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86,900. - 
18 – 26 พ.ย. 60 02 – 10 ธ.ค. 60 

17 – 25 ก.พ. 61 17 – 25 มี.ค. 61 

89,900. - 27 ธ.ค. 60 – 04 ม.ค. 61 10 – 18 เม.ย. 61 

(มัดจ ำ 20,000.-) 28 เม.ย. – 06 พ.ค. 61 

เยอรมนี เส้นทำงสำยโรแมนติค – ฝรั่งเศส (อัลซำส) 9 วัน 6 คืน 
เดินทำงโดยสำยกำรบินไทย 

 

Colmar, France 

วันที่ (1) :  กรุงเทพฯ – แฟรงเฟิร์ต 
วันที่ (2) :  แฟรงเฟิร์ต – รุดเดสไชม์แอมไรน์ – สตรำสบูร์ก  
วันที่ (3) :  สตรำสบูร์ก – อัลซำส (ริบูวิลเล่, ริคเวียร์, ไคเซอร์สเบอร์ก, เอกิสไฮม์) – กอลมำร์ 
วันที่ (4) :  กอลมำร์ – ป่ำด ำ – ทะเลสำบคอนสแตนท์ – มีสเบอร์ก – คอนสแตนท์ 
วันที่ (5) :  คอนสแตนท์ – เกำะไมเนำว์ – เกำะลินเดำว์ – ฟุซเซ่น 
วันที่ (6) :  ฟุซเซ่น – อูซเบอร์ก – โดเนำวอร์ธ – นอร์ทลิงเกน – โรเธนเบอร์ก 
วันที่ (7) :  โรเธนเบอร์ก – นูเรมเบอร์ก – แบมเบอร์ก – โคเบอร์ก – วืซเบอร์ก 
วันที่ (8) :  วืซเบอร์ก – ชอปปิ้งเอ้ำท์เลต – แฟรงเฟิร์ต – กรุงเทพ 
วันที่ (9) :  กรุงเทพฯ 
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วันที่ (1)  กรุงเทพฯ – แฟรงเฟิร์ต  
 

21.00 น. พร้อมกันที ่สนำมบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย (TG) ประตทูำงเข้ำที่ 4 แถว D   
23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต โดยเที่ยวบิน TG 920 
 

วันที่ (2)  แฟรงเฟิร์ต – รุดเดสไชม์แอมไรน์ – สตรำสบูร์ก  
 

06.00 น.  เดินทางถึง แฟรงเฟิร์ต น าท่านเดินทางเลียบแม่น  าไรนน์ไปยัง เมืองรุดเดสไชม์  
น าท่านชม เมืองรุดเดสไชม์ แอมไรนน์ (Rudesheim am Rhine) เมืองที่มีชื่อเสียง เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของชาวเยอรมัน และชาวยุโรป น าท่านชมเมืองที่สวยงามน่ารัก ชมร้านค้า และร้านจ าหน่าย
ไวน์เยอรมัน ชมเมืองและเลือกซื อสินค้าพื นเมือง แล้วเดินทางลงทางตอนใต้ของเยอรมัน 
น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ฝรั่งเศส ไป เมืองสตำร์บูร์ก 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม เมืองสตรำสบูร์ก (Strasbourg) เมืองตั งอยู่ในแคว้นอัลซาสใกล้พรมแดน เป็นเมืองหลวง
ของสหภาพยุโรป (European Union) และตั งอยู่กึ่งกลางระหว่างปารีสกับปราก  
ชม อำคำรสภำสหภำพยุโรป (European Union Parliament) ที่สวยงาม อาคารสถานีรถไฟที่
ออกแบบอย่างทันสมัย / ชม ย่านเมืองเก่าล้อมรอบด้วยคลอง จึงท าให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม  
ชม มหำวิหำรนอร์ทเธอดำม (Cathedral Nortre Dame) โบสถ์กอธิค ที่เป็นงานมาสเตอร์พีส ด้วย
ความงดงามละเอียดชดช้อยของการแกะสลักหินทรายบริเวณด้านหน้าของโบสถ์  ชมบริเวณถนน
โดยรอบโบสถ์ที่สวยงาม เรียงรายด้วยร้านค้า และร้านอาหาร ร้านกาแฟที่แข่งขันกันตกแต่งประชันกัน 
ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื อสินค้าในย่านร้านค้า หรือในห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ลาฟา
แยท  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hilton Strasbourg หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (3)  สตรำสบูร์ก – อัลซำส (ริบูวิลเล่, ริคเวียร์, ไคเซอร์สเบอร์ก, เอกิสไฮม์) – กอลมำร์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ แคว้นอัลซำส (Alsace) แคว้นที่มีชื่อเสียงของไร่องุ่นและการท าไวน์  

