
     

     

 

 
 
 

 

 

 ลองเรือแมน้ําไรน (Rhine River Cruise) 8 วัน 5 คืน 

          โปรโมช่ันพิเศษ! บินตรง โดยสายการบิน ลุฟทฮันซา แอรไลน 

 

 
โคโลญจน - โฮรน - อัมสเตอรดัม - รอตเทอรดาม - เดลฟท - โกรินเคม - อารเนม   

เทศกาลทิวลิป…สวนเคอรเคนฮอฟ แหงเนเธอรแลนด 

(ไมรวมคาวีซาเชงเกน / รวมทิปไกดและคนขับรถแลว / พักหองหนาตางทุกหอง) 
 

กําหนดการเดินทาง วันท่ี   7-14 / 12-19 เม.ย. 61      ราคา 88,800.- 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่2 สนามบินแฟรงกเฟรต - เมืองโคโลญจน - เขาชม มหาวิหารโคโลญจน - เชคอินขึน้เรือลองแมน้ํา DCS Alemannia - 

อิสระพักบนเรอื 

วันที่3 เก็บภาพตลอดสองริมฝง แมน้ําไรน จากบนเรือ - เรือเทียบทาเมือง Enkhuizen  - หมูบานซานส สคนัส - ถายรูปกับ

กังหันลม - เมืองโฮรน - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน 

วันที่4 เรือเทยีบทา กรุงอัมสเตอรดัม - สวนดอกไมเคอเคนฮอฟ - เมืองอัมสเตอรดัม - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณ ี- 

จัตุรัสแดม - กลับขึน้เรือ อิสระพักผอน 

วันที่5 เมืองเดลฟท - เมืองรอตเทอรดาม - ถายรูปกับ บานลูกเตา ไคกคูมูส - ถายรูปกับ สะพานขาว อีราสมูส - ถายรูปกับ 

ศาลาวาการประจําเมืองรอตเทอรดาม - กลับขึน้เรือสําราญ 

วันที่6 เรือเทยีบทา อารเนม - ถายรูปกับศาลาวาการเมือง - ถายรูปกับสะพานจอหน ฟรอท - กลับขึ้นเรอืสําราญ 

วันที่7 อําลาเรือลองแมน้ํา จอดเทยีบทาเมืองโคโลญจน, เยอรมนี - เมืองแฟรงกเฟรต - จัตุรัสโรเมอรเบริก - ชอปปงสนิคาแบ

รนดเนม - สนามบินแฟรงกเฟรต 

วันที่8 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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วันแรก กรุงเทพฯ - แฟรงกเฟรต   

22.00 น. คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่เคานเตอรเชคอินสายการบินลุฟทฮันซา แถว G 1-6 ประตูทางเขาที่ 4  

23.50 น. ออกเดินทางสูมหานครแฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินลุฟทฮันซา เที่ยวบิน LH773 (ใชเวลาบิน

ประมาณ 12 ช่ัวโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตรและจอทีวีสวนตัวทุกที่น่ัง ทั้งน้ีสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ํา และ

อาหารเชา บนเครื่องบิน  

วันที่สอง  แฟรงกเฟรต -   โคโลญจน 

05.45 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงกเฟรต (FRA) ประเทศเยอรมนี  

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

 นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญจน (ระยะทาง 189 ก.ม. ใชเวลาเดินทาง 2.15 ช่ัวโมง) เมืองใหญเปนอันดับสี่ของ

ประเทศเยอรมนี รองจากเบอรลิน ฮัมบูรก และมิวนิก เปนเมืองใหญที่สุดของรัฐนอรทไรน-เวสตฟาเลีย (North 

Rhine-Westphalia) โคโลญจนเปนหน่ึงในเมืองที่เกาแกที่สุดของเยอรมนี สรางโดยชาวโรมัน มีประวัติศาสตรยอนไป

ถึง ค.ศ. 50 เมืองน้ีมีช่ือเสียงเปนเมืองแหงนํ้าหอมและมหาวิหารสวยงามและย่ิงใหญริมฝงแมนํ้าไรน  

 นําทานเขาชมมหาวิหารโคโลญจน หรือที่รูจักในนาม เคิลนโดม (Cologne Cathedral) เปนมหาวิหารโคโลญจนแหง

