
 

 

 

EHC-TK-10D-RHINECRUISE 

10 วนั ล่องเรือแม่น า้ไรน์, ไมน์, โมเซล (ช่วงใบไม้เปลีย่นสี)  
(Rhine, Main, Moselle River Cruise – Arosa Silva) 
เรือแม่น า้ระดบัพรีเมยีม Premium – Arosa Cruise 

***โปรโมช่ัน...สายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (TK)*** 

20 – 29 ตุลาคม 2561 

99,900 บาท  
(พกัห้องหน้าต่าง ทุกห้อง…. กรุ๊ปเดยีวเท่าน้ัน)  

(พเิศษ!! ราคานีร้วมทัวร์พาเที่ยว, WIFI บนเรือ, อาหาร, เคร่ืองด่ืม และทิป…. ไม่รวมวซ่ีาเชงเก้น) 

โคโลญจน์ – โฮร์น – ซานส์ สคนัส์– ไลเดนิ – ฮาร์เลม – อมัสเตอร์ดมั – รอตเทอร์ดาม –  เกนท์  
เทอเนอเซน – แอนท์เวร์ิป – เลอเวงิ – ไนเมเคนิ – แฟร้งค์เฟิร์ต (ช่วงใบไม้เปลีย่นสี สวยที่สุดแห่งปี) 



 

 

 

EHC-TK-10D-RHINECRUISE 

เรือแม่น า้ระดบัพรีเมียม - Arosa Silva 

 

 

เส้นทางเดนิเรือแม่น ้าไรน์, ไมน์, โมเซล (ช่วงใบไม้เปลีย่นสี) 

 



 

 

 

EHC-TK-10D-RHINECRUISE 

10 วนั ล่องเรือแม่น า้ไรน์, ไมน์, โมเซล (ช่วงใบไม้เปลีย่นสี)  
โคโลญจน์ – โฮร์น – ซานส์ สคนัส์– ไลเดนิ – ฮาร์เลม – อมัสเตอร์ดมั – รอตเทอร์ดาม –  เกนท์ – 

เทอเนอเซน – แอนท์เวร์ิป – เลอเวงิ – ไนเมเคนิ – แฟร้งค์เฟิร์ต (ช่วงใบไม้เปลีย่นสี สวยที่สุดแห่งปี) 
 

20 ต.ค. 2561  กรุงเทพฯ – อสิตันบูล 
 

18.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินมีบริการ อาหารคํ่าและอาหารเชา้ 

  

21 ต.ค. 2561   อสิตันบูล –   โคโลญจน์ 
 

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเท่ียวบินเป็น TK 1671 อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี
ภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

06.45 น. ออกเดินทางจากอิสตนับูล สู่ สนามบินโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง) 
09.05 น. เดินทางถึง สนามบินโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี  

นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 นาํท่านเขา้ชมมหาวิหารโคโลญจน์ หรือท่ีรู้จกัในนาม เคิล์นโดม (Cologne Cathedral) เป็นมหาวิหารโคโลญจน์

แห่งเดียวท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเม่ือปี 2536 จดัเป็นไฮไลทข์องเมืองท่ีนกัเท่ียว
ไปเท่ียวชมมากท่ีสุด วิหารแห่งน้ี ใชเ้วลาสร้างยาวนานถึง 600 ปี และปัจจุบนัก็ยงัมีการบูรณะซ่อมแซมอยูต่ลอด 
บริเวณใกลก้บัวิหาร จะมีสะพานสายสําคญัทอดยาวขา้มแม่นํ้ าไรน์ เช่ือมตวัเมืองโคโลญจน์ทั้งสองฝ่ังเขา้ดว้ยกนั 
นัน่คือ สะพานโฮเฮนโซลแลร์นบรุคเคอ (Hohenzollernbrucke) บริเวณราวสะพานจะเต็มไปดว้ยกุญแจของเหล่า
คู่รักนกัท่องเท่ียวท่ีนาํมาติดไวม้ากมาย เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์สาํคญัของการมาเยอืนโคโลญจน์  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

