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8 วนั ล่องเรือแม่น ำ้ไรน์ (Rhine River Cruise) 
(เทศกำลทวิลปิ…สวนเคอร์เคนฮอฟ แห่งเนเธอร์แลนด์) 

 

 

 

โปรโมช่ันพเิศษ....บินตรง...สำยกำรบิน ลุฟท์ฮันซ่ำ แอร์ไลน์ส 

5 – 12 เมษำยน / 10-17 เมษำยน 2560 
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   79,900 บำท  
(ไม่รวมค่ำวซ่ีำเชงเก้น / รวมทปิแล้ว / พกัห้องหน้ำต่ำงทุกห้อง) 

โคโลญจน์ – โฮร์น – อมัสเตอร์ดมั – รอตเทอร์ดำม – เดลฟท์ – โกรินเคม – อำร์เนม   

8 วนั ล่องเรือแม่น ำ้ไรน์ (Rhine River Cruise) 
(เทศกำลทวิลปิ…สวนเคอร์เคนฮอฟ แห่งเนเธอร์แลนด์) 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต   
 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินลุฟทฮ์นัซ่า แถว G 1-6 ประตูทางเขา้ท่ี 4  

23.50 น. ออกเดินทางสู่มหานครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินลุฟท์ฮนัซ่า เท่ียวบิน LH773 (ใช้เวลาบิน

ประมาณ 12 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ ทั้งน้ีสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า 

และอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน 
  

วนัทีส่อง  แฟรงก์เฟิร์ต –   โคโลญจน์ 
 

05.45 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงกเ์ฟิร์ต (FRA) ประเทศเยอรมนี  
น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (ระยะทาง 189 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชั่วโมง) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของ
ประเทศเยอรมนี รองจากเบอร์ลิน ฮมับูร์ก และมิวนิก เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย (North 
Rhine-Westphalia) โคโลญจน์เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเยอรมนี สร้างโดยชาวโรมนั มีประวติัศาสตร์
ยอ้นไปถึง ค.ศ. 50 เมืองน้ีมีช่ือเสียงเป็นเมืองแห่งน ้ าหอมและมหาวิหารสวยงามและยิ่งใหญ่ริมฝ่ังแม่น ้ าไรน์ น า

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84.%E0%B8%A8._%E2%80%8B50&action=edit&redlink=1
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ท่านเขา้ชมมหาวิหารโคโลญจน์ หรือท่ีรู้จกัในนาม เคิล์นโดม (Cologne Cathedral) เป็นมหาวิหารโคโลญจน์แห่ง
เดียวท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเม่ือปี 2536 จดัเป็นไฮไลท์ของเมืองท่ีนกัเท่ียวไป
เท่ียวชมมากท่ีสุด วิหารแห่งน้ี ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 600 ปี และปัจจุบนัก็ยงัมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่ตลอด 
บริเวณใกลก้บัวิหาร จะมีสะพานสายส าคญัทอดยาวขา้มแม่น ้ าไรน์ เช่ือมตวัเมืองโคโลญจน์ทั้งสองฝ่ังเขา้ดว้ยกนั 
นัน่คือ สะพานโฮเฮนโซลแลร์นบรุคเคอ (Hohenzollernbrucke) บริเวณราวสะพานจะเต็มไปดว้ยกุญแจของเหล่า
คู่รักนกัท่องเท่ียวท่ีน ามาติดไวม้ากมาย เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ส าคญัของการมาเยอืนโคโลญจน์  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตคารจีน 
 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองโคโลญจน์ เพื่อเชคอินลงเรือส าราญ DCS Alemannia 
  
 อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนบนเรือส าราญท่ีจะน าท่านสัมผสัประสบการณ์การล่องเรือแม่น ้ าไรน์ ลดัเลาะไปตามริม

ชายฝ่ังแม่น ้าสองขา้งทาง สัมผสับรรยากาศแปลกใหม่ กบัการเดินทางท่ีจะท าให้ท่านไดเ้ห็นทศันียภาพสองขา้ง ทั้ง
บา้นเรือนและธรรมชาติตลอดเส้นแม่น ้าไรน์ โดยเร่ิมจากเมืองโคโลญจนแ์ห่งน้ี 

