งความ
ยุติธรรม ตั้งตระหง่านด้านหน้าอาคารไม้ลวดลายสวยงาม ซึ่งนับว่าเป็ นอีกสถาปั ตยกรรมอีกแห่งหนึ่งที่สวยงาม
กลางกรุ ง แฟรงก์เฟิ ร์ต ได้เวลา นําท่านสู่ยา่ นช้อปปิ้ ง อิสระ ให้ท่านช้ อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย ท่าน
สามารถช้อปปิ้ งสินค้ามากมายจากห้างขนาดใหญ่และตลาดในเมือง

เย็น

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน

19.00 น.
21.55 น.

นําท่านสู่สนามบินแฟรงก์เฟิ ร์ต เพือ่ เชคอิน และทํา Tax Refund
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ LH772 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10.30 ชัว่ โมง)

วันที่แปด

กรุงเทพฯ

14.10 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(เรือให้ บริการเฉพาะห้ องแบบมีหน้ าต่ างเท่ านั้น...Ocean View only)

8 วัน ล่ องเรือแม่ นํา้ ไรน์ (Rhine River Cruise)
(เทศกาลทิวลิป…สวนเคอร์ เคนฮอฟ แห่ งเนเธอร์ แลนด์ )

7-14 เมษายน / 12-19 เมษายน 2561
อัตราค่าบริ การ

สงกรานต์ 2561

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องคู่) หรื อ เด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ห้องหน้าต่าง (Ocean View) ท่านละ
พักเดี่ยวเพิม่ จากราคาทัวร์ ห้องหน้าต่าง (Ocean View) ท่านละ
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่า นั้น)

88,800
15,000
85,800
95,000

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าใช้จ่าย (BKK-FRA-BKK)

28,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบิน
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560) **
ข้ อแนะนําและแจ้ งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพือ่ โหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมล่ องเรือแม่ นาํ้ ไรน์ (ตามที่ระบุไว้ ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินลุฟท์ฮนั ซ่า (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน ท่านละ 1 ใบ)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรื อสําราญ)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่ รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศ เนเธอร์แลนด์ ประมาณ 3,500 บาท
 ค่าทิปพนักงานบนเรื อ Gratuties (แล้วแต่ท่านจะให้ โดยปกติท่านละ 30 ยูโร)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%

การชําระเงิน

การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นงั่ จ่าย 36,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
สํ ารองที่นั่ง (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) ท่ านละ 50,000 บาท
งวดที่ 2 : ชําระส่วนทีเ่ หลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเลียบคลองสอง (ซาฟารีเวิรด์)
่ื บัญช ี บริษัท อพอลโล่ โอเวอร์ซส
ี ์ ทัวร์ จํากัด
ชอ
สะสมทรัพ ย์ เลขที่ 276-220589-1
ิ รไทย สาขาฟอร์จูนทาวน์
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี นาย วีรยุทธ ชาวหนองแขม
ชอ
สะสมทรัพ ย์ เลขที่ 629-2-22974-5
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทร์
ื่ บัญช ี นาย วีรยุทธ ชาวหนองแขม
ชอ
สะสมทรัพย์ เลขที่ 036-0-07638-6
โอนผ่านบัญชธี นาคารดังนี้
(*กรุณาแฟกซ ์ ใบนํ าฝาก มาที่ เบอร์แฟกซ ์ 02-108-8852 / ทางอีเมล์มาที่ apollotour01@gmail.com
ื่ ผู ้สง่ และผู ้รับ)
หรือ ทางไลน์ @apollotour ระบุชอ

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 50%
* ยกเลิก 30-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําเต็มจํานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณี ที่มีผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพือ่ ทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั เิ หตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่
ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาํ การตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ มาแล้ว หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เทีย่ วบิ นของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทํา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิ ดความเหมาะสม
กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นทีเ่ ดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สั มภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋ าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจ ารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นเนเธอร์ แลนด์

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยน่ื เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ว้ า่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ เพือ่ ขอยืน่ วี
ซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 cms พืน้ ฉากหลังรู ปต้ องเป็ นพืน้ สี ขาว (อย่ าถ่ ายเอง เพราะพืน้ เป็ นสี เทา ใช้ ไม่ ได้ ) ห้ าม
สวมแว่ นสายตา (รู ปถ่ ายต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิ น 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรู ปกับหน้ าวีซ่าที่เคยได้)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สําเนาใบมรณะบัตร
8. สูตบิ ตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
9. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา
11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า

- สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่ มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอดของ
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่ม)ี ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี
-

บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสูตบิ ตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพือ่ แสดงสถานะ และความสัมพันธ์วา่ เป็ นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