14.30 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองโคโลญจน์ เพื่อเช็คอินลงเรือสาํราญ Arosa Silva 
 อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนบนเรือสําราญท่ีจะนาํท่านสัมผสัประสบการณ์การล่องเรือแม่นํ้ าไรน์ ลดัเลาะไปตามริม

ชายฝ่ังแม่นํ้าสองขา้งทาง สัมผสับรรยากาศแปลกใหม่ กบัการเดินทางท่ีจะทาํให้ท่านไดเ้ห็นทศันียภาพสองขา้ง ทั้ง



 

 

 

EHC-TK-10D-RHINECRUISE 

บา้นเรือนและธรรมชาติตลอดเส้นแม่นํ้าไรน์ โดยเร่ิมจากเมืองโคโลญจนแ์ห่งน้ี 
 

17.00 น. เรือสาํราญ DCS Alemannia ออกเดินทางจากเมืองโคโลญจน์ มุ่งหนา้สู่เมืองโฮร์น ประเทศเนเธอร์แลนด ์
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ภายในเรือสาํราญ 
 หลงัอาหารคํ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัใหบ้ริการ  
 

 
 
22 ต.ค. 2561  โฮร์น (ประเทศเนเธอร์แลนด์) – ซานส์ สคันส์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
อิสระใหท้่านไดช้มและเก็บภาพความสวยงามสองริมฝ่ังแม่นํ้ าไรน์ ท่ีเรือสําราญค่อยๆล่องผา่น ซ่ึงเป็นทศันียภาพ
ท่ีแปลกตาไปจากการนัง่รถชมวิว เรียกไดว้า่เป็นการท่องเท่ียวท่ีทาํให้ท่านไดเ้ห็นความสวยงามของบา้นเรือน ป่า
ไม ้แม่นํ้า สลบัทิวทศัน์ของภูเขา ใหท้่านไดพ้กัผอ่นพร้อมเก็บภาพความสวยงามและความน่าประทบัใจ  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

12.00 น. เรือสาํราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโฮร์น (ประเทศเนเธอร์แลนด)์ 
นาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้นซานส์ สคนัส์ (Zaanse Schans) หมู่บา้นเล็กๆ แต่มากเสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ ท่ีหมู่บา้น
แห่งน้ีเป็นศูนยอ์นุรักษก์งัหนัลมเก่าแก่ ท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศ โดยอยูใ่กล้ๆ กบั เมือง Zaandam และ
เมือง Zaandijk หมู่บา้นแห่งน้ีถือวา่เป็นสถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมประวติัศาสตร์ของกงัหันลมเอาไวเ้ป็นอย่างดี นาํ
ท่านถ่ายรูปกบักงัหันลมอนัเล่ืองช่ือของเนเธอร์แลนด์และชมความสวยงามอย่างลงตวัของหมู่บา้นท่ีสร้างข้ึน
สไตลบ์า้นไมแ้บบฮอลแลนด ์สัมผสับรรยากาศแบบชนบทท่ีสวยงาม ซ่ึงประกอบไปดว้ยแม่นํ้ า ทุ่งหญา้ และการ
ปศุสัตว ์อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหมู่บา้นแห่งน้ีตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทาง
กลบัสู่เมืองโฮร์น  
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นาํท่านเท่ียวชมเมืองโฮร์น (Hoorn) เมืองท่องเท่ียวท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองใน
จงัหวดันอร์ทฮอลแลนด์ (North Holland) ตั้งอยูบ่นอ่าวเอเซลเมร์ โดยในสมยัปลายยุคกลางเมืองโฮร์นยงัเคยเป็น
ศูนยก์ลางการค้าทางทะเลและการประมงท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงอีกด้วย นอกจากน้ีแล้ว เมืองโฮร์นยงัเป็น
สถานท่ีเกิดของ วิลเลม ซี. ซูเตน (Willem C. Schouten) นกัเดินเรือท่ีออ้มแหลมฮอร์น (Cape Horn) ในทวีป
อเมริกาใตเ้ป็นคนแรก และตั้งช่ือแหลมตามช่ือของเมืองน้ี และ อาเบล เจ. แทสมนั (Abel J.Tasman) นกัสํารวจ
ชาวฮอลนัดาท่ีเดินเรือไปพบเกาะแทสเมเนียในทวีปออสเตรเลียก็เกิดเมืองน้ีเช่นกนั นาํท่านชมความงดงามของ
ท่าเรือเมืองโฮร์น (Hoofdtoren (harbour)) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีถือว่าเป็นหน่ึงในไฮไลท์สําคญัของเมืองโฮร์น 
จากนั้นลดัเลาะไปตามศูนยป์ระวติัศาสตร์ของเมือง ท่ีส่วนใหญ่ถูกลอ้มรอบไปดว้ยแหล่งชอ้ปป้ิงและร้านอาหาร   