ชม เมืองริบูวิลเล่ เมืองที่อยู่ในท าเลที่มองเห็นปราสาทยุคกลางที่สวยงาม เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการ
ผลิตไวน์ไรซลิ่ง (Riesling) มีอาคารบ้านเรือนที่สวยงามมีเอกลักษณ์  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านชมเมืองแต่ละเมือง คือ ริบูวิลเล่ , ริคเวียร์, ไคเซอร์สเบอร์ก และเมืองเอกิสไฮม์ เมืองเล็กๆที่

เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศบ้านเรือนของแต่ละเมืองที่มีเอกลักษณ์ เดิน
เที่ยวเข้าซอกเล็กซอกน้อยของเมืองที่น่ารักและร้านค้าของที่ระลึก รวมทั งชาวเมืองที่มีอัธยาศัยเป็น
มิตรพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว  
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมำร์ 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Colmar Centre Unterlinden หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (4)  กอลมำร์ – ป่ำด ำ – ทะเลสำบคอนสแตนท์ – มีสเบอร์ก – คอนสแตนท์ 
 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านชม เมืองกอลมำร์ (Colmar) เมืองที่เปน็ศูนย์กลางเส้นทางไวนน์ของแคว้นอัลซาส กอลมาร์ได้ 

ชื่อว่าเป็นเมืองได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในอัลซาส / ชม บ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์แบบอัลซาล
และเบอร์กันเดี่ยน ตั งแต่ศตวรรตที่ 16 ตั งอยู่ริมแม่น  าอย่างสวยงาม ได้ชื่อว่าเป็นเวนีสน้อย (Petite 
Venice) ในอดีตชาวเมืองใช้แม่น  าเหล่านี  เป็นเส้นทางในการขนส่งไวน์ออกไปจ าหน่าย  
ชม ย่านเมืองเก่า, ศาลาว่าการประจ าเมือง, โบสถ์ และย่านการค้าที่น่ารักสวยงามน่าประทับใจ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าท่านผ่านชม บริเวณป่ำด ำ ที่มีชื่อเสียงของเยอรมัน เป็นแหล่งป่าสนด าที่สวยงาม  

น าท่านเดินสู่ แคว้นบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมัน เป็นบริเวณท่ีได้ชื่อว่าร่ ารวยวัฒนธรรมและศิลปะ  
ชม เมืองมีสเบอร์ก (Meersburg) เมืองที่ตั งอยู่ริมทะเลสาบคอนสแตนท์ หรือ โบเดนเซ ชมเมืองที่
สวยงามน่ารัก เป็นที่ตั งของปราสาทมีสเบอร์กตั งแต่ศตวรรตที่ 7 เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมัน 
ชม วิวของทะเลสำบคอนสแตนท์ ที่สวยงาม ชมย่านการค้า และย่านพักผ่อนที่มีชื่อเสียงของ
นักท่องเที่ยว 
น าท่านเดินทางสู่ คอนสแตนท์ (Konsttanz)  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Halm Konstanz หรือเทียบเท่ำ 
  