เดียวที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกเมื่อป 2536 จัดเปนไฮไลทของเมืองที่นักเที่ยวไปเที่ยว

ชมมากที่สุด วิหารแหงน้ี ใชเวลาสรางยาวนานถึง 600 ป และปจจุบันก็ยังมีการบูรณะซอมแซมอยูตลอด บริเวณใกล

กับวิหาร จะมีสะพานสายสําคัญทอดยาวขามแมนํ้าไรน เช่ือมตัวเมืองโคโลญจนทั้งสองฝงเขาดวยกัน น่ันคือ สะพานโฮ

เฮนโซลแลรนบรุคเคอ (Hohenzollernbrucke) บริเวณราวสะพานจะเต็มไปดวยกุญแจของเหลาคูรักนักทองเที่ยวที่

นํามาติดไวมากมาย เปนอีกหน่ึงสัญลักษณสําคัญของการมาเยือนโคโลญจน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารทองถิ่น (เมนูขาหมูเยอรมัน อันเลื่องช่ือ) 

14.00 น. นําทานเดินทางสู ทาเรือเมืองโคโลญจน เพ่ือเชคอินลงเรือสําราญ DCS Alemannia  

 อิสระใหทานไดพักผอนบนเรือสําราญที่จะนําทานสัมผัสประสบการณการลองเรือแมนํ้าไรน ลัดเลาะไปตามริมชายฝง

แมนํ้าสองขางทาง สัมผัสบรรยากาศแปลกใหม กับการเดินทางที่จะทําใหทานไดเห็นทัศนียภาพสองขาง ทั้งบานเรือน

และธรรมชาติตลอดเสนแมนํ้าไรน โดยเริ่มจากเมืองโคโลญจนแหงน้ี 

15.30 น. เรือสําราญ DCS Alemannia ออกเดินทางจากเมืองโคโลญจน มุงหนาสูเมืองโฮรน ประเทศเนเธอรแลนด 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ภายในเรือสําราญ 

 หลังอาหารค่ําอิสระใหทานไดผอนคลายอิริยาบถ ภายในหองคลับเลาจนที่ทางเรือมีจัดใหบริการ  
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วันที่สาม โฮรน (ประเทศเนเธอรแลนด) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

อิสระใหทานไดชมและเก็บภาพความสวยงามสองริมฝงแมนํ้าไรน ที่เรือสําราญคอยๆลองผาน ซึ่งเปนทัศนียภาพที่

แปลกตาไปจากการน่ังรถชมวิว เรียกไดวาเปนการทองเที่ยวที่ทําใหทานไดเห็นความสวยงามของบานเรือน ปาไม 

แมนํ้า สลับทิวทัศนของภูเขา ใหทานไดพักผอนพรอมเก็บภาพความสวยงามและความนาประทับใจ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

13.00 น. เรือสําราญเทียบทา ณ ทาเรือเมือง Enkhuizen (ประเทศเนเธอรแลนด) 

นําทานเดินทางสู หมูบานซานส สคันส (Zaanse Schans) หมูบานเล็กๆ แตมากเสนหของเนเธอรแลนด ที่หมูบาน

แหงน้ีเปนศูนยอนุรักษกังหันลมเกาแก ที่ต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศ โดยอยูใกลๆกับ เมือง Zaandam และ

เมือง Zaandijk หมูบานแหงน้ีถือวาเปนสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตรของกังหันลมเอาไวเปนอยางดี  

นําทานถายรูปกับกังหันลมอันเลื่องช่ือของเนเธอรแลนดและชมความสวยงามอยางลงตัวของหมูบานที่สรางขึ้นสไตล

บานไมแบบฮอลแลนด สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปดวยแมนํ้า ทุงหญา และการปศุสัตว 

อิสระใหทานไดเก็บภาพความสวยงามของหมูบานแหงน้ีตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูเมืองโฮรน  

 
 

นําทานเที่ยวชม เมืองโฮรน (Hoorn) เมืองทองเที่ยวที่ต้ังอยูทางตะวันตกของประเทศเนเธอรแลนด เปนเมืองในจังหวัด

นอรทฮอลแลนด (North Holland) ต้ังอยูบนอาวเอเซลเมร โดยในสมัยปลายยุคกลางเมืองโฮรนยังเคยเปนศูนยกลาง

