8 วัน ลองเรือแมน้ําไรน (Rhine River Cruise)

โปรโมชั่นพิเศษ...สายการบิน ออสเตรียน แอรไลนส

9 - 16 เมษายน 2019
88,000 บาท

(รวมคาวีซาเชงเกน / รวมทิปไกดและคนขับรถแลว / พักหองหนาตางทุกหอง)
โคโลญจน – เองกเฮาซเซิ่น – โฮรน – อัมสเตอรดัม – สวนเคอเคนฮอฟ– รอตเทอรดาม
ไลเดน – อารเนม – ยูเทรกต – อาเคิน

8 วัน ลองเรือแมน้ําไรน (Rhine River Cruise)
(เทศกาลทิวลิป…สวนเคอรเคนฮอฟ แหงเนเธอรแลนด)

9 เม.ย. 2019 กรุงเทพฯ – เวียนนา
21.00 น. พบเจาหนาที่และมัคคุเทศก ไดที่เคานเตอรเชคอินสายการบินออสเตรียน แอรไลนส แถว
G (Row G) ประตู
ทางเขาที่ 4 อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ
23.45 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลนส โดยเที่ยวบิน OS 26 (ใชเวลา
บินประมาณ 11.30 ชั่วโมง) โดยสายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ํา และ อาหารเชา
10 เม.ย. 2019

เวียนนา – โคโลญจน

05.35 น. เดินทางถึงสนามบินเวียนนา (VIE) ประเทศออสเตรีย
07.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินเวียนนา (VIE) สูสนามบินโคโลญจน (CGN) โดยเที่ยวบิน OS191
(ใชเวลาบินประมาณ 1.35 ชั่วโมง)
08.55 น. เดินทางถึงสนามบิน โคโลญจน ประเทศเยอรมนี
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญจน เมืองใหญเปนอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี รองจากเบอรลิน ฮัมบูรก และ
มิวนิก เปนเมืองใหญที่สุดของรัฐนอรทไรน-เวสตฟาเลีย (North Rhine-Westphalia) โคโลญจนเปนหนึ่งในเมืองที่
เกาแกที่สุดของเยอรมนี สรางโดยชาวโรมัน มีประวัติศาสตรยอนไปถึง ค.ศ. 50 เมืองนี้มีชื่อเสียงเปน เมืองแหง
น้ําหอมและมหาวิหารสวยงามและยิ่งใหญริมฝงแมน้ําไรน นําทานเขาชมมหาวิหารโคโลญจน หรือที่รูจักในนาม
เคิลนโดม ( Cologne Cathedral) เปนมหาวิหารโคโลญจนแหงเดียวที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโกเมื่อป 2536 จัดเปนไฮไลทของเมืองที่นักเที่ยวไปเที่ยวชมมากที่สุด วิหารแหงนี้ ใชเวลาสราง
ยาวนานถึง 600 ป และปจจุบันก็ยังมีการบูรณะซอมแซมอยูตลอด บริเวณใกลกับวิหาร จะมีสะพานสายสําคัญ
ทอดยาวขามแมน้ําไรน เชื่อมตัวเมืองโคโลญจนทั้งสองฝงเขาดวยกัน นั่นคือ สะพานโฮเฮนโซลแลรนบรุคเคอ
(Hohenzollernbrucke) บริเวณราวสะพานจะเต็มไปดวยกุญแจของเหลาคูรักนักทองเที่ยวที่นํามาติดไวมากมาย
เปนอีกหนึ่งสัญลักษณสําคัญของการมาเยือนโคโลญจน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
14.00 น. นําทานเดินทางสู ทาเรือเมืองโคโลญจน เพื่อเชคอินลงเรือสําราญ DCS Alemannia
อิสระใหทานไดพักผอนบนเรือสําราญที่จะนําทานสัมผัสประสบการณการลองเรือแมน้ําไรน ลัดเลาะไปตามริม
ชายฝงแมน้ําสองขางทาง สัมผัสบรรยากาศแปลกใหม กับการเดินทางที่จะทําใหทานไดเห็นทัศนียภาพสองขาง ทั้ง
บานเรือนและธรรมชาติตลอดเสนแมน้ําไรน โดยเริ่มจากเมืองโคโลญจนแหงนี้
15.30 น. เรือสําราญ

