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GERMANY 10 DAYS
เยอรมนี 10 วัน

วันที่ (1) :
วันที่ (2) :
วันที่ (3) :
วันที่ (4) :
วันที่ (5) :
วันที่ (6) :
วันที่ (7) :
วันที่ (8) :
วันที่ (9) :
วันที่ (10) :

กรุงเทพฯ – โดฮำ
กรุงเทพฯ – โดฮำ – เบอร์ลิน – City Tour
เบอร์ลิน – เดรสเดน – พระรำชวังสวิงเกอร์ – ไลป์ซิก
ไลป์ซิก – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก
นูเรมเบิร์ก – อินกอลสตัดท์ เอำท์เลท – เอำส์บวร์ก
เอำส์บวร์ก – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – ฟุซเซ่น
ฟุซเซ่น – กำร์มิช พำร์เทนเคอร์เช่น – นั่งกระเช้ำขึ้นยอดเขำซุคสปิตเซ – โรเซนไฮม์
โรเซนไฮม์ – เบิร์ชเทสกำร์เดน – มิวนิค
มิวนิค – โดฮำ
โดฮำ – กรุงเทพฯ

89,900. มัดจำท่ำนละ 30,000. -

19 – 28 ต.ค. 61
16 – 25 พ.ย. 61
28 ธ.ค. – 06 ม.ค. 62 15 – 24 ก.พ. 62
12 – 21 เม.ย. 62 26 เม.ย. – 5 พ.ค. 62
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22 – 31 มี.ค. 62
10 – 19 พ.ค. 62
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กรุงเทพฯ – โดฮำ
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์
กรุงเทพฯ – โดฮำ – เบอร์ลิน – City Tour
ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเที่ยวบิน QR 837
เดินทางถึง โดฮำ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
เดินทางสู่ เบอร์ลิน โดยเที่ยวบิน QR 081
เดินทางถึง กรุงเบอร์ลิน (Berlin) เมืองหลวงอันสง่างามของเยอรมนี หลังจากการรวมประเทศแล้ว
เมืองเบอร์ลิน ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นเมืองที่ทันสมัยและมีความพร้อมสาหรับเมืองหลวงใหม่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมร่องรอยในประวัติศาสตร์แห่งการปกครอง ที่แยกเยอรมนีออกเป็นสองฝั่งระหว่างตะวันตก
และตะวันออกแวะถ่ายรูปกับ ประตูบรำนเดนบวร์ก (Brandenburg Gate) ประตูสัญลักษณ์ของ
เมืองด้านบนเป็นรูปปั้นของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน
แวะถ่ายรูป กับ ก ำแพงเบอร์ลิ น (Berlin Wall) อดีต แห่ งการ แบ่ งแยกที่ ปั จจุบั น เหลื อ เพี ยงไม่ กี่
กิโลเมตร เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ให้กับคนรุ่นหลัง
แวะถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ชำร์ลี เช็คพ้อยส์ (Charlie Checkpoint) จุดตรวจคนเข้า-ออกของ 2 ฝั่ง
เบอร์ลินซึ่งท่านจะได้เห็นภาพของความพยายาม ในการหลบหนีของคนจากฝั่งตะวันออกสู่ฝั่งตะวันตก
แวะถ่ายรูปกับ ศำลำว่ำกำรกรุงเบอร์ลิน (Red Town Hall)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Holiday Inn Berlin City West หรือเทียบเท่ำ
เบอร์ลิน – เดรสเดน – พระรำชวังสวิงเกอร์ – ไลพ์ซิก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองเดรสเดน (Dresden) นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซนี่ เมืองที่เคยรุ่งเรืองและร่ารวยมาก
แห่งหนึ่ง มีศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า จนได้รับฉายาว่า นครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่ม
แม่นาเอลเบ
เข้าชม พระรำชวังสวิงเกอร์ (Zwinger Palace) ผลงานชินเอกรูปแบบบาร็อค บนฝั่งแม่นาเอลเบอร์
แวะถ่ายภาพกับ โบสถ์แห่งเดรสเดน และผ่านชม เดอะเซมเพอร์ โอเปร่ำเฮ้ำส์ สถานที่อันโดดเด่น
ทางด้านสถาปัตยกรรมและดนตรี รวมทังเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสาคัญมากที่สุดใน
เมืองเดรสเดน และก็ถือว่าเป็นโอเปร่าเฮ้าส์ที่สวยงามมากที่สุดในโลก ถูกสร้างขึนในปี ค.ศ. 1841 โดย
สถาปนิกชื่อ Gottfried Semper ในรูปแบบสถาปัตยกรรมเรอแนสซองส์ ภายในมีการประดับตกแต่ง
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อย่างวิจิตรงดงามด้วยภาพวาด และปูนปั้นที่ถูกสรรสร้างอย่างประณีตจากศิลปินในยุคสมัยนัน ในปัจจุ
ปันโอเปร่าแห่งนียังคงใช้เป็นที่จัดการแสดงดนตรี และการแสดงในโอกาศสาคัญต่าๆ อีกมากมาย
ให้ท่านเดินเล่นบนลาน Balcony Of Europe
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ น ทางสู่ เมื อ งไลพ์ ซิ ก (Leipzig) เมื อ งส าคั ญ ที่ ช าวเยอรมั น เรี ย กกั น ว่ า เมื อ งแห่ ง วี ร บุ รุ ษ
