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89,900. -  
มัดจ ำทำ่นละ 30,000. - 

19 – 28 ต.ค. 61 16 – 25 พ.ย. 61 07 – 16 ธ.ค. 61 

28 ธ.ค. – 06 ม.ค. 62 15 – 24 ก.พ. 62 22 – 31 มี.ค. 62 

12 – 21 เม.ย. 62 26 เม.ย. – 5 พ.ค. 62 10 – 19 พ.ค. 62 

GERMANY 10 DAYS 
เยอรมนี 10 วัน 

 

วันที่ (1) :  กรุงเทพฯ – โดฮำ   
วันที่ (2) : กรุงเทพฯ  – โดฮำ  – เบอร์ลิน – City Tour 
วันที่ (3) : เบอร์ลิน – เดรสเดน  – พระรำชวังสวิงเกอร์ – ไลป์ซิก   
วันที่ (4) : ไลป์ซิก – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก 
วันที่ (5) : นูเรมเบิร์ก – อินกอลสตัดท์ เอำท์เลท – เอำส์บวร์ก 
วันที่ (6) : เอำส์บวร์ก – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – ฟุซเซ่น 
วันที่ (7) : ฟุซเซ่น – กำร์มิช พำร์เทนเคอร์เช่น – นั่งกระเช้ำขึ้นยอดเขำซุคสปิตเซ – โรเซนไฮม ์
วันที่ (8) :  โรเซนไฮม์ – เบิร์ชเทสกำร์เดน – มิวนิค 
วันที่ (9) : มิวนิค – โดฮำ 
วันที่ (10) : โดฮำ – กรุงเทพฯ 
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วันที ่(1)  กรุงเทพฯ – โดฮำ   
 

23.00 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร ์ 
 

วันที ่(2)  กรุงเทพฯ  – โดฮำ  – เบอร์ลิน – City Tour  
 

02.05 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเที่ยวบิน QR 837  
05.15 น.  เดินทางถึง โดฮำ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
07.40 น.  เดินทางสู่ เบอร์ลิน โดยเที่ยวบิน QR 081  
12.55 น.  เดินทางถึง กรุงเบอร์ลิน (Berlin) เมืองหลวงอันสง่างามของเยอรมนี หลังจากการรวมประเทศแล้ว 

เมืองเบอร์ลิน ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นเมืองที่ทันสมัยและมีความพร้อมส าหรับเมืองหลวงใหม่ 
บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เที่ยวชมร่องรอยในประวัติศาสตร์แห่งการปกครอง ที่แยกเยอรมนีออกเป็นสองฝั่งระหว่างตะวันตก

และตะวันออกแวะถ่ายรูปกับ ประตูบรำนเดนบวร์ก (Brandenburg Gate) ประตูสัญลักษณ์ของ
เมืองด้านบนเป็นรูปปั้นของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน  

 แวะถ่ายรูปกับ ก ำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall) อดีตแห่งการ แบ่งแยกที่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่
กิโลเมตร เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ให้กับคนรุ่นหลัง  

 แวะถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ชำร์ลี เช็คพ้อยส์ (Charlie Checkpoint) จุดตรวจคนเข้า-ออกของ 2 ฝั่ง
เบอร์ลินซึ่งท่านจะได้เห็นภาพของความพยายาม ในการหลบหนีของคนจากฝั่งตะวันออกสู่ฝั่งตะวันตก 