 

16.00 น. เรือส าราญ DCS Alemannia ออกเดินทางจากเมืองโคโลญจน์ มุ่งหนา้สู่เมืองโฮร์น ประเทศเนเธอร์แลนด ์
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในเรือส าราญ 
 หลงัอาหารค ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัใหบ้ริการ  
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วนัทีส่ำม โฮร์น (ประเทศเนเธอร์แลนด์) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านไดช้มและเก็บภาพความสวยงามสองริมฝ่ังแม่น ้ าไรน์ ท่ีเรือส าราญค่อยๆล่องผา่น ซ่ึงเป็นทศันียภาพ
ท่ีแปลกตาไปจากการนัง่รถชมวิว เรียกไดว้า่เป็นการท่องเท่ียวท่ีท าให้ท่านไดเ้ห็นความสวยงามของบา้นเรือน ป่า
ไม ้แม่น ้า สลบัทิวทศัน์ของภูเขา ใหท้่านไดพ้กัผอ่นพร้อมเก็บภาพความสวยงามและความน่าประทบัใจ  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

11.30 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโฮร์น (ประเทศเนเธอร์แลนด)์ 
น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นซานส์ สคนัส์ (Zaanse Schans) หมู่บา้นเล็กๆ แต่มากเสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ ท่ีหมู่บา้น
แห่งน้ีเป็นศูนยอ์นุรักษ์กงัหันลมเก่าแก่ ท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศ โดยอยูใ่กล้ๆ กบั เมือง Zaandam และ
เมือง Zaandijk หมู่บา้นแห่งน้ีถือว่าเป็นสถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมประวติัศาสตร์ของกงัหันลมเอาไวเ้ป็นอย่างดี น า
ท่านถ่ายรูปกบักงัหันลมอนัเล่ืองช่ือของเนเธอร์แลนด์และชมความสวยงามอย่างลงตวัของหมู่บา้นท่ีสร้างข้ึน
สไตลบ์า้นไมแ้บบฮอลแลนด ์สัมผสับรรยากาศแบบชนบทท่ีสวยงาม ซ่ึงประกอบไปดว้ยแม่น ้า ทุ่งหญา้ และ 
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การปศุสัตว ์อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหมู่บา้นแห่งน้ีตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง
กลบัสู่เมืองโฮร์น  

 
 

น าท่านเท่ียวชมเมืองโฮร์น (Hoorn) เมืองท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่ทางตะวนัตกของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองใน
จงัหวดันอร์ทฮอลแลนด์ (North Holland) ตั้งอยูบ่นอ่าวเอเซลเมร์ โดยในสมยัปลายยุคกลางเมืองโฮร์นยงัเคยเป็น
ศูนยก์ลางการค้าทางทะเลและการประมงท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงอีกด้วย นอกจากน้ีแล้ว เมืองโฮร์นยงัเป็น
สถานท่ีเกิดของ วิลเลม ซี. ซูเตน (Willem C. Schouten) นักเดินเรือท่ีอ้อมแหลมฮอร์น (Cape Horn) ในทวีป
อเมริกาใตเ้ป็นคนแรก และตั้งช่ือแหลมตามช่ือของเมืองน้ี และ อาเบล เจ. แทสมนั (Abel J.Tasman) นักส ารวจ
ชาวฮอลนัดาท่ีเดินเรือไปพบเกาะแทสเมเนียในทวีปออสเตรเลียก็เกิดเมืองน้ีเช่นกนั น าท่านชมความงดงามของ
ท่าเรือเมืองโฮร์น (Hoofdtoren (harbour)) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีถือว่าเป็นหน่ึงในไฮไลท์ส าคญัของเมืองโฮร์น 
จากนั้นลดัเลาะไปตามศูนยป์ระวติัศาสตร์ของเมือง ท่ีส่วนใหญ่ถูกลอ้มรอบไปดว้ยแหล่งชอ้ปป้ิงและร้านอาหาร   
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19.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในเรือส าราญ 
 หลงัอาหารค ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัให้บริการ หรือท่านจะเลือก