การคาทางทะเลและการประมงที่มีช่ือเสียงมากแหงหน่ึงอีกดวย นอกจากน้ีแลว เมืองโฮรนยังเปนสถานที่เกิดของ วิ

ลเลม ซี. ซูเตน (Willem C. Schouten) นักเดินเรือที่ออมแหลมฮอรน (Cape Horn) ในทวีปอเมริกาใตเปนคนแรก 

และต้ังช่ือแหลมตามช่ือของเมืองน้ี และ อาเบล เจ. แทสมัน (Abel J.Tasman) นักสํารวจชาวฮอลันดาที่เดินเรือไป

พบเกาะแทสเมเนียในทวีปออสเตรเลียก็เกิดเมืองน้ีเชนกัน  

นําทานชมความงดงามของทาเรือเมืองโฮรน (Hoofdtoren (harbour)) สถานที่ทองเที่ยวที่ถือวาเปนหน่ึงในไฮไลท

สําคัญของเมืองโฮรน จากน้ันลัดเลาะไปตามศูนยประวัติศาสตรของเมือง ที่สวนใหญถูกลอมรอบไปดวยแหลงชอปปง

และรานอาหาร   
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19.00 น. นําทานเดินทางกลับสูเรือสําราญ ณ ทาเรือ เมือง Enkhuizen 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ภายในเรือสําราญ 

 หลังอาหารค่ําอิสระใหทานไดผอนคลายอิริยาบถ ภายในหองคลับเลาจนที่ทางเรือมีจัดใหบริการ หรือทานจะเลือกเดิน

เลนเก็บภาพความสวยงามของเมือง Enkhuizen ยามค่ําคืน (Night Life)ไดตามอัธยาศัย เน่ืองจากเรือจะออกเดินทาง

จากทาเรือแหงน้ีเวลา 05.00 น.ในวันรุงขึ้น  

 แนะนําใหทานเก็บภาพความสวยงามและแสงสียามค่ําคืนแหงเมือง Enkhuizen ซึ่งมีความสวยงามยิ่ง 

 

วันที่สี่ 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) 

ต้ังอยูที่ชานเมืองลิซเซซึ่งเปนแหลงปลูกทิวลิปที่ใหญและสําคัญย่ิงของฮอลแลนด เดิมเปนสวนสาธารณะมากอน ตอมา

สมาคมผูสงเสริมการปลูกดอกไมประเภทไมหัวแหงเมืองลิซเซ ไดใชสวนแหงน้ีสงเสริมการปลูกไมหัวพันธุใหมๆ โดย

แบงที่ใหกับบริษัทผูผลิตไมหัวเปนผูปลูกและเขาบํารุงรักษา ซึ่งก็ทําใหเกิดพันธุใหมๆ ขึ้นทุกป ผูซื้อทิวลิปจากทั่วโลก

จะมาชมและคัดเลือกทิวลิปที่ตองการจากแปลงสาธิตในสวนเคอเคนฮอฟแหงน้ี นับเปนสวนที่มีช่ือเสียงโดงดังไปทั่ว

โลก ดวยทิวลิปที่มีมากกวา 7 ลานตนในแตละป รวมทั้งไมหัวอ่ืนๆ เชน ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ ออก

ดอกบานสะพรั่งอยูดูละลานตา สวนไดถูกออกแบบไวอยางสวยงาม ประกอบไปดวยตนไมนอยใหญ มีทางเดินรมรื่น 

บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเปนระยะ มีสระนํ้าและนํ้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับ

ดอกไมมากมาย มีการจัดสวนตัวอยาง การวางแผนจัดปลูกไมดอกไมใบ รวมทั้งคอฟฟช็อปและรานขายอาหาร เปดให

เขาชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกป อิสระใหทานเดินชมสวนดอกไมตาม

อัธยาศัย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย  

บาย นําทานเดินทางกลับสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) ต้ังอยูริมฝงแมนํ้าอัมสเทล (Amstel) ซึ่งไดช่ือวามีลําคลองลด

เลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลองดวยกัน เมืองน้ีเริ่มกอต้ังประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปนเมืองที่ใหญที่สุดของ

เนเธอรแลนด  

จากน้ันนําทานเขาชม โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี (Gassan Diamond Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู

ชํานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรใหเปนอัญมณีที่มีคาสุดและมีช่ือเสียงที่สุดในโลก และมีช่ือเสียงและฝมือ
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ระดับเจียระไนเพชรประกอบใหกับราชวงศแหงเกาะอังกฤษ และ ลองเรือ ชมชีวิตความเปนอยูชาวดัตช ที่สรางมา

ต้ังแตศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเปนอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู ช้ันบนสุดของตัวอาคารเอาไวขน

เฟอรนิเจอรเขาบาน ระหวางเสนทางลองเรือ ผานบานเรือนที่อยู ริมคลองที่มีอยูมากถึง 2,500 หลัง นําทานสูยานใจ

กลางเมืองอันเปนที่ต้ังของ จัตุรัสแดม (Dam Square) เขตยานใจกลางเมืองที่นักทองเที่ยวนิยมมาเดินเที่ยวชมเมือง มี

พระราชวังหลวงเดิมต้ังอยูใจกลางจัตุรัส เปนถนนแหงความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอรดัม อิสระให

ทานไดเดินเลน หรือเลือกซื้อสินคาทั้งแบรนดเนม และสินคาพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 

19.30 น. นําทานเดินทางกลับสูเรือสําราญ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

  หลังอาหารค่ําอิสระใหทานไดผอนคลายอิริยาบถ ภายในหองคลับเลาจนที่ทางเรือมีจัดใหบริการ หรือทานจะเลือกเดิน

เลนเก็บภาพความสวยงามของเมืองอัมสเตอรดัม ยามค่ําคืน (Night Life)ไดตามอัธยาศัย เน่ืองจากเรือจะออกเดินทาง

จากทาเรือแหงน้ีเวลา 01.00 น.ในวันรุงขึ้น  

วันที่หา  รอตเทอรดาม - เดลฟท - โกรินเคม  (ประเทศเนเธอรแลนด)  

01.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเรือกรุงอัมสเตอรดัม มุงหนาสูทาเทียบเรือรอตเทอรดาม ประเทศเนเธอรแลนด 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

09.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเทียบเรือรอตเทอรดาม ประเทศเนเธอรแลนด 

 นําทานเดินทางสู เมืองเดลฟท (Delft) เมืองเล็กๆ ที่ต้ังอยูระหวางอัมสเตอรดัมและเฮก โดดเดนดวยบานเรือนและ

อาคารยุคเรอแนซ็องสมีแหลงประวัติศาสตรและโบราณสถาน เชน โบสถ อาคาร บานเรือนยุคเกายอนไปถึงศตวรรษที่ 

13 -15 หลายแหง มีทัศนียภาพสวยงามโดยรอบ อีกทั้งยังเปนแหลงเซรามิกและงานฝมือขึ้นช่ือของประเทศ นําทาน

เที่ยวชมและถายรูปกับสถานที่ทองเที่ยวที่ขึ้นช่ือของเมืองน้ี ไมวาจะเปน วิหารโกธิค (Oude Kerk) โบสถและสุสานเกา 

(Nieuwe Kerk) ศาลาวาการเมืองโบราณ (City Hall) และพิพิธภัณฑพรินเซนฮอฟ (Museum Prinsenhof) อิสระให

ทานไดเก็บภาพความนารักโรแมนติกของเมืองเล็กๆแหงน้ี   ไดเวลานําทานเดินทางกลับเมืองรอตเทอรดาม 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

บาย นําทานเที่ยวชม เมืองรอตเทอรดาม (Rotterdam) เมืองที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศเนเธอรแลนด ต้ังอยูริมฝง

แมนํ้ามาส นับเปนเมืองทาใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก ซึ่งมีความยาวของพ้ืนที่เทียบทาเรือยาวถึง 40 กิโลเมตร รอต

เทอรดามมีลักษณะตางจากเมืองอ่ืนๆในเนเธอรแลนดคือเปนเมืองที่มีสถาปตยกรรมยุคใหม และในป ค.ศ. 2007 ไดรับ

การสงเสริมการทองเที่ยวเปน "เมืองแหงสถาปตยกรรม"  
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 นําทานถายรูปกับ บานลูกเตา ไคกคูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุมอาคารเหลืองขาวทรงลูกเตา  39 

หลัง ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem  

 แวะถายรูปกับ สะพานขาว อีราสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดง วิลเลมสบรูก (Willems Bridge) สองใน