 แวะถ่ายรูปกับ ศำลำว่ำกำรกรุงเบอร์ลิน (Red Town Hall) 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Berlin City West หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที ่(3)   เบอร์ลิน – เดรสเดน  – พระรำชวังสวิงเกอร์ – ไลพ์ซิก   
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองเดรสเดน (Dresden) นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซนี่ เมืองที่เคยรุ่งเรืองและร่ ารวยมาก
แห่งหนึ่ง มีศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า จนได้รับฉายาว่า นครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่ม
แม่น  าเอลเบ 
เข้าชม พระรำชวังสวิงเกอร์ (Zwinger Palace) ผลงานชิ นเอกรูปแบบบาร็อค บนฝั่งแม่น  าเอลเบอร์  
แวะถ่ายภาพกับ โบสถ์แห่งเดรสเดน และผ่านชม เดอะเซมเพอร์ โอเปร่ำเฮ้ำส์ สถานที่อันโดดเด่น
ทางด้านสถาปัตยกรรมและดนตรี รวมทั งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความส าคัญมากที่สุดใน
เมืองเดรสเดน และก็ถือว่าเป็นโอเปร่าเฮ้าส์ที่สวยงามมากที่สุดในโลก ถูกสร้างขึ นในปี ค.ศ. 1841 โดย
สถาปนิกชื่อ Gottfried Semper ในรูปแบบสถาปัตยกรรมเรอแนสซองส์ ภายในมีการประดับตกแต่ง
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อย่างวิจิตรงดงามด้วยภาพวาด และปูนปั้นที่ถูกสรรสร้างอย่างประณีตจากศิลปินในยุคสมัยนั น ในปัจจุ
ปันโอเปร่าแห่งนี ยังคงใช้เป็นที่จัดการแสดงดนตรี และการแสดงในโอกาศส าคัญต่าๆ อีกมากมาย 
ให้ท่านเดินเล่นบนลาน Balcony Of Europe 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่  เมืองไลพ์ซิก (Leipzig)  เมืองส าคัญที่ชาวเยอรมันเรียกกันว่า เมืองแห่งวีรบุรุษ  

ชม ย่ำนเมืองเก่ำของเมืองไลป์ชิก เมืองศูนย์กลางการค้าสมัยโบราณ เป็นที่ชุมนุมของปัญญาชน 
นักเรียน นักศึกษาจากทั่วสารทิศ เป็นแหล่งรวมสินค้าอย่างดีเลิศ ท าให้เมืองไลป์ซิกมีความหรูหราโอ่
อ่า และเป็นเมืองที่ร ่ารวย สถาปัตยกรรมของเมืองไลป์ซิกส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในยุคบาร็อค โดยผสมผสาน
เข้ากับศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างลงตัว 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH Leipzig หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (4)  ไลป์ซิก – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองแบมเบิร์ก (Bamberg) เมืองอัญมณีของยุคกลาง เป็นเมืองเก่าที่ปกครองโดย

จักรพรรดิและบาทหลวงตั งแต่ปี ค.ศ. 902  ได้รับการขึ นทะเบียนจาก Unesco ให้เป็นเมืองมรดกโลก 
เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ชมโบสถ์ใหญ่ประจ ำเมือง (DOM) ซึ่งสร้างตั งแต่ค.ศ.1012 โดยใช้ศิลปะโรมาเนสก์ตอนปลาย และ

โกธิคตอนต้น ปัจจุบันเป็นที่บรรจุหลุมศพของจักรพรรดิไฮน์ริชที่ 2 ผู้ก่อตั งเมืองและหลุมศพของ
สันตะปาปาคลีเมนท์ที่ 2  
ผ่ำนชมศำลำกลำงจังหวัดเก่ำ (Alte Rathaus) บนเกาะกลางแม่น  าเร็กนิช ผ่านชมพระราชวัง 
Neue Residenz อาคารที่ใหญ่ที่สุดในแบมแบร์ก ซึ่งก่อสร้างในปีต้นศตวรรษที่ 17 โดยใช้ศิลปะแบบ
เรอเนซองซ์ และบาร็อค   

 เดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuemberg) เมืองที่ตั งอยู่ในรัฐบาวาเรีย อันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกวา่ 
900 ปี โดยเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสงครามโลกครั งที่สอง ซึ่งอดีตเป็นศูนย์
ประชุมหลักของพรรคนาซี   

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Congress Mercure Nurnberg an der Messe หรือเทียบเท่ำ 
  