DCS Alemannia ออกเดินทางจากเมืองโคโลญจน มุงหนาสูเมืองเองกเฮาซเซิ่น ประเทศเนเธอรแลนด

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ภายในเรือสําราญ
หลังอาหารค่ําอิสระใหทานไดผอนคลายอิริยาบถ ภายในหองคลับเลาจนที่ทางเรือมีจัดใหบริการ

11 เม.ย. 2019 เมืองเองกเฮาซเซิ่น (ประเทศเนเธอรแลนด)
เชา รับประทานอาหารเชา
ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
อิสระใหทานไดชมและเก็บภาพความสวยงามสองริมฝงแมน้ําไรน ที่เรือสําราญคอยๆลองผาน ซึ่งเปนทัศนียภาพ
ที่แปลกตาไปจากการนั่งรถชมวิว เรียกไดวาเปนการทองเที่ยวที่ทําใหทานไดเห็นความสวยงามของบานเรือน ปา
ไม แมน้ํา สลับทิวทัศนของภูเขา ใหทานไดพักผอนพรอมเก็บภาพความสวยงามและความนาประทับใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

13.00 น. เรือสําราญเทียบทา ณ ทาเรือเมือง เองกเฮาซเซิ่น (ประเทศเนเธอรแลนด)
นําทานเดินทางสู หมูบานซานส สคันส ( Zaanse Schans) หมูบานเล็กๆ แตมากเสนหของเนเธอรแลนด ที่หมูบาน
แหงนี้เปน ศูนย อนุรักษกังหันลมเกาแก ที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศ โดยอยูใกลๆกับ เมือง Zaandam และ
เมือง Zaandijk หมูบานแหงนี้ถือวาเปนสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตรของกังหันลมเอาไวเปนอยางดี นํา
ทานถายรูปกับ กังหันลมอันเลื่องชื่อของเนเธอรแลนด และชมความสวยงามอยางลงตัวของหมูบานที่สรางขึ้น
สไตลบานไมแบบฮอลแลนด สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปดวยแมน้ํา ทุงหญา และการ
ปศุสัตว อิสระใหทานไดเก็บภาพความสวยงามของหมูบานแหงนี้ตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทาง
กลับสูเมืองโฮรน

นําทานเที่ยวชม เมืองโฮรน (Hoorn) เมืองทองเที่ยวที่ตั้งอยูทางตะวันตกของประเทศเนเธอรแลนด เปนเมืองใน
จังหวัดนอรทฮอลแลนด ( North Holland) ตั้งอยูบนอาวเอเซลเมร โดยในสมัยปลายยุคกลางเมืองโฮรนยังเคยเปน
ศูนยกลางการคาทางทะเลและการประมงที่มีชื่อเสียงมากแหงหนึ่งอีกดวย นอกจากนี้แลว เมืองโฮรนยังเปน
สถานที่เกิดของ วิลเลม ซี. ซูเตน ( Willem C. Schouten) นักเดินเรือที่ออมแหลมฮอรน ( Cape Horn) ในทวีป
อเมริกาใตเปนคนแรก และตั้งชื่อแหลมตามชื่อของเมืองนี้ และ อาเบล เจ. แทสมัน ( Abel J.Tasman) นักสํารวจ
ชาวฮอลันดาที่เดินเรือไปพบเกาะแทสเมเนียในทวีปออสเตรเลียก็เกิดเมืองนี้เชนกัน นําทานชมความงดงามของ
ทาเรือเมืองโฮรน ( Hoofdtoren (harbour)) สถานที่ทองเที่ยวที่ถือวาเปนหนึ่งในไฮไลทสําคัญของเมืองโฮรน
จากนั้นลัดเลาะไปตามศูนยประวัติศาสตรของเมือง ที่สวนใหญถูกลอมรอบไปดวยแหลงชอปปงและรานอาหาร