สามสะพานซึ่งเช่ือมเมืองสองฝงที่ถูกคั่นกลางดวยแมนํ้ามาสเขาดวยกัน 

 จากน้ันนําทานแวะถายรูปกับ  ศาลาวาการประจําเมืองรอตเทอรดาม (City Hall of Rotterdam) อาคารซึ่งรอดพน

จากการโดนถลมเมืองโดยกองทัพของอดอลฟ ฮิตเลอร ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 

 
15.00 น. นําทานเดินทางกลับสูเรือสําราญ 

16.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเรอืเมืองรอตเทอรดัม มุงหนาสูทาเทียบเรือโกรินเคม 

 อิสระใหทานผอนคลายกับการจิบ ชา กาแฟ และของวางบนเรือ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

19.00 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเรือเมืองโกรินเคม (Gorinchem) 

 นําทานเดินเลนภายในเมืองโกรินเคม (Gorinchem) เมืองทางตอนใตของเนเธอรแลนด นําทานแวะถายรูปกับสถานที่

ทองเที่ยวแหงเมืองโกรินเคม ไมวาจะเปน ศาลาวาการเมือง, โบสถโกรินเคม พรอมสัมผัสบรรยากาศแสงสียามค่ําคืน

แหงเมืองทาเล็กๆ แตแฝงไปดวยมนตเสนหที่นามาเยือนเปนอยางย่ิง ใหทานไดเดินเลนและเก็บภาพตามอัธยาศัย 

สมควรแกเวลานําทานกลับคืนเรือสําราญ 

 
 

วันที่หก อารเนม  (ประเทศเนเธอรแลนด) 

03.00 น. เรือออกเดินทางจากทาเรือโกรินเคม มุงหนาสูทาเทียบเรืออารเนม ประเทศเนเธอรแลนด 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

09.00 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเทียบเรืออารเนม ประเทศเนเธอรแลนด 

นําทานเที่ยวชม เมืองอารเนม (Arnhem) ซึ่งเปนเมืองและเทศบาลทางตะวันออกของประเทศเนเธอรแลนด เปนเมือง

หลวงของจังหวัดเกลเดอรลันด เปนเมืองเกาที่มีการเอยถึงเปนครั้งแรกใน ค.ศ. 893 ในสมัยกลางไดเขาเปนสมาชิก

ของสันนิบาตฮันซาซึ่งเปนพันธมิตรทางการคาในยุโรป และตกอยูใตการยึดครองของชาติตาง ๆ หลายชาติ ใน

สงครามโลกครั้งที่สอง ถูกเยอรมนีเขายึดครอง และฝายพันธมิตรยึดคืนไดใน ค.ศ. 1945 
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นําทานแวะถายรูปกับศาลาวาการเมือง (City Hall) โบสถที่มีความสําคัญประจําเมือง Stichting Eusebius Arnhem 

นําทานแวะถายรูปกับสะพานจอหน ฟรอท (John Frost Bridge) อิสระใหทานเก็บภาพตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

บาย อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคา ของฝาก ของที่ระลึก ซึ่งมวีางขายเรียงรายรอบบริเวณทาเรือ หรือใหทานไดเดินเลนใน

เมืองอารเนม เพ่ือเก็บภาพความสวยงามและบรรยากาศที่โรแมนติก เมืองโบราณเล็กๆริมฝงแมนํ้าไรน 

15.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากทาเรือเมืองอารเนม มุงหนาสูทาเทียบเรือเมืองโคโลญจน 

เรือจะลองในแมนํ้าไรน ซึ่งจะผานบานเรือน และอาคารสวยงามทั้งสองฝง แนะนําใหทานขึ้นไปชมวิวบนช้ันดาดฟา

ของเรือ เพ่ือสัมผัสบรรยากาศอาทิตยอัศดง และ ทัศนียภาพสองฝงแมนํ้าที่หลากหลายแปลกตายิ่ง 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

  หลังอาหารค่ําอิสระใหทานไดผอนคลายอิริยาบถ ภายในหองคลับเลาจนที่ทางเรือมีจัดใหบริการ  

หมายเหตุ      กอนเรือกลับเทียบทาในค่ําวันน้ีทานจะไดรับปายผูกกระเปาสีตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดลําดับการนํากระเปาลงจากเรือ 