ชม ย่ำนเมืองเก่ำของเมืองไลป์ชิก เมืองศูนย์กลางการค้าสมัยโบราณ เป็นที่ชุมนุมของปัญญาชน
นักเรียน นักศึกษาจากทั่วสารทิศ เป็นแหล่งรวมสินค้าอย่างดีเลิศ ทาให้เมืองไลป์ซิกมีความหรูหราโอ่
อ่า และเป็นเมืองที่ร่ารวย สถาปัตยกรรมของเมืองไลป์ซิกส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในยุคบาร็อค โดยผสมผสาน
เข้ากับศตวรรษที่ 21 ได้อย่างลงตัว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม NH Leipzig หรือเทียบเท่ำ
ไลป์ซิก – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดิ น ทางสู่ เมื อ งแบมเบิ ร์ ก (Bamberg) เมื อ งอั ญ มณี ข องยุ ค กลาง เป็ น เมื อ งเก่ า ที่ ป กครองโดย
จักรพรรดิและบาทหลวงตังแต่ปี ค.ศ. 902 ได้รับการขึนทะเบียนจาก Unesco ให้เป็นเมืองมรดกโลก
เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมโบสถ์ใหญ่ประจำเมือง (DOM) ซึ่งสร้างตังแต่ค.ศ.1012 โดยใช้ศิลปะโรมาเนสก์ตอนปลาย และ
โกธิคตอนต้น ปัจจุบันเป็นที่บรรจุหลุมศพของจักรพรรดิไฮน์ ริชที่ 2 ผู้ก่อตังเมืองและหลุมศพของ
สันตะปาปาคลีเมนท์ที่ 2
ผ่ำนชมศำลำกลำงจั งหวัดเก่ำ (Alte Rathaus) บนเกาะกลางแม่น าเร็กนิช ผ่านชมพระราชวัง
Neue Residenz อาคารที่ใหญ่ที่สุดในแบมแบร์ก ซึ่งก่อสร้างในปีต้นศตวรรษที่ 17 โดยใช้ศิลปะแบบ
เรอเนซองซ์ และบาร็อค
เดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuemberg) เมืองที่ตังอยู่ในรัฐบาวาเรีย อันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า
900 ปี โดยเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสงครามโลกครังที่สอง ซึ่งอดีตเป็นศูนย์
ประชุมหลักของพรรคนาซี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Congress Mercure Nurnberg an der Messe หรือเทียบเท่ำ
นูเรมเบิร์ก – เอำส์บวร์ก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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ผ่านชม เม้ำท์ฮำล์ (Mauthalle) โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตที่ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อีกแห่ง
หนึ่งของเมืองนูเรมเบิร์ก ผ่านชม บ้ำนนัสเซำ (Nassau House) หนึ่งในตัวอย่างบ้านขุนนางชันสูง
สมัยยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดหลังหนึ่ง การก่อสร้างภายนอกตกแต่งให้ดูเป็นป้อม
ปราการซึ่งคาดว่าเป็นที่พานักของขุนนางชนชันปกครองแต่ไม่มีบันทึกหลักฐานใดๆว่าเกี่ยวข้อง ใน
ราชวงศ์ นัสเซา นาท่านแวะถ่ายภาพ โบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ (St. Lorenzkirche) จากนันเดินเล่นชม
เมืองต่อจนกระทั่งถึงบริเวณจัตุรัสกลำงใจเมือง (Hauptmarkt) ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจา
เมือง อันถือเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมี โบสถ์
พระแม่มำเรีย (Frauenkirche) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแม่มาเรีย
ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนีถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นการราลึกถึง พระราช
กฤษฎีกาทองคาปี 1356 ที่ตราขึนตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์ จากนันอิสระให้ท่าน แวะถ่ายภาพความงดงามของ น้ำพุเชินเนอร์บรุนเนน (Schoener
Brunnen) สร้างขึนระหว่างปี ค.ศ 1389 – 1396 ด้ว ยหิน รูป ทรงปิรามิด ยาว 19 เมตร มี ลักษณะ
คล้ายยอดหอคอยสไตล์กอธิค ในแต่ละชันมีรูปปั้นประดับอยู่รวมทังหมด 40 ตัว โดยรูปชันบนสุดเป็น
รูปปั้นโมเสสและ 7 นักพยากรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ Ingolstadt Outlet Village ภายในมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายทังเครื่อง
แต่งกาย กระเป่า เครื่องประดับ นาฬิกา และนาหอม ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซือ อาทิ เช่น Nike,
Tod’s, Tom, Calvin Klein, Fossil, Armani, Boss, Coach, Levi’s, Timberland, Puma, Polo
Ralph Lauren, Lacoste, MCM, Michael Kors, Versace เป้นต้น