เดินเล่นเก็บภาพความสวยงามของเมืองโฮร์นยามค ่าคืน (Night Life)ไดต้ามอธัยาศยั เน่ืองจากเรือจะออกเดินทาง
จากท่าเรือแห่งน้ีเวลา 05.00 น.ในวนัรุ่งข้ึน  

 แนะน ำให้ท่ำนเกบ็ภำพควำมสวยงำมและแสงสียำมค ่ำคืนแห่งเมืองโฮร์น ซ่ึงมีควำมสวยงำมยิง่ 
 
วนัทีส่ี่ อมัสเตอร์ดัม – สวนเคอร์เคนฮอฟ (ประเทศเนเธอร์แลนด์) 
 

05.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองโฮร์น มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือกรุงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด ์
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือกรุงอมัสเตอร์ดมั 
 น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (Keukenhof) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 

นาที) ตั้งอยูท่ี่ชานเมืองลิซเซ่ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกทิวลิปท่ีใหญ่และส าคญัยิง่ของฮอลแลนด ์เดิมเป็นสวนสาธารณะมา
ก่อน ต่อมาสมาคมผูส่้งเสริมการปลูกดอกไมป้ระเภทไมห้ัวแห่งเมืองลิซเซ่ ไดใ้ช้สวนแห่งน้ีส่งเสริมการปลูกไม้
หวัพนัธ์ุใหม่ๆ โดยแบ่งท่ีใหก้บับริษทัผูผ้ลิตไมห้วัเป็นผูป้ลูกและเขา้บ ารุงรักษา ซ่ึงก็ท  าใหเ้กิดพนัธ์ุใหม่ๆ ข้ึนทุกปี 
ผูซ้ื้อทิวลิปจากทัว่โลกจะมาชมและคดัเลือกทิวลิปท่ีตอ้งการจากแปลงสาธิตในสวนเคอเคนฮอฟแห่งน้ี นบัเป็น
สวนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ดว้ยทิวลิปท่ีมีมากกว่า 7 ลา้นตน้ในแต่ละปี รวมทั้งไมห้ัวอ่ืนๆ เช่น ลิลล่ี แดฟ
โฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพร่ังอยู่ดูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไวอ้ย่างสวยงาม 
ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ มีทางเดินร่มร่ืน บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดบัสวนอยูเ่ป็นระยะ มีสระน ้ า
และน ้ าพุ มีศาลาจดัแสดงกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัดอกไมม้ากมาย มีการจดัสวนตวัอย่าง การวางแผนจดัปลูกไม้
ดอกไมใ้บ รวมทั้งคอฟฟ่ีช็อปและร้านขายอาหาร เปิดให้เขา้ชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือน
พฤษภาคมของทุกปี อิสระใหท้่านเดินชมสวนดอกไมต้ามอธัยาศยั 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย  
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองอมัสเตอร์ดมั (Amsterdam) ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าอมัสเทล (Amstel) ซ่ึงไดช่ื้อวา่มีล าคลอง
ลดเล้ียวไปรอบเมืองถึง 165 คลองดว้ยกนั เมืองน้ีเร่ิมก่อตั้งประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด์ จากนั้นน าท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี (Gassan Diamond Factory) 
อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูช้  านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีท่ีมีค่าสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุด
ในโลก และมีช่ือเสียงและฝีมือระดบัเจียระไนเพชรประกอบให้กบัราชวงศแ์ห่งเกาะองักฤษ และ ล่องเรือ ชมชีวิต
ความเป็นอยู่ชาวดตัช์ ท่ีสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยู่ชั้น
บนสุดของตวัอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น ระหวา่งเส้นทางล่องเรือ ผา่นบา้นเรือนท่ีอยู ่ริมคลองท่ีมีอยูม่าก
ถึง 2,500 หลัง น าท่านสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นท่ีตั้ งของ จตุัรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองท่ี
นักท่องเท่ียวนิยมมาเดินเท่ียวชมเมือง มีพระราชวงัหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจตุัรัส เป็นถนนแห่งความบนัเทิง
หลากหลายรูปแบบกลางกรุงอมัสเตอร์ดมั อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น หรือเลือกซ้ือสินคา้ทั้งแบรนด์เนม และสินคา้
พื้นเมืองตามอธัยาศยั 