19.00 น. นําทานเดินทางกลับสูเรือสําราญ

ณ ทาเรือ เมือง Enkhuizen

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ภายในเรือสําราญ
หลังอาหารค่ําอิสระใหทานไดผอนคลายอิริยาบถ ภายในหองคลับเลาจนที่ทางเรือมีจัดใหบริการ
หรือทานจะเลือก
เดินเลนเก็บภาพความสวยงามของเมือง Enkhuizen ยามค่ําคืน (Night Life)ไดตามอัธยาศัย เนื่องจากเรือจะออก
เดินทางจากทาเรือแหงนี้เวลา 05.00 น.ในวันรุงขึ้น
แนะนําใหทานเก็บภาพความสวยงามและแสงสียามค่ําคืนแหงเมือง Enkhuizen ซึ่งมีความสวยงามยิ่ง
12 เม.ย. 2019 อัมสเตอรดัม – สวนเคอรเคนฮอฟ (ประเทศเนเธอรแลนด)
05.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเรือเมืองโฮรน มุงหนาสูทาเทียบเรือกรุงอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด
เชา รับประทานอาหารเชา
ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
09.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเทียบเรือกรุงอัมสเตอรดัม
นําทานเดินทางสู สวนดอกไมเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 30
นาที) ตั้งอยูที่ชานเมืองลิซเซซึ่งเปนแหลงปลูกทิวลิปที่ใหญและสําคัญยิ่งของฮอลแลนด เดิมเปนสวนสาธารณะมา
กอน ตอมาสมาคมผูสงเสริมการปลูกดอกไมประเภทไมหัวแหงเมืองลิซเซ ไดใชสวนแหงนี้สงเสริมการปลูกไม
หัวพันธุใหมๆ โดยแบงที่ใหกับบริษัทผูผลิตไมหัวเปนผูปลูกและเขาบํารุงรักษา ซึ่งก็ทําใหเกิดพันธุใหมๆ ขึ้นทุกป
ผูซื้อทิวลิปจากทั่วโลกจะมาชมและคัดเลือกทิวลิปที่ตองการจากแปลงสาธิตในสวนเคอเคนฮอฟแหงนี้ นับเปน
สวนที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ดวยทิวลิปที่มีมากกวา 7 ลานตนในแตละป รวมทั้งไมหัวอื่นๆ เชน ลิลลี่ แดฟ
โฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ ออกดอกบานสะพรั่งอยูดูละลานตา
สวนไดถูกออกแบบไวอยางสวยงาม

ประกอบไปดวยตนไมนอยใหญ มีทางเดินรมรื่น บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเปนระยะ มีสระน้ํา
และน้ําพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับดอกไมมากมาย มีการจัดสวนตัวอยาง การวางแผนจัดปลูกไม
ดอกไมใบ รวมทั้งคอฟฟช็อปและรานขายอาหาร เปดใหเขาชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือน
พฤษภาคมของทุกป อิสระใหทานเดินชมสวนดอกไมตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บาย
นําทานเดินทางกลับสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) ตั้งอยูริมฝงแมน้ําอัมสเทล (Amstel) ซึ่งไดชื่อวามีลําคลอง
ลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลองดวยกัน เมืองนี้เริ่มกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปนเมืองที่ใหญ
ที่สุดของเนเธอรแลนด จากนั้น นําทานเขาชม โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี (Gassan Diamond Factory)
อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูชํานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรใหเปนอัญมณีที่มีคาสุดและมีชื่อเสียงที่สุด
ในโลก และมีชื่อเสียงและฝมือระดับเจียระไนเพชรประกอบ ใหกับราชวงศ แหงเกาะอังกฤษ และ ลองเรือ ชมชีวิต
ความเปนอยูชาวดั ตช ที่สรางมาตั้งแตศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเปนอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยูชั้น
บนสุดของตัวอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน ระหวางเสนทางลองเรือ ผานบานเรือนที่อยู ริมคลองที่มีอยูมาก
ถึง 2,500 หลัง นําทานสูยานใจกลางเมืองอันเปนที่ตั้งของ จัตุรัสแดม ( Dam Square) เขตยานใจกลางเมืองที่
นักทองเที่ยวนิยมมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยูใจกลางจัตุรัส
เปนถนนแหงความบันเทิง
หลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอรดัม อิสระใหทานไดเดินเลน หรือเลือกซื้อสินคาทั้งแบรนดเนม และสินคา
พื้นเมืองตามอัธยาศัย