วันที ่ (5)  นูเรมเบิร์ก – เอำส์บวร์ก 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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ผ่านชม เม้ำท์ฮำล์ (Mauthalle) โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตที่ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อีกแห่ง
หนึ่งของเมืองนูเรมเบิร์ก ผ่านชม บ้ำนนัสเซำ (Nassau House) หนึ่งในตัวอย่างบ้านขุนนางชั นสูง
สมัยยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดหลังหนึ่ง การก่อสร้างภายนอกตกแต่งให้ดูเป็นป้อม
ปราการซึ่งคาดว่าเป็นที่พ านักของขุนนางชนชั นปกครองแต่ไม่มีบันทึกหลักฐานใดๆว่าเกี่ยวข้อง ใน
ราชวงศ์ นัสเซา น าท่านแวะถ่ายภาพ โบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ (St. Lorenzkirche) จากนั นเดินเล่นชม
เมืองต่อจนกระทั่งถึงบริเวณจัตุรัสกลำงใจเมือง  (Hauptmarkt) ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจ า
เมือง อันถือเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมี โบสถ์
พระแม่มำเรีย (Frauenkirche) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแม่มาเรีย 
ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นการร าลึกถึง พระราช
กฤษฎีกาทองค าปี 1356 ที่ตราขึ นตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอัน 
ศักดิ์สิทธิ์ จากนั นอิสระให้ท่าน แวะถ่ายภาพความงดงามของ น้ ำพุเชินเนอร์บรุนเนน (Schoener 
Brunnen) สร้างขึ นระหว่างปีค.ศ 1389 – 1396 ด้วยหินรูปทรงปิรามิดยาว 19 เมตร มีลักษณะ
คล้ายยอดหอคอยสไตล์กอธิค ในแต่ละชั นมีรูปปั้นประดับอยู่รวมทั งหมด 40 ตัว โดยรูปชั นบนสุดเป็น
รูปปั้นโมเสสและ 7 นักพยากรณ ์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ Ingolstadt Outlet Village ภายในมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายทั งเครื่อง

แต่งกาย กระเป่า เครื่องประดับ นาฬิกา และน  าหอม ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื อ อาทิเช่น 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 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Dorint Hotel an der Kongresshalle Augsburg หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (6)  เอำส์บวร์ก – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – ฟุซเซ่น 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชมบริเวณ จัตุรัสกลำงเมือง ซ่ึงมี โบสถ์ประจ ำเมือง ศำลำกลำงเมือง  และหอคอยเพอร์ลำชทูร์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เข้าชม ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ (Neuschwanstein Castle)  สร้างขึ น เมื่อปี ค.ศ.1869 ตาม