 

19.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12
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  หลงัอาหารค ่าอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัให้บริการ หรือท่านจะ
เลือกเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามของเมืองอมัสเตอร์ดมั ยามค ่าคืน (Night Life)ไดต้ามอธัยาศยั เน่ืองจากเรือจะ
ออกเดินทางจากท่าเรือแห่งน้ีเวลา 01.00 น.ในวนัรุ่งข้ึน  

 
วนัทีห้่ำ  รอตเทอร์ดำม – เดลฟท์ – โกรินเคม  (ประเทศเนเธอร์แลนด์)  
 

01.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือกรุงอมัสเตอร์ดมั มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือรอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด ์
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือรอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด ์
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟท์ (Delft) เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ระหวา่งอมัสเตอร์ดมัและเฮก โดดเด่นดว้ยบา้นเรือนและ

อาคารยุคเรอแนซ็องส์มีแหล่งประวติัศาสตร์และโบราณสถาน เช่น โบสถ์ อาคาร บ้านเรือนยุคเก่ายอ้นไปถึง
ศตวรรษท่ี 13 -15 หลายแห่ง มีทศันียภาพสวยงามโดยรอบ อีกทั้งยงัเป็นแหล่งเซรามิกและงานฝีมือข้ึนช่ือของ
ประเทศ น าท่านเท่ียวชมและถ่ายรูปกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีข้ึนช่ือของเมืองน้ี ไม่วา่จะเป็น วิหารโกธิค (Oude Kerk) 
โบสถ์และสุสานเก่า (Nieuwe Kerk) ศาลาว่าการเมืองโบราณ (City Hall) และพิพิธภณัฑ์พรินเซนฮอฟ (Museum 
Prinsenhof) อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความน่ารักโรแมนติกของเมืองเล็กๆแห่งน้ี   ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัเมือง
รอตเทอร์ดาม 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยูริ่มฝ่ัง
แม่น ้ ามาส นับเป็นเมืองท่าใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึงมีความยาวของพื้นท่ีเทียบท่าเรือยาวถึง 40 กิโลเมตร 
รอตเทอร์ดามมีลกัษณะต่างจากเมืองอ่ืนๆในเนเธอร์แลนด์คือเป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 
2007 ไดรั้บการส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม" น าท่านถ่ายรูปกบั บา้นลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kijk 
Kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า  39 หลงั ซ่ึงไดรั้บรางวลัชนะเลิศการออกแบบสาขา
ประหยดัพลังงานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem  แวะถ่ายรูปกบั สะพานขาว อีราสมูส (Erasmus Bridge) และ
สะพานแดง วิลเลมส์บรูก ์(Willems Bridge) สองในสามสะพานซ่ึงเช่ือมเมืองสองฝ่ังท่ีถูกคัน่กลางดว้ยแม่น ้ ามาส
เขา้ดว้ยกนั จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั  ศาลาวา่การประจ าเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam) อาคาร
ซ่ึงรอดพน้จากการโดนถล่มเมืองโดยกองทพัของอดอลฟ์ ฮิตเลอร์ ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2007
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2007
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15.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
16.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองรอตเทอร์ดมั มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือโกรินเคม 
 อิสระใหท้่านผอ่นคลายกบัการจิบ ชา กาแฟ และของวา่งบนเรือ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 

19.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโกรินเคม (Gorinchem) 
 น าท่านเดินเล่นภายในเมืองโกรินเคม (Gorinchem) เมืองทางตอนใตข้องเนเธอร์แลนด์ น าท่านแวะถ่ายรูปกับ

สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งเมืองโกรินเคม ไม่วา่จะเป็น ศาลาวา่การเมือง, โบสถโ์กรินเคม พร้อมสัมผสับรรยากาศแสงสี
ยามค ่าคืนแห่งเมืองท่าเล็กๆ แต่แฝงไปดว้ยมนตเ์สน่ห์ท่ีน่ามาเยือนเป็นอยา่งยิง่ ให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพตาม
อธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัคืนเรือส าราญ 
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วนัทีห่ก อำร์เนม  (ประเทศเนเธอร์แลนด์) 
 