19.30 น. นําทานเดินทางกลับสูเรือสําราญ
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารค่ําอิสระใหทานไดผอนคลายอิริยาบถ ภายในหองคลับเลาจนที่ทางเรือมีจัดใหบริการ
หรือทานจะ
เลือกเดินเลนเก็บภาพความสวยงามของเมืองอัมสเตอรดัม ยามค่ําคืน (Night Life)ไดตามอัธยาศัย เนื่องจากเรือจะ
ออกเดินทางจากทาเรือแหงนี้เวลา 01.00 น.ในวันรุงขึ้น
13 เม.ย. 2019

รอตเทอรดาม – ไลเดน

01.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเรือกรุงอัมสเตอรดัม มุงหนาสูทาเทียบเรือรอตเทอรดาม ประเทศเนเธอรแลนด
เชา รับประทานอาหารเชา
ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
09.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเทียบเรือรอตเทอรดาม ประเทศเนเธอรแลนด
นําทานเดินทางสู เมืองไลเดน (Leiden) ซึ่งเปนเมืองเกาที่มีความงดงามทางประวัติศาสตรมากมาย หากจะกลาวถึง
เมืองไลเดน ตองนึกถึงมหาวิทยาลัยไลเดน ( Leiden University) มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดในประเทศเนเธอรแลนด
และยัง เปนมหาวิทยาลัยที่เจาชายวิลเลม อเล็กซานเดอร ( King William Alexander) กษัตริยแหงเนเธอรแลนด ได
ทรงสําเร็จการศึกษาอีกดวย นอกจากนี้เมืองนี้ยังเปนบานเกิดของจิตรกรชื่อดังอยาง แร็มบรันต ( Rembrandt) นําทาน
แวะถายรูปกับ มหาวิทยาลัยไลเดน ( Leiden University) และ โบสถเซนตปเตอร ( St. Peter’s Church) รวมถึง บทกวี
บนกําแพง อิสระใหทานไดเดินเลนและเก็บภาพความนารักของเมืองโรแมนติกอีกหนึ่งเมืองดังของประเทศ
เนเธอรแลนด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ
บาย

ภัตตาคารจีน

นําทานเที่ยวชมเมืองรอตเทอรดาม (Rotterdam) เมืองที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝง
แมน้ํามาส นับเปนเมืองทาใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก ซึ่งมีความยาวของพื้นที่เทียบทาเรือยาวถึง 40 กิโลเมตร
รอตเทอรดามมีลักษณะตางจากเมืองอื่นๆในเนเธอรแลนดคือเปนเมืองที่มีสถาปตยกรรมยุคใหม และในป ค.ศ.