วันที่ (5)  คอนสแตนท์ – เกำะไมเนำว์ – เกำะลินเดำว์ – ฟุซเซ่น 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่ านเดินทางสู่  เกำะไมเนำว์  (Minau Island) เกาะที่ เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของตระกูล
Bernadotte ตั งแต่สมัยอัศวินยุคกลางราวศตวรรตที่ 13 บนพื นที่ประมาณครึ่งตารางกิโลเมตร 
ปัจจุบันได้ปรับปรุงในเป็นสวนที่สวยงาม ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในสามโลก เนื่องด้วยมีพรรณไม้ที่อายุ
กว่าร้อยปี เช่น ต้นโอ้ค ต้นสน ปลูกสลับกับทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลในช่วงใบไม้ผลิ ก็จะมีทุ่งทิวลิปเดฟ
โฟดิล ขึ นในสวนช่วงหน้าร้อนมีดอกกุหลาบบานกว่าหมื่นดอก หอกจากนี  ยังมี โรงเรือนกล้วยไม้ 
โรงเรือนผีเสื อ แปลงดอกไม้ต่างๆ ปลูกอยู่ทั่งทั งเกาะ สลับกับน  าพุ น  าตก ที่นั่งเล่น แปลงผักสวนครัว 
และโรงเรียนไม ้พรรณเขตร้อน พวกปาล์มต่างๆ ในท่านได้เดินเล่นรื่นรมย์  
ชม ปรำสำทบำรอค ของตระกูลเจ้ำของเกำะและโบสถ์เซ็นต์แมรี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ภายในเกาะไมเนาว์ 
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บ่าย น าท่านเดินทางเลียบทะเลสาบคอนสแตนท์แสนสวยไปยังเมือง ลินเดำน์ (Lindau) เมืองที่ตั งอยู่บน  
เกาะเล็กๆ ริมทะเลสาบคอนสแตนท์ ชมความสวยงามน่ารักของเกาะลินเดาน์ เมืองพักผ่อนของชาว
ยุโรป บรรยากาศสวยงามน่ารัก  
ชม อำคำรซิติ้ฮอลล์ ที่เก่าแก่ และเดินเล่นชมย่านการค้าและย่านริมทะเลสาบแสนสวย  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุซเซ่น  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Euro Park หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (6)  ฟุซเซ่น – อูซเบอร์ก – โดเนำวอร์ธ – นอร์ทลิงเกน – โรเธนเบอร์ก 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เส้นทำงสำยโรแมนติค (Romantic Strase) ของเยอรมันที่ชื่อเสียง เนื่องด้วยเป็น
เส้นทางท่ีวิ่งผ่านบ้านเรือนและธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านทุ่งเกษตรกรรม บ้านเรือนแบบบาวาเรีย ที่ยัง 
คงรักษาวัฒนธรรมแบบมีเอกลักษณ์ไว้ ระหว่างทางแวะชม โบสถ์วีซ (The Wieskirche)  
ชม เมืองอูซเบอร์ก (Augsburg) เมืองคู่แฝดของมิวนิค ชมจัตุรัสกลางเมือง ที่มีตลาดสินค้าเกษตร 
ผลไม้ดอกไม้ อาคารซิติ  ฮอลล์แล้วเดินทางบนเส้นทางสายโรแมนติค แวะชมเมืองต่างๆที่น่ารัก เช่น โด
เนาวอร์ธ (Donauworth) นอร์ทลิงเกน (Nordlingen)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบอร์ก (Rothenburg ob der Tauber) ตั งอยู่ริมแม่น  าเทาเบอร์  

