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58,888.- 
 

มัดจ ำท่ำนละ 20,000.- 

ก ำหนดวันเดินทำง 25 เม.ย. – 02 พ.ค. 62 09 – 16 พ.ค. 62 
20 – 27 มิ.ย. 62 25 ก.ค. – 01 ส.ค. 62 08 – 15 ส.ค. 62 
12 – 19 ก.ย. 62 10 – 17 ต.ค. 62 17 – 24 ต.ค. 62 
21 – 28 พ.ย. 62 05 – 12 ธ.ค. 62 26 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 

 

เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ – เบลเย่ียม 8 วัน 

วันที่หนึ่ง (1) กรุงเทพฯ – คูเวต 
วันที่สอง (2) คูเวต - แฟรงค์เฟิร์ต – นั่งรถเลียบแม่น  ำไรน์ – โคโลญจน์ 
วันที่สำม (3) โคโลญจน์ – กีร์ธูน – ล่องเรือชมหมู่บ้ำนกีร์ธูน – อัมสเตอร์ดัม - อัลแมร์ 
วันที่สี่  (4) อัลแมร์ - ซำนส์คันส์ – ลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – บรูจ 
วันท่ีห้ำ  (5) บรูจ – บรัสเซลส์ – เกนท์ – บรูจ 
วันท่ีหก  (6) บรูจ – ดิแนนท์ – อำเค่น – Magazzino Designer Outlet 
วันที่เจ็ด (7) อำเค่น – สนำมบินแฟรงค์เฟิร์ต – คูเวต 
วันที่แปด (8) คูเวต – กรุงเทพฯ   

น่ังรถเลียบแม่น  ำไรน์สุดโรแมนติก – ล่องเรือไปตำมล ำคลองชม หมู่บ้ำนกีร์ธูน ชมและถ่ำยรูปกับกังหันลม สัญลักษณ์
ฮอลแลนด์ หมู่บ้ำนกังหันลมซำนสคันส์ ชมสวนดอกทิวลิปที่บำนสะพรั่งภำยใน สวนเคอเคนฮอฟ เที่ยวเมืองสวย

น่ำรักๆ เกนท์และบรูจ แวะช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนมที่ Magazzino Designer Outlet ที่เมืองอำเคิ่น 
พักโรงแรมระดับ 4 ดำวมำตรฐำน 5 คืน – ทำนอำหำรพื นเมือง และ อำเซียน (ไทยและจีน) 
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วันที่หนึ่ง (1) กรุงเทพฯ – คูเวต 
 

20.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคูเวต ประตู 8 แถว R 
23.15 น. ออกเดินทางสู่ คูเวต โดยเท่ียวบิน KU 414  
 

วันที่สอง (2) คูเวต - แฟรงค์เฟิร์ต – นั่งรถเลียบแม่น  ำไรน์ – โคโลญจน์ 
 

02.40 น. เดินทางสู่ คูเวต เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต โดยเท่ียวบินท่ี KU 171 
12.50 น. เดินทางถึง สนำมบินแฟรงเฟิร์ต น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

น าท่านนั่งรถโค้ชเลียบไปตามแม่น  าไรน์สู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เมืองส าคัญริมแม่น  าไรน์ และเป็น
เมืองใหญ่อันดับ 4ของประเทศเยอรมนีศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั งยังเป็นแหล่ง
ผลิตน  าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือช่ือ น าเท่ียวชมตัวเมืองโคโลญเมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอ านาจ 
แวะถ่ายรูป มหำวิหำรโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) โดย
เริ่มก่อสร้างมาตั งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการ
ก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ 
และ สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของ
คริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในโลก
ในสมัยนั น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 
157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญ
ปีเตอร์และพระแม่มารี เชิญอิสระตามอัธยาศัยส าหรับการเลือกซื อ
สินค้าในย่านเมืองเก่าบริเวณถนน Hohestrasse ถนนช้อปปิ้งท่ีขึ นช่ือของเมืองโคโลญจน์ เช่น เครื่อง
เหล็กตราตุ๊กตาคู่ ออดิโคโลญจน์ 4711 เป็นต้น 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Azimut Hotel Cologne หรือเทีเยบเท่ำ 
 

วันที่สำม (3) โคโลญจน์ – กีร์ธูน – อัมสเตอร์ดัม – อัลแมร์ 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