ทานจะตองจัดกระเปาใบใหญวางไวหนาหอง โดยแยกขาวของเครื่องใชที่จําเปนไวในกระเปาเดินทางใบเล็ก เพราะเจาหนาที่ของเรือ

จะมาเก็บกระเปาใบใหญของทานไปต้ังแตกลางดึก และบัญชีคาใชจายตางๆ จะถูกสงมาใหทานตรวจเช็คกอนทําการชําระใน

วันรุงขึ้น สําหรับทานที่ตองการชําระผานบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชารจคาใชจายผานบัตรเครดิตที่ทานไดใหหมายเลขไวในวันที่

ทานเช็คอินโดยอัตโนมัติ 

วันที่เจ็ด       โคโลญจน - แฟรงคเฟรต 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ 

09.00 น. เรือจอดเทียบทา ณ ทาเรือเมืองโคโลญจน ประเทศเยอรมนี 

 นําทานเดินทางสู เมืองแฟรงกเฟรต  ( Frankfurt ) (ระยะทาง 189 ก.ม. ใชเวลาเดินทาง 2.15 ช่ัวโมง) ช่ือเมือง

แฟรงกเฟรตในประเทศเยอรมนี นิยมเรียกช่ือเต็มคือ "ฟรังคฟวรทอัมไมน"  แฟรงกเฟรตหรือ ฟรังคฟวรทอัมไมน เปน

เมืองที่ใหญที่สุดของรัฐเฮสสและใหญเปนอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ต้ังอยูริมฝงแมนํ้าไมน (Main river) และเปน

ที่ต้ังของตลาดหลักทรัพยแฟรงกเฟรตและธนาคารกลางยุโรป แฟรงกเฟรตเปนเมืองที่ร่ํารวยที่สุดในกลุมสหภาพ

ยุโรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ลานคน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 

บาย นําทานสู จัตุรัสโรเมอรเบิรก (Romerberg) อันเปนที่ต้ังของศาลาวาการเมือง บริเวณกลางจัตุรัสมี นํ้าพุแหงความ

ยุติธรรม ต้ังตระหงานดานหนาอาคารไมลวดลายสวยงาม ซึ่งนับวาเปนอีกสถาปตยกรรมอีกแหงหน่ึงที่สวยงามกลาง

กรุงแฟรงกเฟรต 
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 ไดเวลานําทานสูยานชอปปงอิสระ ใหทานชอปปงสินคาแบรนดเนมตามอัธยาศัย ทานสามารถชอปปงสินคามากมาย

จากหางขนาดใหญและตลาดในเมือง 

 
เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

19.00 น. นําทานสู สนามบินแฟรงกเฟรต เพ่ือเชคอิน และทํา Tax Refund 

21.55 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ เที่ยวบินที่ LH772 (ใชเวลาในการเดินทาง 10.30 ช่ัวโมง) 

วันที่แปด  กรุงเทพฯ 

14.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

 

 
(เรือใหบริการเฉพาะหองแบบมีหนาตางเทานั้น...Ocean View only) 

 

คําแนะนํา  สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเปนตองซื้อต๋ัวเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกต๋ัวเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อต๋ัวรถไฟ หรือ

ซื้อต๋ัวรถโดยสาร ฯลฯ หรือมกีารจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการเดินทาง

ของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับทานในภายหลัง 

              ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ 
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อัตราคาบรกิาร ตอทาน งดแถมกระเปา (ไมรวมคาวีซาเชงเกน) 
7-14 / 12-19 เม.ย. 61 

สงกรานต 

ราคาผูใหญ (พักหองคู) หรือ เด็ก 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน หองหนาตาง (Ocean View) ทานละ 88,800 

พักเด่ียวเพ่ิมจากราคาทัวร  หองหนาตาง (Ocean View) ทานละ  15,000 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)  85,800 

ช้ันธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ (ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 95,000 

 ไมเอาต๋ัวเครื่องบินหักคาใชจาย (BKK-FRA-BKK) 28,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ํามันทีป่รับขึน้ลง แตจะปรบัตามความเปนจริงทีส่ายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยืนยันเทานัน้ (คิด ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560) ** 
 

ขอแนะนาํและแจงเพื่อทราบ 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพัก เปน 

2 หอง (ทานที่ 3 กรุณาชําระคาพักเด่ียวเพ่ิม) จะสะดวกกับทานมากกวา 

 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคนืเงินได และไมสามารถเปลีย่นวันเดินทางได 

 กระเปาเดินทางเพ่ือโหลด ทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 23 กก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) นํ้าหนักไมเกิน 7 กก.  