ชม อำคำรซิติ้ ฮอลล์, จัตุรัสกลำงเมือง โบสถ์เซ็นต์จำคอป และถนนเพลินไลน์ ที่เป็นสัญญลักษณ์
ของเมือง และเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงาม ชมร้านค้าต่างๆที่อนุรักษ์ให้เห็นบรรยากาศเมื่อกว่า800 ปีที่
แล้ว ชมเมืองที่น่ารักและสวยงามที่สุดบนเส้นทางสายโรแมนติค 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Altes Brauhaus หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (7)  โรเธนเบอร์ก – นูเรมเบอร์ก – แบมเบอร์ก – โคเบอร์ก – วืซเบอร์ก 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบอร์ก (Nuremburg) เมืองที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของเยอรมัน อายุกว่าพันปี 
ยังคงมีก าแพงเมืองล้อมรอบ มีการค้นพบประดิษฐ์ลูกโลกเป็นครั งแรก นอกจากนี ยังเป็นเมืองศูนย์
บัญชาการของนาซี / ชม ย่ำนเมืองเก่ำ / ชม โบสถ์เซ็นต์ลอเลนซ์ น  าพุแห่งความงาม ตลาดสินค้า
เกษตร ถนนช็อปปิ้ง ท่านจะประทับใจกับบรรยากาศของเมืองเยอรมันแบบแท้ๆ  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองแบมเบอร์ก (Bamburg) เมืองตอนเหนือบาวาเรีย ที่ขึ นทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยยูเนสโก้ เมืองยุคกลางที่มีความส าคัญตั งแต่ต้นศตวรรตที่11 โดยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 2 ดยุคของบา
วาเรีย แต่งตั งให้เมืองนี เป็นเมืองของบิชอบ จนได้ชื่อว่าเป็นโรมแห่งที่สอง / ชม ย่านเมืองเก่า 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคเบอร์ก (Coburg) เมืองขนาดเล็กที่เด่นในเรื่องความสวยงามเต็มไปด้วย
ปราสาทต่างๆ จนได้ชื่อว่าเส้นทางแห่งปราสาท (Burgenstrabe) เมืองนี เป็นบ้านเกิดของเจ้าชาย
อัลเบิร์ท นอกจากนี เจ้าผู้ครองเมืองยังมีนโยบายเชื่อมสัมพันธไมตรี โดยการแต่งงานระหว่างราชวงศ์
ต่างๆในยุโรป ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของเล่นและตุ๊กตา และเมืองแห่งการพักผ่อนสปา  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวืซเบอร์ก  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Wurzburg หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (8)   วืซเบอร์ก – ชอปปิ้งเอ้ำท์เลต – แฟรงเฟิร์ต – กรุงเทพ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม เมืองวืซเบอร์ก (Wurzburg) เมืองเก่าแก่ของเยอรมันตั งแต่ยุคกลาง ตั งอยู่ริมแม่น  าเมนน์ 
ได้รับการขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีทัศนียภาพที่สวยงาม เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมยุคสมัยต่างๆ 
ผสมผสานกับอาคารศิลปะบารอคและรอคโคโค่  
ให้อิสระท่านช็อปปิ้งเอ้าเลตที่ Wertheim Village จ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยู่
มากมายไม่ว่าจะเป็น Coach , Aigner , Versace, Samsonite etc . 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง แฟรงเฟิร์ต น าท่านชมเมืองศูนย์กลางการพาณิชย์ / ชม ย่านเมืองเก่าของแฟรง

เฟิร์ต ชมโบสถ์ และอาคารซิติ  ฮอลล์ ที่สวยงาม ชมย่านการค้า ของที่ระลึก 
 น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน 
20.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 923 
 

วันที่ (9)  กรุงเทพฯ 
 

12.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

******************************************************* 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์เยอรมนี เส้นทำงสำยโรแมนติค – ฝรั่งเศส (อลัซำส) 9 วัน 6 คืน (TG) 

 

 

อัตรานี รวม 1.  ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป - กลบั ชั นประหยัด (Economy Class) สายการบนิไทย และคา่ภาษสีนามบินทุกแห่งที่ระบุ
ในรายการ 
2.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น (ประเทศเยอรมนี) และเจ้าหนา้ที่อ านวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซา่ 
3.  ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4.  ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5.  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
6.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
7.  ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8.  หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9.  เจ้าหน้าที่บริการและอ านวยความสะดวกทีส่นามบนิ ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น  าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินทา่นละ 2,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาล ตลอดการ
เดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน  าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น  าหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือขึ น
เครื่อง (Baggage) น  าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรานี ไม่
รวม 