2007 ไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวเปน "เมืองแหงสถาปตยกรรม" นําทานถายรูปกับ บานลูกเตา ไคกคูมูส (Kijk
Kubus The Cubic Houses) กลุมอาคารเหลืองขาวทรงลูกเตา 39 หลัง ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขา
ประหยัดพลังงานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem แวะถายรูปกับ สะพานขาว อีราสมูส (Erasmus Bridge) และ
สะพานแดง วิลเลมสบรูก (Willems Bridge) สองในสามสะพานซึ่งเชื่อมเมืองสองฝงที่ถูกคั่นกลางดวยแมน้ํามาส
เขาดวยกัน จากนั้นนําทานแวะถายรูปกับ ศาลาวาการประจําเมืองรอตเทอรดาม (City Hall of Rotterdam) อาคาร
ซึ่งรอดพนจากการโดนถลมเมืองโดยกองทัพของอดอลฟ ฮิตเลอร ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2

15.00 น. นําทานเดินทางกลับสูเรือสําราญ
16.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเรือเมืองรอตเทอรดัม มุงหนาสู ทาเทียบเรือโกรินเคม
อิสระใหทานผอนคลายกับการจิบ ชา กาแฟ และของวางบนเรือ
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
19.00 น.
นําทาน

เรือจอดเทียบทา ณ ทาเรือ เมืองโกรินเคม (Gorinchem)
เดินเลนภายในเมืองโกรินเคม (Gorinchem) เมืองทางตอนใตของเนเธอรแลนด นําทานแวะถายรูปกับ
สถานที่ทองเที่ยวแหงเมืองโกรินเคม ไมวาจะเปน ศาลาวาการเมือง, โบสถโกรินเคม พรอมสัมผัสบรรยากาศแสงสี
ยามค่ําคืนแหงเมืองทาเล็กๆ แตแฝงไปดวยมนตเสนหที่นามาเยือนเปนอยางยิ่ง ใหทานไดเดินเลนและเก็บภาพตาม
อัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานกลับคืนเรือสําราญ

14 เม.ย. 2019 อารเนม – ยูเทรกต (ประเทศเนเธอรแลนด)
03.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเรือโกรินเคม มุงหนาสูทาเทียบเรืออารเนม ประเทศเนเธอรแลนด
เชา รับประทานอาหารเชา
ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
09.00 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรืออารเนม ประเทศเนเธอรแลนด
นําทานเดินทางสู เมืองยูเทรกต (Utrecht) หนึ่งในเมืองทองเที่ยวอันซีนของประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งมีชื่อเสียงไม
นอยไปกวาอัมสเตอรดัมและเดอะเฮก เมืองยูเทรกต ตั้งอยูในตอนกลางของประเทศเนเธอรแลนด และยังไดชื่อวา
เปนเมืองมหาวิทยาลัยอีกดวย ภายในเมืองเต็มไปดวยตึกรามบานชองอันเกาแก ซึ่งบางหลังมีมาตั้งแตยุค
คริสตศตวรรษที่ 18 สวนใหญได รับการขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน และไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี นํา
ทานเดินชมความงามของตัวเมืองเกาตลอดสองขางคลองเกาที่ทอดยาวผานใจกลางของตัวเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
บาย
นําทานเที่ยวชม เมืองอารเนม (Arnhem) ซึ่งเปนเมืองและเทศบาลทางตะวันออกของประเทศเนเธอรแลนด เปน
เมืองหลวงของจังหวัดเกลเดอรลันด เปนเมืองเกาที่มีการเอยถึงเปนครั้งแรกใน ค.ศ. 893 ในสมัยกลางไดเขาเปน
สมาชิกของสันนิบาตฮันซาซึ่งเปนพันธมิตรทางการคาในยุโรป และตกอยูใตการยึดครองของชาติตาง ๆ หลาย
ชาติ ในสงครามโลกครั้งที่สอง ถูกเยอรมนีเขายึดครอง และฝายพันธมิตรยึดคืนไดใน ค.ศ. 1945 นําทานแวะ
ถายรูปกับศาลาวาการเมือง (City Hall) โบสถที่มีความสําคัญประจําเมือง Stichting Eusebius Arnhem นําทานแวะ
ถายรูปกับสะพานจอหน ฟรอท (John Frost Bridge) อิสระใหทานเก็บภาพตามอัธยาศัย
15.00 น.