 

 
 

19.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ภายในเรือสาํราญ 
 หลงัอาหารคํ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัใหบ้ริการ  
22.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองโฮร์น มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือกรุงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด ์
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23 ต.ค. 2561  อมัสเตอร์ดัม – ไลเดิน – ฮาร์เลม 
 

05.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือกรุงอมัสเตอร์ดมั 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่เมืองไลเดิน (Leiden) (ระยะทาง 45 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)ไลเดินเป็นเมือง

น่ารักๆ ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ าโอลด์ไรน์ในเขตเซาท์ฮอลแลนด์ของเนเธอร์แลนด์ และอยู่ทางทิศเหนือของกรุงเฮก 
ศูนยก์ลางทางการเมืองของประเทศ เมืองไลเดินเป็นเมืองเก่าท่ีมีความงดงามทางประวติัศาสตร์มากมาย หาก
กล่าวถึงเมืองน้ี ตอ้งนึกถึงมหาวทิยาลยัไลเดิน (Leiden University) มหาวทิยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเนเธอร์แลนด์ เป็น
มหาวิทยาลยัท่ีเจา้ชายวิลเลียม อเล็กซานเดอร์ (King William Alexander) กษตัริยแ์ห่งเนเธอร์แลนด์ ไดท้รงสําเร็จ
การศึกษา นอกจากน้ีเมืองน้ียงัเป็นบา้นเกิดของจิตรกรช่ือดงัอยา่ง แร็มบรันต ์(Rembrandt) อีกดว้ย นาํท่านถ่ายรูป
กบัมหาวิทยาลยัไลเดิน (Leiden University)  จากนั้นนาํท่านเขา้ชมโบสถ์เซนตปี์เตอร์ (St. Peter’s Church) โบสถ์
โกธิคยุคศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงมีหอสูงถึง 100 เมตรท่ีรู้จกักนัในช่ือ "ราชาแห่งทอ้งทะเล" เพราะสามารถมองเห็นได้
จากทะเลเหนือ นาํท่านเท่ียวชมเมืองเก่า พร้อมเก็บภาพบรรยากาศเมืองเก่าในยุคศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงยงัคงความ
สวยงามและคลาสสิคไวอ้ยา่งดีเยี่ยม สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมืองฮาร์เลม (Haarlem) (ระยะทาง 40 ก.ม. 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) ฮาร์เลมเป็นเมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปีท่ีสวยงามและน่ารัก มีอาคารโบราณ 
พิพิธภณัฑ์ ตลอดจนแกลลอร่ี และท่ีเท่ียวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมดีๆ หลายแห่ง อีกทั้งตลาดนดัสินคา้
ทอ้งถ่ินและตลาดชาวนาเมืองน้ีก็น่าไปเดินชมเป็นอยา่งมาก นาํท่านเท่ียวชมเมืองและแวะถ่ายรูปกบัวิหารเซนตบ์า
โว (Cathedral of St. Bavo), โบสถ์โกรตเคร์ก (Grote Kerk), แม่นํ้ าสปาร์น (Spaarn) และประตูเมืองเก่า (The 
Amsterdamse Poort) ท่ีกั้นเขตระหวา่งฮาร์เล็มและอมัสเตอร์ดมั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอมัสเตอร์ดมั 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย  
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บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองอมัสเตอร์ดมั (Amsterdam) ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าอมัสเทล (Amstel) ซ่ึงไดช่ื้อวา่มีลาํคลอง
ลดเล้ียวไปรอบเมืองถึง 165 คลองดว้ยกนั เมืองน้ีเร่ิมก่อตั้งประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด์ จากนั้นนาํท่านเขา้ชมโรงงานเจียระไนเพชรและอญัมณี (Gassan Diamond Factory) 
อุตสาหกรรมจากวทิยากรผูช้าํนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอญัมณีท่ีมีค่าสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุด
ในโลก และมีช่ือเสียงและฝีมือระดบัเจียระไนเพชรประกอบให้กบัราชวงศ์แห่งเกาะองักฤษ และนาํท่านล่องเรือ 
ชมชีวิตความเป็นอยูช่าวดตัช์ ท่ีสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยู่
ชั้นบนสุดของตวัอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น ระหวา่งเส้นทางล่องเรือ ผา่นบา้นเรือนท่ีอยู ่ริมคลองท่ีมีอยู่
มากถึง 2,500 หลงั นาํท่านสู่ยา่นใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตั้งของ จตุัรัสแดม (Dam Square) เขตยา่นใจกลางเมืองท่ี
นกัท่องเท่ียวนิยมมาเดินเท่ียวชมเมือง มีพระราชวงัหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจตุัรัส เป็นถนนแห่งความบนัเทิง
หลากหลายรูปแบบกลางกรุงอมัสเตอร์ดมั อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น หรือเลือกซ้ือสินคา้ทั้งแบรนด์เนม และสินคา้
พื้นเมืองตามอธัยาศยั 