03.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือโกรินเคม มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรืออาร์เนม ประเทศเนเธอร์แลนด ์
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรืออาร์เนม ประเทศเนเธอร์แลนด ์

น าท่านเท่ียวชมเมืองอาร์เนม (Arnhem) ซ่ึงเป็นเมืองและเทศบาลทางตะวนัออกของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็น
เมืองหลวงของจงัหวดัเกลเดอร์ลนัด์ เป็นเมืองเก่าท่ีมีการเอ่ยถึงเป็นคร้ังแรกใน ค.ศ. 893 ในสมยักลางไดเ้ขา้เป็น
สมาชิกของสันนิบาตฮนัซาซ่ึงเป็นพนัธมิตรทางการคา้ในยุโรป และตกอยูใ่ตก้ารยึดครองของชาติต่าง ๆ หลาย
ชาติ ในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ถูกเยอรมนีเข้ายึดครอง และฝ่ายพนัธมิตรยึดคืนได้ใน ค.ศ. 1945 น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัศาลาวา่การเมือง (City Hall) โบสถท่ี์มีความส าคญัประจ าเมือง Stichting Eusebius Arnhem น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัสะพานจอห์น ฟรอท (John Frost Bridge) อิสระใหท้่านเก็บภาพตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

บ่าย อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ของฝาก ของท่ีระลึก ซ่ึงมีวางขายเรียงรายรอบบริเวณท่าเรือ หรือใหท้่านไดเ้ดิน
เล่นในเมืองอาร์เนม เพื่อเก็บภาพความสวยงามและบรรยากาศท่ีโรแมนติก เมืองโบราณเล็กๆริมฝ่ังแม่น ้าไรน์ 

 

15.00 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองอาร์เนม มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองโคโลญจน์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
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เรือจะล่องในแม่น ้าไรน์ ซ่ึงจะผา่นบา้นเรือน และอาคารสวยงามทั้งสองฝ่ัง แนะน าใหท้่านข้ึนไปชมววิบนชั้น
ดาดฟ้าของเรือ เพื่อสัมผสับรรยากาศอาทิตยอ์ศัดง และ ทศันียภาพสองฝ่ังแม่น ้าท่ีหลากหลายแปลกตายิง่ 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
  หลงัอาหารค ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัใหบ้ริการ  
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจาก
เรือ ท่านจะต้องจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้น้าห้อง โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีจ  าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก  เพราะ
เจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อน
ท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้ห้
หมายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
 

วนัทีเ่จ็ด       โคโลญจน์ – แฟรงค์เฟิร์ต 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต  ( Frankfurt ) (ระยะทาง 189 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชั่วโมง) ช่ือเมือง

แฟรงก์เฟิร์ตในประเทศเยอรมนี นิยมเรียกช่ือเต็มคือ "ฟรังค์ฟวร์ทอมัไมน์"  แฟรงก์เฟิร์ตหรือ ฟรังค์ฟวร์ทอมั
ไมน์ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าไมน์ (Main 
river) และเป็นท่ีตั้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ฟรงก์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป แฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองท่ีร ่ ารวยท่ีสุด
ในกลุ่มสหภาพยโุรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ลา้นคน  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย น าท่านสู่ จตุัรัสโรเมอร์เบิร์ก (Romerberg) อนัเป็นท่ีตั้งของศาลาว่าการเมือง บริเวณกลางจตุัรัสมี น ้ าพุแห่งความ
ยุติธรรม ตั้งตระหง่านดา้นหน้าอาคารไมล้วดลายสวยงาม ซ่ึงนับว่าเป็นอีกสถาปัตยกรรมอีกแห่งหน่ึงท่ีสวยงาม
กลางกรุงแฟรงก์เฟิร์ต ได้เวลาน าท่านสู่ย่านช้อปป้ิงอิสระ ให้ท่านช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมตามอธัยาศยั ท่าน
สามารถชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายจากหา้งขนาดใหญ่และตลาดในเมือง 