Update 25-02-19 

 

ฮวงจุ้ยนัน้มีเคลด็ว่า หากชะตาชีวติร้ายนกัให้หาโอกาสเดนิทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะช่วยพลกิผนัชะตาชีวติให้ดีขึน้ได้  

                             Copyright © 2019 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                               1 

เดินทางสู่ หมู่บ้ำนกีธูร์น (Giethoorn) หรือหมู่บ้านไร้ถนน อยู่ในจังหวัดโอเวอร์เอเซิล (Overijssel) เป็น
หมู่บ้านท่ีสวยงาม  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 
บ่าย  แวะถ่ำยรูปตำมบ้ำนเรือนคูคลอง หรือท่านจะเลือกเช่าเรือพายพายไปตามล าคลองของหมู่บ้านกีธูร์นตาม

อัธยาศัย โดยความโดดเด่นของหมู่บ้านท่ีนี ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่มีล าคลองล้อมรอบเมือง โดยการ
คมนาคมทั งหมดใช้ทางน  า ยานพาหนะหลักท่ีใช้คือ เรือ ได้รับฉายาว่า เวนิซแห่งเนเธอร์แลนด์  

  น าท่าน ล่องเรือชมควำมงำมของบ้ำนเรือนริมฝั่งแม่น  ำ ตลอดสองข้างทาง   
เดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ตั งอยู่ริมแม่น  าอัมสเทล เป็น
เมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของยุโรป ถึงแม้อัมสเตอร์ดัมจะเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศ แต่ศูนย์กลางของหน่วยงานรัฐบาลตั งอยู่ท่ีกรุงเฮก / เดินทำงสู่เมืองอัลแมร์ (Almere) 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Best Western Plus Plaza Almere หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สี่ (4) อัลแมร์ - ซำนส์คันส์ – ลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – บรูจจ์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนกังหันลมซำนสคันส์ (Zaanse Schans) 
ใ  ห้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ท่ีส าคัญอย่าง
หนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์
ท่ีใช้ใส่ในชีวิตประจ าวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื อสินค้า
ของท่ีระลึกและโรงงานชีส 
เดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) เป็นแหล่งปลูกทิวลิปท่ีใหญ่และส าคัญ
ยิ่งของเนเธอร์แลนด์ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเข้าชม สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตั งอยู่ท่ีชาน

เมืองลิซเซ่ (Lisse) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิวลิปส าคัญของฮอลแลนด์ 
ในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี  เป็นสวนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก  
ด้วยทิวลิปท่ีมีมากกว่า 7 ล้านต้น ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ ดู
ละลานตา สวนเคอเคนฮอฟแห่งนี จะเปิดให้เข้าชมปีละครั ง  ประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลาย
เดือนพฤษภาคมของทุกปี ช่วงท่ีทิวลิปจะสวยที่สุดจะอยู่ระหว่างวันท่ี 8 เมษายน ไปจนถึง 20 เมษายน ใน
1ปีจะมีผู้เข้ามาชมสวนประมาณ 4- 5 ล้านคน 

 