เรือสําราญออกเดินทางจากทาเรือเมืองอารเนม มุงหนาสูทาเทียบเรือเมืองโคโลญจน
เรือจะลองในแมน้ําไรน ซึ่งจะผานบานเรือน และอาคารสวยงามทั้งสองฝง แนะนําใหทานขึ้นไปชมวิวบนชั้น
ดาดฟาของเรือ เพื่อสัมผัสบรรยากาศอาทิตยอัศดง และ ทัศนียภาพสองฝงแมน้ําที่หลากหลายแปลกตายิ่ง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารค่ําอิสระใหทานไดผอนคลายอิริยาบถ ภายในหองคลับเลาจนที่ทางเรือมีจัดใหบริการ
หมายเหตุ กอนเรือกลับเทียบทาในค่ําวันนี้ทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํา
กระเปาลงจากเรือ ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปา
เดินทางใบเล็ก เพราะเจาหนาที่ของเรือจะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปตั้งแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ

จะถูกสงมาใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระในวันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัท
เรือจะชารจคาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวในวันที่ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ
15 เม.ย. 2019 โคโลญจน – อาเคิน
เชา รับประทานอาหารเชา
ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
09.00 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเรือเมืองโคโลญจน ประเทศเยอรมนี
นําทานเดินทางสู เมืองอาเคิน (Aachen) เปนเมืองที่อยูดานตะวันตกสุดของเยอรมนี ติดกับพรมแดนเนเธอรแลนด
และเบลเยียม ชื่อของเมืองถาอานออกเสียงตามแบบภาษาเยอรมันแลวจะออกเสียงวา อาเคิ่น ชื่อเต็มของอาเคินคือ
บัดอาเคิน (Bad Aachen) โดย Bad หมายถึงน้ํา ที่ไดชื่อเชนนี้เนื่องมาจากภายใตเมืองอาเคินมีสายน้ํารอนธรรมชาติ
อยูมากมาย น้ําแรใตดินนี้ มีความเชื่อวาสามารถนํามาดื่มเพื่อรักษาโรคภัยไขเจ็บได ในปจจุบัน เมืองอาเคินไดนํา
น้ําแรใตดินนี้ไปเปดบริการเปนสปาแบบทันสมัยใหแกประชาชน นอกจากนี้เมืองอาเคินยังเปนที่ตั้งของ มหาวิหาร
อาเคิน อันเกาแกและมีประวัติศาสตรยาวนาน นําทานเขาชมมหาวิหารแหงอาเคิน ซึ่งไดถูกจัดเปนมรดกโลกของ
ยูเนสโก มหาวิหารนี้เปนโบสถแบบกอธิคผสมกับกาโล-โรมัน ซึ่งไดรับอนุญาตจากพระสันตปาปาแหงกรุงโรม
ใหสรางโบสถนี้ในป ค.ศ. 786 และสรางเสร็จเมื่อ ค.ศ. 805 โดมนี้ถูกใชเปนสถานที่แตงตั้งกษัตริยของเยอรมนีใน
สมัยกอนมาแลวหลายพระองค อีกทั้งยังมีหีบศพทองคําของพระเจาชารเลอมาญ อยูดวย ที่ลานกวางหนาโดมนี้ จะ
ถูกใชเปนที่รับรางวัลคารล ในทุก ๆ ป รางวัลคารลนี้จะมอบใหกับผูที่สงเสริมสันติภาพในยุโรป ตัวอยางของ
บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ไดรับรางวัลคารลไดแก
บิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และ โทนี
แบลร นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
บาย นําทานเดินทางสู
Cologne Fashionesta Outlet อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากและชอปปงตามอัธยาศัย หากทาน
ตองการซื้อสินคาแบรนดเนม สามารถเลือกซื้อได ณ บริเวณ ถนนชอปปงสตรีท ใกลมหาวิหารโคโลญจน
17.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบิน โคโลญจน เพื่อเชคอิน
20.00 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา โดยเที่ยวบิน OS 196
21.30 น. เดินทางถึงสนามบินเวียนนา แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน พรอมทํา Tax Refund (กรุณาเตรียมของเพื่อแสดงตอเจาหนาที่)
23.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินเวียนนา สูกรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน OS 25 (ใชเวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง)
สายการบินบริการอาหารค่ําและอาหารเชาบนเครื่องบิน