1.  ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2.  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
3.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ คา่ซกัรีด ค่าโทรศัพท์ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ  
4.  ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม   

เงื่อนไข 
การส ารองที ่

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่ มัดจ าท่านละ 20,000 บาท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงนิและส าเนาหนา้หนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour 

ก ำหนดเดินทำง 18 – 26 พ.ย. 60 02 – 10 ธ.ค. 60 27 ธ.ค. 60 – 04 ม.ค. 61 

17 – 25 ก.พ. 61 17 – 25 มี.ค. 61 10 – 18 เม.ย. 61 28 เม.ย. – 06 พ.ค. 61 

อัตรำค่ำบริกำร รำคำปกต ิ รำคำ High Seasons 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ   86,900.- 89,900.- 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ   84,900.- 87,900.- 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน เสริมเตียง) ท่ำนละ   81,900.- 85,900.- 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน ไม่มีเตียง) ท่ำนละ  78,900.- 83,900.- 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ   12,500.- 12,500.- 
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งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

การช าระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  

 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 

 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขท่ี 033-1-98948-7 

• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขท่ี 036-1-44386-2 

• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพ่ือแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้
ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 

2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 

3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  
การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 

นับตั งแต่วนัทีบ่ริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนนิการคืนเงนิให้ผู้ช าระเงินมัดจ าภายใน 
15 วันท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงนิมัดจ าเทา่นั น) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษทัจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทวัร์เดินทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงนิมัดจ าเทา่นั น) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การลา่ช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั งนี จะค านึงถงึผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตัวแทนในตา่งประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ที่ท่านปฏิเสธหรือสละสทิธิ์ในการใช้บริการนั นทีท่างทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นและจะไม่คืนเงนิค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  

mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเยอรมนี 

(ระยะเวลาในการพจิารณา 5-7 วันท าการ) 
ณ ปัจจุบนั สถานฑูต ไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางที่ 

ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้ากอ่นกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเคร่ืองบนิ+โรงแรม  

ในช่วงทีลู่กค้าจะเดนิทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่ายึดติดกับการยืน่วีซ่าในสมัยก่อน ) 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ นไป และ มีหน้าวา่งอย่างน้อย 2 แผ่น 
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปจัจุบนัมาด้วย) 

2. รูปถ่าย ส ีหน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื นฉากหลังรูปต้องเป็นพื นสีขาว (อย่า
ถ่ายเอง เพราะพื นเป็นสีเทา ใชไ้ม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...
สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ)  

3. ส าเนาบัตรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี   
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่านั น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั นและให้ระบุ

ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั นและให้ระบุ

ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
10. หลักฐานการท างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คัดส าเนาอายุไม่เกิน 3 
เดือน) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน วัน

เดินทางที่จะไป 
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั นว่าก าลังศึกษาอยู่ ระบุชั นปีที่ศึกษา  
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11. หลักฐำนกำรเงิน :  (กรุณำเตรยีมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ ส ำเนำสมุดบัญช ีทั้งสองอย่ำงนี้ต้อง

เป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 1เดือนนบัจากวนัที่จะยื่นวีซ่า 

- ส าเนาสมุดบญัชีย้อนหลงั 6 เดอืน นับขึ นไปจากเดือนที่จะยื่นวซี่า มียอดเงินไม่ต่ ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 
ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบญัชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมุดบัญชีและถ่ายส าเนา 
15 วันก่อนยื่นวีซ่า) 

หมำยเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดอืน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น จากเดือน 1 ข้ามไปเปน็ยอดของ 

เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุด

บัญช ี

- บัญชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซ่าได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วยหาก
ต้องการใช้บัญชฝีากประจ า ต้องเตรียมดังนี  

✓ หนังสือรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนบัจากวันที่จะยืน่วีซ่า 

✓ ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต่ ากวา่ 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้สมเหตุสมผลใน
การยื่นวีซ่า 

หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี้ 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูก
รับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 

 