เดินทางสู่ เมืองเอำส์บวร์ก (Augsberg) ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในเขตบาวาเรีย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Dorint Hotel an der Kongresshalle Augsburg หรือเทียบเท่ำ
เอำส์บวร์ก – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – ฟุซเซ่น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมบริเวณ จัตุรัสกลำงเมือง ซึง่ มี โบสถ์ประจำเมือง ศำลำกลำงเมือง และหอคอยเพอร์ลำชทูร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้ าชม ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ (Neuschwanstein Castle) สร้างขึ น เมื่ อปี ค.ศ.1869 ตาม
คาสั่งของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 กษัตริย์หนุ่มแห่งแคว้นบาวาเรีย ผู้มีพระสมัณญานามว่าราชันหงส์ขาว
(Swan King) รูปแบบของปราสาทออกแบบจากแรงบันดาลใจจากบทละครที่พระองค์ทรงโปรด ทาให้
เป็นปราสาทที่สวยงาม ภายในได้รับการตกแต่งตามฉากของละครตอนต่าง ๆ จากความสวยงามอย่าง
วิจิตรพิศดารนี วอล์ทดีสนีย์จึงได้นาเอาปราสาทนีเป็นต้นแบบของปราสาทในเทพนิยายเรื่องเจ้าหญิง
นิทรา และได้จาลองไปสร้างไว้ที่ดีสนีย์แลนด์ทุกแห่งทั่วโลก
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เดิ นทางสู่ เมื องฟุ ซ เซ่น (Fussen) เมืองสาคัญ บนเส้น ทางสายโรแมนติค สตราสเซ่ ที่ เต็มไปด้ วย
สถาปัตยกรรมในยุคเฟื่องฟูของเยอรมันเรอเนซองค์ ตังอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศ
เยอรมนี ติดกับชายแดน ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตังแต่ครังจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตัง
ของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ ถือเป็นเมืองโรแมนติก ที่
เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตังแต่ยุคโรมัน มีความน่ารัก และตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงามของบ้านเรือน
และโรงแรมที่พักซึ่งแต่ล่ะแห่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Hirsch หรือเทียบเท่ำ
ฟุซเซ่น – กำร์มิช พำร์เทนเคอร์เช่น – นั่งกระเช้ำขึ้นยอดเขำซุคสปิตเซ – โรเซนไฮม์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองกำร์มิช พำร์เทนเคอร์เช่น (Garmisch Partenkirchen) เมืองท่องเที่ยวสาคัญของ
แคว้นบาวาเรีย เมืองนีมีความน่ารักด้วยภาพวาดบนกาแพงบ้าน เดินเล่นชม เมืองกำร์มิช เป็นเมือง
เล็กอยู่ใกล้กัน ทังสองเมืองมารวมกันเป็นเมืองการ์มิช-พาร์เทนเคียร์เชนเมื่อปี 1935 ในสมัยที่อดอล์ฟ
ฮิตเลอร์ ปกครองเยอรมนี
นำท่ำนนั่ งกระเช้ ำขึ้ นยอดเขำซุค สปิตเซ (Zugspitze) เป็นจุดแบ่ งเขตแดนระหว่างเยอรมันกั บ
ออสเตรีย ระหว่างทางท่านจะ ได้ชมวิวทะเลสาบเบืองล่างเก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขา
ที่สูงที่สุดในเยอรมัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ โรเซนไฮม์ (Rosenheim) ตังอยู่ในแคว้นบาวาเรีย ตังอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่นาอินน์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Tryp by Wyndham Rosenheim หรือเทียบเท่ำ
โรเซนไฮม์ – เบิร์ชเทสกำร์เดน – มิวนิค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสกำร์เดน (Berchtesgaden) ตังอยู่ในเขตบาวาเรียของเยอรมัน ที่ห้อมล้อม
ไปด้วยเทือกเขาและงดงามด้วยทะเลสาบต่างๆ เส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยเลาะ
เลียบเทือกเขาแอลป์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้ำชมเหมืองเกลือเก่ำเมืองเบิร์ชเทสกำร์เดน (Berchtesgaden Salt Mine) เป็นเหมืองเกลือที่
ถูกสร้างตังแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยอดีต เหมืองเกลือ เป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจาก
เกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคาขาวนั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถาเกลืออันระยิบระยับ
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ค่า
เข้าสู่ที่พัก
วันที่ (9)
เช้า