16 เม.ย. 2019

กรุงเทพมหานคร

14.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(BON VOYAGE)

(เรือใหบริการเฉพาะหองแบบมีหนาตางเทานั้น...Ocean View only)

8 วัน ลองเรือแมน้ําไรน (Rhine River Cruise)
(เทศกาลทิวลิป…สวนเคอรเคนฮอฟ แหงเนเธอรแลนด)

9 – 16 เมษายน 2019
อัตราคาบริการ

ราคาผูใหญ (พักหองคู) หรือ เด็ก 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน หองหนาตาง (Ocean View) ทานละ
พักเดี่ยวเพิ่มจากราคาทัวร หองหนาตาง (Ocean View) ทานละ
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ (ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)
ไมเอาตั๋วเครื่องบินหักคาใชจาย (BKK-VIE-CGN-VIE-BKK)

สงกรานต 2019
88,000
15,000
84,000
95,000 – 110,000
26,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่สายการบิน
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561) **

ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพัก
เปน 2 หองจะสะดวกกับทานมากกวา
 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได
 กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 กก.
โปรแกรมลองเรือแมน้ําไรน (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทองเที่ยวโดยสายการบิน OS (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกิน 20 กก./ทาน ทานละ 1 ใบ)
 คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ
 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป)
 คาที่พักตลอดการเดินทาง (หองพักบนเรือสําราญ)
 คาอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยว, คาวีซา
 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ คาทิปตางๆ
อัตรานี้ไมรวมถึง
 คาทิปพนักงานบนเรือ Gratuties (แลวแตทานจะให โดยปกติทานละ 30 ยูโร)
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอื่นๆที่ไมไดระบุในรายการ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
การชําระเงิน งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจาย 40,000 บาท/ทาน ภายใน 3 วันหลังไดรับการยืนยันกรุปออกเดินทางแนนอน
สํารองที่นั่ง (ผูเดินทางพักเดี่ยว) ทานละ 50,000 บาท
งวดที่ 2 : ชําระสวนที่เหลือ 60 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง
กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ลวงหนากอนเดินทาง (ไมมีคาใชจาย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ลวงหนากอนเดินทาง หักคามัดจํา 50%
* ยกเลิก 30-89 วัน ลวงหนากอนเดินทาง หักคามัดจําเต็มจํานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน
* ยกเลิก นอยกวา 7 วัน ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการยื่นวีซาเรียบรอยแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนําเลมพาสปอรตไปยกเลิกวีซา
ในทุกกรณี ไมวาคาใชจายในการยื่นวีซาจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงให ผูเดินทางทราบลวงหนา อยาง
นอย 20 วัน กอนการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆเพื่อ
ทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกคณะผูเดินทางแทน

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน การนัด
หยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจราจล อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผู
เดินทางไวใหไดมากที่สุด
 การทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทานปฎิเสธ
หรือสละสิทธิ์ การใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวน ทานไดทําการตกลงหรือแจงใหทราบกอนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธวีซาและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ มาแลว หากทานถูกปฎิเส
ธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขาเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา และไมคืนทุกกรณี
 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฎิ
เสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคธรรมดา

กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณีลูกคาดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวรดวย
ตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเกิดความลาชา
หรือยกเลิกเที่ยวบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เทานั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น)
 ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวร
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรนั้นยกเลิก
บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได
 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน
โรงแรมและหอง
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทํา
ใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได
 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปน
ตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยางละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใส
พรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO )
 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได และ
หามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ์ของสายการ
บินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก น้ําหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสวนไมเกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหนวยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่
เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยคากระเปาในกรณีเกิดการสูญหาย
 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนักกระเปาจริง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม
แนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ
 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน ) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณา
ชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทานั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเปา คูณ ดวย
คาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทานั้น ดังนั้นทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตนเทานั้น
 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังนั้นทาน
ตองระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกนเนเธอรแลนด

(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 10-15 วันทําการ)
สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลมพาสปอรต หากไดยื่นเขาไปแลว ดังนั้นถาทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษัททัวรฯ เพื่อขอยื่นวี
ซาลวงหนากอนกรุป และใหแนบตั๋วเครื่องบินในชวงที่ทานจะเดินทางมาดวย
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอานใหเขาใจ และเตรียมใหครบ และกรุณาอยาดื้อและยึดติดกับการยื่นในสมัยกอน )
1. หนังสือเดินทาง อายุใชงานได เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนาวางอยางนอย 2 แผน
2. รูปถายสีหนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 cms พื้นฉากหลังรูปตองเปนพื้นสีขาว (อยาถายเอง เพราะพื้นเปนสีเทา ใชไมได) หาม
สวมแวนสายตา (รูปถายตองถายไวไมเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหนาวีซาที่เคยได)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกที่มีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูหญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหนาเปน ...นาง... ตองแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหยา (กรณีผูหญิง.....ถาหยาและหากมีการใชคํานําหนาเปน ....นาง...ตองแนบมา)
7. สําเนาใบมรณะบัตร
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ํากวา 20 ปบริบูรณตองแนบสูติบัตรมา)
9. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ: (หากเด็กไมไดเดินทางพรอม พอและแม) ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ
เทานั้น และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้น และใหระบุ
วา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้น และใหระบุ
วา บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเปนภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ (อายุไมเกิน 3 เดือน)
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเปนเจาของรานคา
- กรณีพนักงานบริษัท : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง เงินเดือน
- กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นวากําลังศึกษาอยู ระบุชั้นปที่ศึกษา
11. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมใหถูกตอง ใชทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เลมเดียวกัน)

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา
- สําเนาสมุดบัญชียอนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซา มียอดเงินไมต่ํากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1
ทาน และยอดแสดงในบัญชีตองไมกาวขามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันกอนยื่นวีซา)
************* ขอ 1 และ ขอ 2 ตองเปนสมุดบัญชีออมทรัพยเลมเดียวกันเทานั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขามเดือน (ยอดไมตอเนื่อง) เชนจากเดือน 1 ขามไปเปนยอดของ
เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี) ทานตองไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถายสําเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได แตทานตองแนบบัญชีออมทรัพย (Saving) มาดวย
หากตองการใชบัญชีฝากประจํา ตองเตรียมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไมต่ํากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 ทาน
หมายเหตุ หากตองการรับรองการเงินใหคนภายในครอบครัว ตองเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตองระบุชื่อเจาของบัญชี รับรองคาใชจายใหใคร (ตองระบุชื่อผูถูก
รับรองในจดหมายดวย)
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบาน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธวาเปนคนใน
ครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจางรับรองคาใชจายใหลูกจาง
- จดหมายรับรองจากนายจางระบุวาเปนผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังขอ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไมตองแนบมา)

แบบฟอรมการสํารองที่นั่ง
8 วัน ลองเรือแมน้ําไรน (Rhine River Cruise)
(เทศกาลทิวลิป…สวนเคอรเคนฮอฟ แหงเนเธอรแลนด)

(รวมคาวีซาเชงเกน / รวมทิปไกดและคนขับรถแลว / พักหองหนาตางทุกหอง)

โคโลญจน – เองกเฮาซเซิ่น – โฮรน – อัมสเตอรดัม – สวนเคอเคนฮอฟ– รอตเทอรดาม
ไลเดน – อารเนม – ยูเทรกต – อาเคิน
ราคาทัวร 88,000 บาท
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

9 – 16 เมษายน 2019
หองพัก
(SGL/TWN/TRP)

สะสมไมล

อาหาร