 
 

20.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ 
  หลงัอาหารคํ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัใหบ้ริการ  

22.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือกรุงอมัสเตอร์ดมั มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือรอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด ์
 
 

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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24 ต.ค. 2561   รอตเทอร์ดาม – เดลฟท์ (ประเทศเนเธอร์แลนด์)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
08.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือรอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด ์
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟท ์(Delft) เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งอมัสเตอร์ดมัและเฮก โดดเด่นดว้ยบา้นเรือนและ

อาคารยุคเรอแนซ็องส์มีแหล่งประวติัศาสตร์และโบราณสถาน เช่น โบสถ์ อาคาร บา้นเรือนยุคเก่ายอ้นไปถึง
ศตวรรษท่ี 13 -15 หลายแห่ง มีทศันียภาพสวยงามโดยรอบ อีกทั้งยงัเป็นแหล่งเซรามิกและงานฝีมือข้ึนช่ือของ
ประเทศ นาํท่านเท่ียวชมและถ่ายรูปกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีข้ึนช่ือของเมืองน้ี ไม่วา่จะเป็น วหิารโกธิค (Oude Kerk) 
โบสถ์และสุสานเก่า (Nieuwe Kerk) ศาลาวา่การเมืองโบราณ (City Hall) และพิพิธภณัฑ์พรินเซนฮอฟ (Museum 
Prinsenhof) อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความน่ารักโรแมนติกของเมืองเล็กๆแห่งน้ี   ไดเ้วลานาํท่านเดินทางกลบั
เมืองรอตเทอร์ดาม นาํท่านเท่ียวชมเมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ ามาส นบัเป็นเมืองท่าใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึงมีความยาวของพื้นท่ีเทียบ
ท่าเรือยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอร์ดามมีลักษณะต่างจากเมืองอ่ืนๆในเนเธอร์แลนด์คือเป็นเมืองท่ีมี
สถาปัตยกรรมยคุใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ไดรั้บการส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม" นาํท่าน
ถ่ายรูปกบั บา้นลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า  39 หลงั ซ่ึง
ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยดัพลงังานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem  แวะถ่ายรูปกบั สะพาน
ขาว อีราสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดง วิลเลมส์บรูก์ (Willems Bridge) สองในสามสะพานซ่ึงเช่ือม
เมืองสองฝ่ังท่ีถูกคัน่กลางดว้ยแม่นํ้ ามาสเขา้ดว้ยกนั จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบั  ศาลาว่าการประจาํเมืองรอต
เทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam) อาคารซ่ึงรอดพน้จากการโดนถล่มเมืองโดยกองทพัของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ 
ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

 
 

12.30 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 
 

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/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
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

14.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองรอตเทอร์ดมั มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเกน้ท ์
 อิสระใหท้่านผอ่นคลายกบัการจิบ ชา กาแฟ และของวา่งบนเรือ 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