และทะเลสาบใต้ภู เขาที่ งดงามด้ ว ยแสงเสียง บรรยากาศราวกับ อยู่ ในเหมือ งจริงเมื่อ 500 ปี ก่อ น
ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ชื่นชมในความเก่าแก่ของเมืองเกลือโบราณ ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับ
การบารุงรักษาเอาไว้เหมือนดังเช่นในอดีตทุกประการ
เดินทางสู่ มิวนิค (Munich) เมืองใหญ่เป็นอันดับสามของเยอรมนี อีกทังยังเป็นเมืองหลวงขแคว้นบา
วาเรียแคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ที่มีอุตสาหกรรม ผลิตเบียร์อันลือชื่อ และเคยได้รับเกียรติใน
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ.1972
นาท่านชม จัตุรัสมำเรียน ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ซึ่งตังชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสี
ทอง บนเสาที่สูงตังตระหง่านกลางจัตุรัสมาตังแต่ปี 1638 ทังนีเพื่อเป็นการขอบคุณเซนต์แมรี่ นักบุญ
แห่งแคว้นบาวาเรียที่ช่วยให้มิวนิคหลุดพ้นจากการครอบครองของกองทัพสวีเดน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม NH Munchen Messe หรือเทียบเท่ำ
มิวนิค – โดฮำ