 

 
 

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

19.00 น. น าท่านสู่สนามบินแฟรงกเ์ฟิร์ต เพื่อเชคอิน และท า Tax Refund 
21.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี LH772 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10.30 ชัว่โมง) 
 
วนัทีแ่ปด  กรุงเทพฯ 
 

14.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
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(เรือให้บริกำรเฉพำะห้องแบบมีหน้ำต่ำงเท่ำน้ัน...Ocean View only) 

8 วนั ล่องเรือแม่น ำ้ไรน์ (Rhine River Cruise) 
(เทศกำลทวิลปิ…สวนเคอร์เคนฮอฟ แห่งเนเธอร์แลนด์) 

5 – 12 เมษำยน / 10-17 เมษำยน 2560 
 

อตัราค่าบริการ สงกรานต ์2560 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู)่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หอ้งหนา้ต่าง (Ocean View) ทา่นละ 79,900 

พกัเด่ียวเพิ่มจากราคาทวัร์  ห้องหนา้ต่าง (Ocean View) ท่านละ  15,000 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  75,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 90,000 

ราคาทวัร์ land only ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (BKK-FRA-BKK) 54,900 
 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
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ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 28 ตุลาคม 2559) ** 
ข้อแนะน ำและแจ้งเพ่ือทรำบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมล่องเรือแม่น ำ้ไรน์ (ตำมทีร่ะบุไว้ในรำยกำร) อตัรำนีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินลุฟทฮ์นัซ่า (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ทา่น) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (ห้องพกับนเรือส าราญ) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุในโปรแกรม, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ 
อตัรำนีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ประเทศ เนเธอร์แลนด ์ประมาณ 3,500 บาท 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    ส ำรองที่น่ัง (ผู้เดินทำงพกัเดี่ยว) ท่ำนละ 50,000 บำท 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
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* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก 30-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าเตม็จ านวน 
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวซ่ีา

ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้  าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
กรณเีดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
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 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋ำเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
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 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น
ตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณเีกดิกำรสูญหำย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
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 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง

ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำเชงเก้นเนเธอร์แลนด์ 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่วี
ซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ำยสีหน้ำตรง ขนำด 2 นิว้ 2 รูป พืน้ฉำกหลังรูปต้องเป็นพืน้สีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพืน้เป็นสีเทำ ใช้ไม่ได้) ห้ำมสวม

แว่นสำยตำ (รูปถ่ำยต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถำนฑูตมีกำรเทียบรูปกบัหน้ำวซ่ีำที่เคยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
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9. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่ำน้ัน ************** 
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หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มกำรส ำรองที่น่ัง  
8 วนั ล่องเรือแม่น ำ้ไรน์ (Rhine River Cruise) 

 
 

 
 
 
 

(เทศกำลทิวลิป…สวนเคอร์เคนฮอฟ แห่งเนเธอร์แลนด์) 

(ไม่รวมค่ำวซ่ีำเชงเก้น / รวมทปิแล้ว / พกัห้องหน้ำต่ำงทุกห้อง) 
โคโลญจน์ – โฮร์น – อมัสเตอร์ดมั – รอตเทอร์ดำม – เดลฟท์ – โกรินเคม – อำร์เนม   

 

รำคำทัวร์ 79,900 บำท   5-12 เมษำยน 2560   
   10-17 เมษำยน 2560  



 

 

www.wtravel.co.th 

 

    

ช่ือผู้ส ำรองทีน่ั่ง............................................................... เอเย่นต์............................................................................. 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์.................................................................. 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

*** เอเย่นต์กรุณำส่งแฟกซ์ส ำรองทีน่ั่ง และ หน้ำพำสปอร์ต มำที ่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ติดต่อเจ้ำหน้ำที ่: จิ๊บ, หนุก, จูน, มิน้, แต้ว, มอส, ออย, อำร์ม โทร 02 635 1415 

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล (ภำษำองักฤษ) ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล์ อำหำร 

     

     

     

     

     

     