25 ต.ค. 2561  เกนท์ (ประเทศเบลเยยีม) – เทอเนอเซน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองเกนท ์ประเทศเบลเยียม 
08.00 น. นาํท่านเท่ียวชม เมืองเกนท ์(Ghent) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัในฟลานเดอร์สตะวนัออก ใน

บริเวณเฟล็มมิชในเบลเยยีม  เดิมตวัเมืองเร่ิมจากการตั้งถ่ินฐานท่ีปากแม่นํ้ าเชลดทแ์ละแม่นํ้ าลิส ในยุคกลาง เกนท ์
เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและมัง่คัง่ท่ีสุดในตอนเหนือของยุโรป  นําท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารบ้านเรือนสีสัน
หลากหลายท่ีรายลอ้มรอบจตุัรัสใจกลางเมือง นาํท่านถ่ายรูปกบัศาลาวา่การเมือง และกลุ่มอาคารบา้นเรือนท่ีสร้าง
เรียบริมคลอง บ่งบอกถึงชีวติความเป็นอยูข่องชาวเมืองเกนท ์นาํท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารเซนต์ บราโว (St. Bravo 
Cathedral) สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส ท่ี 5 เป็นศิลปะแบบโกธิค ภายในมหาวิหารประดบัประดาดว้ยกระจกสี
และแท่นบูชารวมไปถึงงานจิตรกรรมและประติมากรรมท่ีมีค่าหลายช้ิน ทั้งผลงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบา
โรค และธรรมาสน์หรือแท่นสําหรับเทศนาสั่งสอนของนักบวช ศิลปะแบบร็อกโคโค่ จากนั้นนาํท่านเข้าชม
ปราสาทกาเวนสทีน(Gravensteen Castle) เป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในฟลานเดอร์ส ตวัปราสาทถูก
ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงสูงและคูเมืองเพื่อป้องกนัศตัรูในสมยัก่อน สถานท่ีแห่งน้ีเคยถูกใชเ้ป็นสํานกังานศาลและคุก
มาก่อน ปัจจุบนัไดมี้การดดัแปลงเป็นพิพิธภณัฑ์ ภายในจะมีการจดัแสดงอาวุธต่างๆ ท่ีเคยใช้ในสงคราม และ
อุปกรณ์ท่ีถูกใชใ้นการทรมานนกัโทษตอนอยูใ่นคุก  
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 นาํท่านถ่ายรูปกบัสะพานเซนต ์มิเชล (St. Michael’s bridge) ตรงน้ีจะเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึง เป็นจุด
บรรจบกนัของแม่นํ้ า 2 สาย คือ แม่นํ้ าเชลดท ์และแม่นํ้ าลิส ท่ีซ่ึงชาวเกนทต์ั้งถ่ินฐานเม่ือกวา่พนัปีก่อน อิสระให้
ท่านไดถ่้ายภาพตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

บ่าย อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ของฝาก ของท่ีระลึก ซ่ึงมีวางขายเรียงรายรอบบริเวณท่าเรือ หรือใหท้่านไดเ้ดิน
เล่นในเมืองเกนท ์เพื่อเก็บภาพความสวยงามและบรรยากาศท่ีโรแมนติก เมืองโบราณเล็กๆริมฝ่ังแม่นํ้าไรน์ 

 

15.30 น. เรือสาํราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองเกนท ์มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองเทอเนอเซน 
เรือจะล่องในแม่นํ้าไรน์ ซ่ึงจะผา่นบา้นเรือน และอาคารสวยงามทั้งสองฝ่ัง แนะนาํใหท้่านข้ึนไปชมววิบนชั้น
ดาดฟ้าของเรือ เพื่อสัมผสับรรยากาศอาทิตยอ์ศัดง และ ทศันียภาพสองฝ่ังแม่นํ้าท่ีหลากหลายแปลกตายิง่ 
 

18.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเทอเนอเซน 
 เรือจะทาํการจอดเทียบประมาณ 1 ชัว่โมง ท่านสามารถเดินเล่นบริเวณท่าเทียบเรือเทอเนอเซน ไดต้ามอธัยาศยั แต่