เที่ยง
14.00 น.
16.55 น.
23.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งที่ Maximilianstrasse เป็นถนนสายที่มีแต่ร้านดีไซเนอร์และสินค้าแบ
รนด์ดังระดับโลกตังอยู่ (เช่น หลุยส์ วิคตอง ดิออร์ กุชชี่ คาร์เทียร์ ฯลฯ) / แวะถ่ายรูปกับ ศำลำว่ำ
กำรเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมง และ5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบา เป็น
ที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
เดินทางสู่ สนำมบินมิวนิค
ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเที่ยวบิน QR 058
เดินทางถึง โดฮำ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

วันที่ (10)

โดฮำ – กรุงเทพฯ

02.25 น.
13.30 น.

เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน QR 836
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

------------------------------------------------------------
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์แกรนด์เยอรมนี 10 วัน (QR)
89,900. มัดจำท่ำนละ 20,000. -

กำหนดวันเดินทำง
19 – 28 ต.ค. 61
16 – 25 พ.ย. 61
07 – 16 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. – 06 ม.ค. 62
+

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรสำหรับคณะเดินทำงผู้ใหญ่ 15 ท่ำนขึ้นไป
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ
เด็กต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ
เด็กต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน ไม่มีเตียง) ท่ำนละ
พักห้องเดี่ยวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ทำ่ นละ
อัตรำนี้รวม

อัตรำนี้ไม่รวม

เงื่อนไข
กำรสำรองที่

รำคำ (บำท)
89,900 . 87,900 . 85,900 . 9,500 . -

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชันประหยัด (Economy Class) สายการบินการ์ตา แอร์เวย์ และค่าภาษีสนามบินทุก
แห่งที่ระบุในรายการ
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเยอรมนี และเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
8. หัวหน้าทัวร์คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9. เจ้าหน้าที่บริการและอานวยความสะดวกที่สนามบิน
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์”
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง
12. นาดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง
วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
14. ค่านาหนั กกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่ านละ 1 ใบ นาหนั กไม่ เกิน 20 กิโลกรัม ส่ วนกระเป๋าใบเล็ ก สาหรับถือขึ น
เครื่อง (Baggage) นาหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)
1. ค่าธรรมเนียมทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 1,000 บาท / ท่าน ตลอดการเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ กรุณำ
ดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง
งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง มัดจำท่ำนละ 20,000 บำท
พร้อมส่งสาเนาใบโอนเงินและสาเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01
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ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง

กำรชำระเงิน

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2
• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7
• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2
• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4
เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนาฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour
(คลิกลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1
พร้อมระบุชื่อผู้สง่ และผู้รับด้วยนะครับ
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%)
โปรดติดต่อพนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จากัด”

กำรยกเลิก

กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง
นับตังแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดาเนินการคืนเงินให้ผู้ชาระเงินมัดจาภายใน 15
วันทาการ
- เอกสารการรับเงินคืน สาเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจาพร้อม เซ็นรับรองสาเนา
- สาเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจา (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจาเท่านัน)
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้
ทางบริษัทจะดาเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
- เอกสารการรับเงินคืน สาเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจาพร้อม เซ็นรับรองสาเนา
- สาเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจา (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจาเท่านัน)
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% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนีจะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนีเป็นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนันที่ทางทัวร์จัดให้
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3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระแล้ว
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านชารุด (อาทิ ขาด เปียกนา) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่
รับผิดชอบทุกกรณี

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเยอรมนี
(ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ 5-7 วันทำกำร)
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึนไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจุบันมาด้วย)
2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จานวน 2 รูป พืนฉากหลังรูปต้องเป็นพืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง
เพราะพืนเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถาน
ฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ)
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็น ..นาง...ต้องแนบมา)
7. สาเนาใบมรณะบัตร
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)
9. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านัน และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านัน
และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านัน
และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทางาน (จดหมำยรับรองกำรทำงำน) ทำเป็นภำษำอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คัดสาเนาอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง
เงินเดือน วัน เดินทางที่จะไป
กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
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กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นันว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุชันปีที่ศึกษา
11. หลักฐำนกำรเงิน : (กรุณำเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สำเนำสมุดบัญชี ทั้งสองอย่ำง
นี้ต้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 1เดือนนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึนไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมุด
บัญชีและถ่ายสาเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า)
หมำยเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมทีม่ ีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น จากเดือน 1 ข้ามไป
เป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่ม)ี ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากทางธนาคาร
แทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซ่าได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มา
ด้วยหากต้องการใช้บัญชีฝากประจา ต้องเตรียมดังนี
✓ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account)
ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
✓ สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้
สมเหตุสมผลในการยื่นวีซ่า
หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2

(สถำนฑูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมำ)
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