ค าสั่งของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 กษัตริย์หนุ่มแห่งแคว้นบาวาเรีย ผู้มีพระสมัณญานามว่าราชันหงส์ขาว 
(Swan King) รูปแบบของปราสาทออกแบบจากแรงบันดาลใจจากบทละครที่พระองค์ทรงโปรด ท าให้
เป็นปราสาทที่สวยงาม ภายในได้รับการตกแต่งตามฉากของละครตอนต่าง ๆ จากความสวยงามอย่าง
วิจิตรพิศดารนี  วอล์ทดีสนีย์จึงได้น าเอาปราสาทนี เป็นต้นแบบของปราสาทในเทพนิยายเรื่องเจ้าหญิง
นิทรา และได้จ าลองไปสร้างไว้ที่ดีสนีย์แลนด์ทุกแห่งทั่วโลก 
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  เดินทางสู่ เมืองฟุซเซ่น (Fussen) เมืองส าคัญบนเส้นทางสายโรแมนติคสตราสเซ่ ที่เต็มไปด้วย
สถาปัตยกรรมในยุคเฟื่องฟูของเยอรมันเรอเนซองค์ ตั งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศ
เยอรมนี ติดกับชายแดน  ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตั งแต่ครั งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั ง
ของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ ถือเป็นเมืองโรแมนติก ที่
เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั งแต่ยุคโรมัน มีความน่ารัก และตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงามของบ้านเรือน
และโรงแรมที่พักซึ่งแต่ล่ะแห่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hirsch หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที ่ (7)  ฟุซเซ่น – กำร์มิช พำร์เทนเคอร์เช่น – น่ังกระเช้ำข้ึนยอดเขำซุคสปิตเซ – โรเซนไฮม์  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองกำร์มิช พำร์เทนเคอร์เช่น (Garmisch Partenkirchen)  เมืองท่องเที่ยวส าคัญของ
แคว้นบาวาเรีย เมืองนี มีความน่ารักด้วยภาพวาดบนก าแพงบ้าน เดินเล่นชม เมืองกำร์มิช เป็นเมือง
เล็กอยู่ใกล้กัน ทั งสองเมืองมารวมกันเป็นเมืองการ์มิช-พาร์เทนเคียร์เชนเมื่อปี 1935 ในสมัยที่อดอล์ฟ 
ฮิตเลอร์ ปกครองเยอรมนี   
น ำท่ำนน่ังกระเช้ำข้ึนยอดเขำซุคสปิตเซ (Zugspitze) เป็นจุดแบ่งเขตแดนระหว่างเยอรมันกับ
ออสเตรีย ระหว่างทางท่านจะ ได้ชมวิวทะเลสาบเบื องล่างเก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขา
ที่สูงที่สุดในเยอรมัน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ โรเซนไฮม์ (Rosenheim) ตั งอยู่ในแคว้นบาวาเรีย ตั งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น  าอินน์  
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Tryp by Wyndham Rosenheim หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที ่(8)   โรเซนไฮม์ – เบิร์ชเทสกำร์เดน – มิวนิค 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสกำร์เดน (Berchtesgaden) ตั งอยู่ในเขตบาวาเรียของเยอรมัน ที่ห้อมล้อม
ไปด้วยเทือกเขาและงดงามด้วยทะเลสาบต่างๆ เส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยเลาะ
เลียบเทือกเขาแอลป์  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เข้ำชมเหมืองเกลือเก่ำเมืองเบิร์ชเทสกำร์เดน (Berchtesgaden Salt Mine)  เป็นเหมืองเกลือที่

ถูกสร้างตั งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยอดีต เหมืองเกลือ เป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจาก
เกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองค าขาวนั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ  าเกลืออันระยิบระยับ 
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และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน 
ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ชื่นชมในความเก่าแก่ของเมืองเกลือโบราณ ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับ
การบ ารุงรักษาเอาไว้เหมือนดังเช่นในอดีตทุกประการ  
เดินทางสู่ มิวนิค (Munich) เมืองใหญ่เป็นอันดับสามของเยอรมนี อีกทั งยังเป็นเมืองหลวงขแคว้นบา
วาเรียแคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ท่ีมีอุตสาหกรรม ผลิตเบียร์อันลือชื่อ และเคยได้รับเกียรติใน
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ.1972 
น าท่านชม จัตุรัสมำเรียน ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ซึ่งตั งชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสี
ทอง บนเสาที่สูงตั งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั งแต่ปี 1638 ทั งนี เพื่อเป็นการขอบคุณเซนต์แมรี่ นักบุญ
แห่งแคว้นบาวาเรียที่ช่วยให้มิวนิคหลุดพ้นจากการครอบครองของกองทัพสวีเดน  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH Munchen Messe หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที ่(9)   มิวนิค – โดฮำ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
                  อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งที่ Maximilianstrasse เป็นถนนสายที่มีแต่ร้านดีไซเนอร์และสินค้าแบ

รนด์ดังระดับโลกตั งอยู่ (เช่น หลุยส์ วิคตอง ดิออร์ กุชชี่ คาร์เทียร์ ฯลฯ) / แวะถ่ายรูปกับ ศำลำว่ำ
กำรเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมง และ5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบ า เป็น
ที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 
14.00 น.  เดินทางสู่ สนำมบินมิวนิค 
16.55 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเที่ยวบิน QR 058  
23.30 น.  เดินทางถึง โดฮำ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
 

วันที ่(10) โดฮำ – กรุงเทพฯ  
 

02.25 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน QR 836 
13.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
 
 

------------------------------------------------------------ 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์แกรนด์เยอรมนี 10 วัน (QR) 

+ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

อัตรำน้ีรวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั นประหยัด (Economy Class) สายการบินการ์ตา แอร์เวย์ และค่าภาษีสนามบินทุก
แห่งที่ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเยอรมนี และเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ  
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวกท่ีสนามบิน 
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น  าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน  าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น  าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือขึ น

เคร่ือง (Baggage) น  าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำน้ีไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 1,000 บาท / ท่าน ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพ่ือควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ กรุณำ

ดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  

เงื่อนไข 
กำรส ำรองที ่

งวดที่ 1 : ส ำรองที่นั่ง มัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  

89,900. -  
มัดจ ำทำ่นละ 20,000. - 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

19 – 28 ต.ค. 61 16 – 25 พ.ย. 61 

07 – 16 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. – 06 ม.ค. 62 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรบัคณะเดินทำงผู้ใหญ่ 15 ท่ำนข้ึนไป รำคำ (บำท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำทำ่นละ 89,900 . - 
เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ 87,900 . - 
เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน ไม่มีเตียง) ท่ำนละ 85,900 . - 
พักห้องเด่ียวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ทำ่นละ 9,500 . - 
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ทำงอีเมล์  sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   

งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชธีนาคาร  

 ช่ือบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 

 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย ์

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

• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดษิฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 

• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจนัทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 

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

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลมืส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour 

(คลิกลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 

พร้อมระบชุื่อผู้สง่ และผู้รับดว้ยนะครับ 

2.บัตรเครดติ Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บตัรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนยีม 3.5%) 

โปรดติดต่อพนักงานหากต้องการใชบ้ัตรเครดิต 

3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  
กำรยกเลิก กรณีท่ีบริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 

นับตั งแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้ผู้ช าระเงินมัดจ าภายใน 15 
วันท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แตก่รุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั 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% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบนิ การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั งนี จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เน่ืองจากการท่องเท่ียวนี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั นท่ีทางทัวร์จัดให้  

mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน  า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่
รับผิดชอบทุกกรณี 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเยอรมนี 
(ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ 5-7 วันท ำกำร) 

 

1. หนังสือเดนิทาง อายุใช้งานได้ เกนิ 6 เดือนขึ นไป และ มีหน้าวา่งอย่างนอ้ย 2 แผ่น 
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเลม่เก่าก่อนหนา้เล่มปจัจบุันมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื นฉากหลังรูปตอ้งเป็นพื นสีขาว (อย่าถ่ายเอง 
เพราะพื นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) หา้มสวมแว่นสายตา (รูปถา่ยต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถาน
ฑูตมีการเทยีบรูปกบัหนา้วซี่าที่เคยได้รับ)  

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

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

และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั น

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

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คัดส าเนาอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน) 

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

เงินเดือน วัน  เดินทางที่จะไป 
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
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- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั นว่าก าลังศึกษาอยู่ ระบุชั นปีที่ศึกษา  
11. หลักฐำนกำรเงิน :  (กรณุำเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ ส ำเนำสมุดบัญชี ท้ังสองอย่ำง

น้ีต้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบชุื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 1เดือนนับจากวนัที่จะยื่นวซี่า 

- ส าเนาสมดุบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชตี้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมุด
บัญชีและถ่ายส าเนา 15 วนัก่อนยื่นวีซ่า) 

หมำยเหตุ : หากสมดุบัญชีแสดงยอดรวมทีม่ีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น จากเดือน 1 ข้ามไป

เป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่ม)ี ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากทางธนาคาร

แทนการถ่ายส าเนาสมุดบัญช ี

- บัญชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซ่าได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มา
ด้วยหากต้องการใช้บัญชีฝากประจ า ต้องเตรียมดังนี  

✓ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ า (Fixed account) 
ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายุไมเ่กิน 20 วนันับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 

✓ ส าเนาสมดุบัญชีฝากประจ า มยีอดเงินไม่ต่ ากว่า 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 พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

 

(สถำนฑูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวันในทุกกรณี ไมต่อ้งแนบมำ) 
 