ท่านตอ้งกลบัข้ึนเรือก่อนเวลา 18.45 น. 
19.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองเทอเนอเซน มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองแอนทเ์วิร์ป 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ 
  หลงัอาหารคํ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัใหบ้ริการ  
 

26 ต.ค. 2561  แอนท์เวร์ิป – เลอเวงิ – บรัสเซลส์  (ประเทศเบลเยยีม) 
 

01.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองแอนทเ์วร์ิป 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองเลอเวิง (Leuven) ระยะทาง 60 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง เมืองหลวงของ 

Flemish Brabant อยู่ห่างจากกรุงบรัสเซลส์ประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นเมืองหลวงท่ีมีขนาดใหญ่อนัดบั 8 ของ
ประเทศเบลเยยีม เมืองเลอเวงิเป็นท่ีรู้จกักนัวา่มีมหาวทิยาลยัคาทอลิกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศเบลเยียมตั้งอยูท่ี่น่ี ช่ือ
วา่ มหาวิทยาลยั Katholieke Universiteit Leuven  เป็นมหาวิทยาลยัท่ีติด Top 100 ถูกจดัอนัดบัวา่ดีท่ีสุดในโลก นาํ
ท่านแวะถ่ายรูปกบัมหาวทิยาลยัอนัมีหมู่อาคารสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามยิ่ง จากนั้นนาํท่านเท่ียวชมเมืองเลอเวิง นาํ
ท่านแวะถ่ายรูปกบัศาลาวา่การเมือง The Stadhuis (Town Hall) เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคท่ีมีความโดดเด่น
และสวยงาม ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 30 ปี รอบๆ ตวัอาคารภายนอกถูกประดบัดว้ยรูปป้ันแกะสลกัจาํนวน 
236 รูป จากนั้นนาํท่านเขา้ชมโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Church) ก็เป็นอีกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีพลาดไม่ได้
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เช่นกนั ลกัษณะเด่นของโบสถ์แห่งน้ี คือเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค เสาโบสถ์กบัตวัอาคารตั้งตรงสูง และ
หนา้ต่างท่ีมีลกัษณะปลายแหลม ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยยีม 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย นาํท่านเขา้สู่ จตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place of Brussels) ถือเป็นหวัใจสําคญัของเมืองบรัสเซลส์ (Brussels) ซ่ึง
ชาวเบลเยียมยกย่องให้ว่าเป็น จตุรัสท่ีงดงามท่ีสุดในโลก เป็นกลุ่มอาคารท่ีสร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบาโรก 
โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานท่ีซ่ึงองคก์รยูเนสโกข้ึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 นาํท่านแวะ
ถ่ายรูปกบั แมนเนคิน พิส (Manneken Pis) หรือหนูน้อยยืนฉ่ี คือ นํ้ าพุเล็กๆท่ีตั้งอยู่ตรงหัวมุมตึกร้านขาย
ช็อกโกแลต มีรูปป้ันทองแดงของเด็กผูช้ายกาํลงัยืนฉ่ี พ่นเป็นสายนํ้ าพุออกมา หนา้ตาสบายอกสบายใจ ตาํนานมี
อยูว่า่ เม่ือคร้ังท่ีกรุงบรัสเซลส์ยงัตกอยูใ่นการทาํสงคราม และถูกฝ่ายตรงขา้มแอบนาํระเบิดมาวางไวท่ี้กาํแพงเมือง 
เพื่อการโจมตี แต่มีเด็กนอ้ยนามวา่ จูเลียนสกี (Julianske) ไปพบสายชนวนระเบิดท่ีกาํลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดทาํ
ใหส้ามารถป้องกนัเมืองบรัสเซลส์ทั้งเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงแกะสลกัรูปป้ันไวเ้พื่อเป็นตวัแทนในการยกยอ่งและ
ระลึกถึงความกลา้หาญ อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยัหรือจะเลือกซ้ือชอคโกเลต
อนัเล่ืองช่ือแห่งบรัสเซลส์ สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองแอนทเ์วิร์ป (Antwerp) นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั 
โบสถ์พระแม่ (Cathedral of Our Lady) เป็นโบสถ์ท่ีสร้างข้ึนในแบบโกธิค ถูกสร้างข้ึนในช่วงระหว่างปี ค.ศ.
1352-1521 เน้ือท่ีกวา่ 8,000 ตารางเมตร ท่ีถือไดว้า่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรปยุคสมยันั้น นอกจากน้ี หอระฆงัของ
โบสถพ์ระแม่แห่งแอนตเ์วร์ิป ยงัถูกบรรจุเป็น 1 ใน 56 หอระฆงัท่ีข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก (UNESCO WORLD 
HERITAGE) โดยหอฆงัของโบสถใ์นประเทศเบลเยยีมติดโผในลิสกวา่ 33 แห่งเลยทีเดียว  