โปรแกรมลองเรือแมน้ําไรน (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 

 ต๋ัวเครื่องบินไป-กลับช้ันนักทองเที่ยวโดยสายการบินลุฟทฮันซา (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกิน 23 กก./ทาน ทานละ 1 ใบ) 

 คาภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามัน, 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 

 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ คาทิปตางๆ 

อัตรานี้ไมรวมถึง 

 คาวีซาเชงเกนประเทศ เนเธอรแลนด ประมาณ 3,500 บาท 

 คาทิปพนักงานบนเรือ Gratuties (แลวแตทานจะให โดยปกติทานละ 30 ยูโร) 

 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอ่ืนๆที่ไมไดระบุในรายการ 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เพื่อประโยชนของผูเดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 

หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบรษิัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบติัตามเงื่อนไขดังกลาว 
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เงื่อนไขการชาํระเงนิ 

1.กรุณาชําระคามัดจําทัวร 35,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร หรือ  

   ชําระคามัดจําทัวร 50,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร (สําหรับผูเดินทางพักเด่ียว)  

   พรอมสงสําเนาหนา หนังสือเดินทาง(ที่ไมหมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถ เดินทาง   

   ไดเลย) และหลักฐาน  โอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423, 0 2116 6454 

2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 65 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร หรือ

ตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (ซึง่เปนไปตามกฎของเรือสําราญ) (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับ

การจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  

กรณียกเลิก 

* ยกเลิก 120 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง (ไมมีคาใชจาย)  

* ยกเลิก 90-119 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามัดจํา 50% 

* ยกเลิก 30-89 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคามดัจําเต็มจํานวน 

* ยกเลิก 08-29 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน 

* ยกเลิก นอยกวา 7 วันทําการ ลวงหนากอนเดินทาง หักคาใชจายเต็มจํานวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว บรษิัทขอสงวนสทิธ์ิในการนําเลมพาสปอรตไปยกเลิกวีซาในทุก

กรณี ไมวาคาใชจายในการย่ืนวีซาจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม*** 

หมายเหตุ :  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน โดยจะแจงให ผูเดินทางทราบลวงหนา 

อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆเพ่ือ

ทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกคณะผูเดินทางแทน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน  การ

นัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจราจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคํานึงและรักษา

ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด 

 การทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทานปฎิ

เสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวน ทานไดทําการตกลงหรือแจงใหทราบกอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธวีซาและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ มาแลว  หากทานถูกปฎิ

เสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา และไมคืนทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิทีจ่ะ ไมรับผิดชอบ หากทาน

ถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคธรรมดา  
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กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการต๋ัวเครื่องบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคาดําเนินการเรื่องต๋ัวเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวรดวย

ตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเกิดความลาชา

หรือยกเลิกเทีย่วบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ต๋ัวเครื่องบิน 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ คาใชจาย

สวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณีที่ยกเลิก

การเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน (ในกรณีที่ต๋ัว

เครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทาน้ัน) 

 ทานที่จะออกต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวร

น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกต๋ัวภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัท

ฯไมสามารถรบัผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศได 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน 

โรงแรมและหอง 

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณทีี่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําให

ทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่อุีณหภมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบรกิารในชวง

ฤดูรอนเทาน้ัน 

 ในกรณีทีม่ีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปนตน 

กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลช่ัน นํ้าหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทาํการตรวจอยางละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอม

ที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO ) 

 หากทานซื้อสนิคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได และหาม

มีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ัน

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางนํ้าหนักเพ่ิมเปนสิทธ์ิของสายการ

บินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก นํ้าหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด 
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 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสวนไมเกิน 7.5 x 

13.5 x 21.5 สําหรับหนวยวัด “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ทั้งน้ี

ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่เกิน 

 กระเปาและสมัภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 

การชดเชยคากระเปาในกรณเีกิดการสูญหาย 

 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทาน้ัน ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยนํ้าหนักกระเปาจริง ทั้งน้ีจะชดเชย

ไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางช้ันธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางช้ันธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึงไมแนะนํา

ใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ 

 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่

บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชย

คาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทาน้ัน น่ันหมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเปา คูณ ดวยคาชดเชย USD 

20 ตอกิโลกรัมเทาน้ัน ดังน้ันทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตนเทาน้ัน 

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังน้ันทานตอง

ระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน 

 

 

ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพจิารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง 

จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคนืมาแลวเทานัน้) 
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เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกนเนเธอรแลนด 

(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 10-15 วันทําการ) 

สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลมพาสปอรต หากไดยื่นเขาไปแลว ดังน้ันถาทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษัททัวรฯ เพ่ือขอย่ืนวีซา

ลวงหนากอนกรุป และใหแนบต๋ัวเครื่องบินในชวงที่ทานจะเดินทางมาดวย 

 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังตอไปใหครบตามที่สถานฑูตฯรองขอ 

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซา 

หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารในขอใด โปรดสอบถามเจาหนาที่เพ่ิมเติม 

 

1. หนังสือเดินทาง อายุใชงานได เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มหีนาวางอยางนอย 2 แผน 

2. รูปถายสหีนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 cms พื้นฉากหลังรปูตองเปนพืน้สีขาว (อยาถายเอง เพราะพื้นเปนสเีทา ใชไมได) หาม

สวมแวนสายตา (รูปถายตองถายไวไมเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหนาวีซาทีเ่คยได)  

3. สําเนาบัตรประชาชน  

4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกทีม่ีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย) 

5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณผีูหญิง.....หากมีการเปลี่ยนคาํนําหนาเปน ...นาง... ตองแนบมา) 

6. สําเนาทะเบียนหยา (กรณีผูหญิง.....ถาหยาและหากมีการใชคํานําหนาเปน ....นาง...ตองแนบมา) 

7. สําเนาใบมรณะบัตร  

8. สูติบัตร (กรณีเด็กตํ่ากวา 20 ปบริบูรณตองแนบสูติบัตรมา)  

9. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบรบูิรณ: (หากเด็กไมไดเดินทางพรอม พอและแม) ตองยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี  

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและใหระบุวา 

มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและใหระบุวา 

บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

10. หลักฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน) ทําเปนภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ีรายช่ือผูประกอบกิจการ (อายุไมเกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีช่ือผูเปนเจาของรานคา 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง เงินเดือน  

- กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา น้ันวากําลังศึกษาอยู ระบุช้ันปที่ศึกษา  
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11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถูกตอง ใชทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เลมเดียวกัน) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา 

- สําเนาสมุดบัญชียอนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะย่ืนวีซา มียอดเงินไมตํ่ากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 ทาน 

และยอดแสดงในบัญชีตองไมกาวขามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันกอนย่ืนวีซา) 

 

************* ขอ 1 และ ขอ 2 ตองเปนสมุดบัญชีออมทรัพยเลมเดียวกันเทานั้น ************** 

 

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขามเดือน (ยอดไมตอเน่ือง) เชนจากเดือน 1 ขามไปเปนยอดของ 

เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี) ทานตองไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถายสําเนาสมุดบัญชี 

 

- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได แตทานตองแนบบัญชีออมทรัพย (Saving) มาดวย 

หากตองการใชบัญชีฝากประจํา ตองเตรียมดังน้ี 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 20 วันนับจากวันที่จะย่ืนวีซา 

- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไมตํ่ากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 ทาน  

 

หมายเหตุ หากตองการรับรองการเงินใหคนภายในครอบครัว ตองเตรียมเอกสารดังน้ี 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตองระบุช่ือเจาของบัญชี รับรองคาใชจายใหใคร (ตองระบุช่ือผูถูก

รับรองในจดหมายดวย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบาน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธวาเปนคนใน

ครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนายจางรับรองคาใชจายใหลูกจาง 

- จดหมายรับรองจากนายจางระบุวาเปนผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังขอ 11.1 และ 11.2  

  

สถานฑูตไมรบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวันในทุกกรณี โปรดแนบบญัชีออมทรพัย หรือฝากประจําเทานัน้ 
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	2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 cms พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)