 

17.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองแอนทเ์วิร์ป มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองไนเมเคิน 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ 
  หลงัอาหารคํ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัใหบ้ริการ  
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27 ต.ค. 2561  ไนเมเคิน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองไนเมเคิน 

นาํท่านเท่ียวชมเมืองไนเมเคิน (Nijmegen) เป็นเมืองท่ีเรียกไดว้า่เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเนเธอร์แลนด์มีประวติัอนั
ยาวนาน เป็นเมืองและเทศบาลริมฝ่ังแม่นํ้ าวาล ทางตะวนัออกของประเทศเนเธอร์แลนด์ ใกลก้บัชายแดนประเทศ
เยอรมนี ถือวา่เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเนเธอร์แลนด์ เฉลิมฉลองครบ 2,000 ปี ในปี ค.ศ. 2005 เมืองน้ีเคยเป็นท่ีตั้ง
ของชุมชนชาวโรมนั จกัรพรรดิในราชวงศก์ารอแล็งเฌียง เคยประทบัท่ีเมืองน้ีเป็นช่วงเวลาหน่ึง ภายหลงัเขา้เป็น
สมาชิกสันนิบาตฮนัซา เป็นสถานท่ีลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกหลายฉบบัระหว่าง ค.ศ. 1678-1679 เพื่อยุติ
สงครามระหวา่งฝร่ังเศสกบัฮอลแลนด์ ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกั ฝ่ายพนัธมิตร
เขา้ยึดในเดือนกนัยายน ค.ศ. 1944 นาํท่านเท่ียวชมเมืองเก่า ซ่ึงมีหมู่อาคารเก่าแก่ท่ียงัคงสภาพไวอ้ย่างสวยงาม 
อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นเพื่อเก็บภาพความสวยงามของเมืองเล็กๆน่ารักแห่งน้ี 
 

 
 

12.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เรือสาํราญ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

13.00 น. เรือสาํราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองไนเมเคิน มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองโคโลญจน์ 
เรือจะล่องในแม่นํ้าไรน์ ซ่ึงจะผา่นบา้นเรือน และอาคารสวยงามทั้งสองฝ่ัง แนะนาํใหท้่านข้ึนไปชมววิบนชั้น
ดาดฟ้าของเรือ เพื่อสัมผสับรรยากาศอาทิตยอ์ศัดง และ ทศันียภาพสองฝ่ังแม่นํ้าท่ีหลากหลายแปลกตายิง่ 
 

หมายเหตุ    ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในคํ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวักาํหนดลาํดบัการนาํกระเป๋าลงจาก
เรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 

https://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%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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%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%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%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8C%E0%B8%B5%E0%B8%A2%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%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
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
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เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก หรือ อาจเป็นเชา้ก่อน 06.00 น. และ
บญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาใหท้่านตรวจเช็คก่อนทาํการชาํระในวนัรุ่งข้ึน  

 

28 ต.ค. 2561        โคโลญจน์ – แฟรงค์เฟิร์ต 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
06.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต  ( Frankfurt ) (ระยะทาง 189 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.15 ชัว่โมง) ช่ือเมือง

แฟรงก์เฟิร์ตในประเทศเยอรมนี นิยมเรียกช่ือเต็มคือ "ฟรังค์ฟวร์ทอมัไมน์"  แฟรงก์เฟิร์ตหรือ ฟรังค์ฟวร์ทอมั
ไมน์ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าไมน์ (Main 
river) และเป็นท่ีตั้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ฟรงก์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป แฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองท่ีร่ํารวยท่ีสุด
ในกลุ่มสหภาพยโุรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ลา้นคน  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านสู่ จตุัรัสโรเมอร์เบิร์ก (Romerberg) อนัเป็นท่ีตั้งของศาลาวา่การเมือง บริเวณกลางจตุัรัสมี นํ้ าพุแห่งความ
ยุติธรรม ตั้งตระหง่านดา้นหน้าอาคารไมล้วดลายสวยงาม ซ่ึงนบัว่าเป็นอีกสถาปัตยกรรมอีกแห่งหน่ึงท่ีสวยงาม
กลางกรุงแฟรงก์เฟิร์ต ได้เวลานาํท่านสู่ย่านช้อปป้ิงอิสระ ให้ท่านช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมตามอธัยาศยั ท่าน
สามารถชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายจากหา้งขนาดใหญ่และตลาดในเมือง 

 
15.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินแฟรงกเ์ฟิร์ต (FRA) เพื่อเชคอินและทาํ Tax Refund  
18.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินแฟรงกเ์ฟิร์ต สู่ สนามบินอิสตนับูลโดยเท่ียวบิน TK1594 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 

ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
23.05 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

29 ต.ค. 2561        อสิตันบูล – กรุงเทพ 
01.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคํ่า, อาหารเชา้ 
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

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


 

 

 

EHC-TK-10D-RHINECRUISE 

10 วนั ล่องเรือแม่น า้ไรน์, ไมน์, โมเซล (ช่วงใบไม้เปลีย่นสี)  
(Rhine, Main, Moselle River Cruise – Arosa Silva) 
เรือแม่น า้ระดบัพรีเมยีม Premium – Arosa Cruise 

20 – 29 ตุลาคม 2561 
 

อตัราค่าบริการ ตุลาคม 2561 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู)่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หอ้งหนา้ต่างชั้น 1 (Outside Cabin) ท่านละ 99,900 

พกัเด่ียวเพิ่มจากราคาทวัร์  ห้องหนา้ต่าง (Outside Cabin ชั้น1) ท่านละ 10,000 
อพัเกรดเป็นหอ้งระเบียงแบบ Juliette balcony ชั้น 2 เพิ่มเงินท่านละ (มี 10 หอ้งเท่านั้น) 10,000 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 11 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  95,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 85,000-100,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (BKK- IST- CGN//FRA- IST -BKK) หกัค่าตัว๋คืน 23,000 
 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2561) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมล่องเรือแม่น า้ไรน์ (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
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 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (ห้องพกับนเรือสาํราญ) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุในโปรแกรม, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ 

 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ประเทศ เนเธอร์แลนด ์ประมาณ 3,500 บาท 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

 

การชาํระเงิน งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    ส ารองที่น่ัง (ผู้เดินทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 50,000 บาท 
  งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 50% 
* ยกเลิก 30-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํเตม็จาํนวน 
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จาํนวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวซ่ีา

ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้าํการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 



 

 

 

EHC-TK-10D-RHINECRUISE 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ มาแลว้  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

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

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

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

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํ
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

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

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
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 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายนํ้าหนกัส่วนเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามนํ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นเนเธอร์แลนด์ 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัทาํการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่วี
ซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รูป พืน้ฉากหลังรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวม

แว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวซ่ีาที่เคยได้)  
3. สาํเนาบตัรประชาชน  
4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สาํเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเด็กตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
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11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 15 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 

 
หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (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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 แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  
10 วนั ล่องเรือแม่น า้ไรน์, ไมน์, โมเซล (ช่วงใบไม้เปลีย่นสี)  

เรือแม่น า้ระดบัพรีเมยีม Premium – Arosa Cruise 
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น / รวมทปิแล้ว / พกัห้องหน้าต่างทุกห้อง) 

 

 ราคาทัวร์ 99,900 บาท  20 – 29 ตุลาคม 2561 
   

 
ช่ือผู้ส ารองทีน่ั่ง............................................................... เอเย่นต์............................................................................. 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์.................................................................. 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 635 1415 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     