 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ ช่วงท่ีสวนเคอเคนฮอฟปิด จะน าท่านเท่ียว 
เดินทางสู่ โวเลนดัม (Volendam) เมืองท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียงและได้รับความนิยมมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศ เนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองประมงทางทะเลท่ีมีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้าน
ชาวประมงอันแสนคึกคัก ชมวิถีชิวิตท่ียังคงการแต่งกายในแบบดั งเดิมของชาวดัตช์รวมไปถึงลักษณะการ
แต่งกายในแบบดั งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี 
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (Brugge) 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Velotel Brugge หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ีห้ำ (5) บรูจ – บรัสเซลส์ – เกนท์ – บรูจ 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ประเทศเบลเย่ียม เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม เป็น
ศูนย์กลางอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป 
แวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ อนุสรณ์อะตอมเม่ียม (Atomium) เป็นสถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ช่ึง
เป็นสัญลักษณ์รูปโครงสร้างอะตอมท่ีขยายใหญ่หลายล้านเท่าและสร้างขึ นเป็นหอแสดงนิทรรศการ
ระหว่างงาน Expo ปี 1958 ซึ่งตอนนี ได้กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่อีกแห่งหนึ่งของเบลเยียมไปอย่าง
สมบูรณ์ 
น าท่านชม แกรนด์เพลซ (Grand Place) จัตุรัสกลางเมืองท่ีมีช่ือเสียงของบรัสเซลส์และได้รับการกล่าวขานว่า
สวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของยุโรป ท่ีถูกล้อมรอบด้วยอาคารท่ีสร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั งบาร็อก โกธิค นีโอโกธิค ท่ีท าให้
จัตุรัสแห่งนี เต็มไปด้วยเสน่ห์ ท่านจะได้บันทึกภาพศาลาว่าการเมืองและอาคารท่ีสวยงามรอบ  ๆจัตุรัส  
แวะถ่ายรูปกับ แมนิเก้นพีซ (Mannekenpis)  ประติมากรรมรูป
เด็กชายตัวน้อยก าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ ารัก ผู้สร้าง
ประวัติศาสตร์และต านานพื นเมืองของชาวเบลเยี่ยม มีเวลาให้ท่าน
เดินเล่นเลือกซื อของฝาก ของท่ีระลึก เช่น กระเป๋า Kipling ผ้าลูกไม้ 
ช็อคโกแลตเบลเยี่ยม เป็นต้น  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารไทย 
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บ่าย เดินทางสู่ เมืองเกรน (Ghent) เป็นเมืองท่ีสวยอันดับ 3 ของเบลเย่ียม เมืองเล็กท่ีน่ารักแห่งเบลเยี่ยม น า
ท่านชมเขตเมืองย่านเก่า แห่งเกรต์ย่านจัตุรัสใจกลาง
เมืองเป็นท่ีตั งของโบสถ์ St. Bravo’s Cathedral เป็น
โบสถ์แบบโกธิคท่ีสวยงามท่ีสุด และได้รับการขึ น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) ให้ท่านอิสระถ่ายรูป
หรืออาจจะเลือกเดินเล่นชมร้านขายของท่ีระลึก
มากมาย หรือนั่งจิบกาแฟท่ีน่ารักมากมาย  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (Brugge) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของจังหวัดแฟรนเดอร์ตะวันตก 
ซึ่งตั งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเบลเยี่ยม ยังเป็น
เมืองท่ีได้รับการขึ นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโก้อีกด้วย 
น าท่านเดินชม จัตุรัสใจกลำงเมือง (Burg Square) 
ชมหอระฆังเก่าแก่ ท่ีมีประวัติอันยาวนาน และมี
ประติมากรรมท่ีงดงาม อิสระให้ท่านเก็บภาพเมืองท่ีมี
สีสันและความสวยงามตามอัธยาศัย  
น าท่านชม The Basilica of the Holy Blood ซึ่งเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก โบสถ์แห่งนี ตั งอยู่ใจกลาง
เมืองบรูจส์ น าท่านเข้าชมความสวยงามและความเก่าแก่ของโบสถ์  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Velotel Brugge หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ีหก (6) บรูจ – ดิแนนท์ – อำเค่น –  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองดิแนนท์ (Dinant) ตั งอยู่บนริมฝังแม่น  าทางตอนใต้ของเบลเยียม ถือเป็นเมืองแห่ง
ป้อมปราการโบราณ โบสถ์โกธิค และพิพิธภัณฑ์ผู้ประดิษฐ์
แซ็กโซโฟน ถือได้ว่าเป็นเมืองท่ีสวยงามราวกับภาพเขียน 
แน่นขนัดอยู่ระหว่างแม่น  า Meuse กับหน้าผาสูงชันท่ีท า
หน้าท่ีเป็นก าแพงเมือง  
น าท่านชม วิหำรนอทเทอร์ดัมดิแนนท์ (Notre Dame de 
Dinant)  สร้างขึ นเพื่อแทนท่ีวิหารแบบโรมาเนสก์ก่อนหน้า
ซึ่งพังทลายลงในปี 1228 ตัวอาคารได้รับการบูรณะขึ นใหม่และผ่านการซ่อมแซมมาแล้วหลายต่อหลาย
ครั ง รวมถึงช่วงหลังจากสงครามโลกทั งสองครั งในช่วงศตวรรษท่ี 20 ซึ่งมีโครงสร้างแบบโกธิก และตั ง
ตระหง่านเหนือแม่น  ามูส  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอำเคิ่น (Aachen) เมืองตะวันตกสุดของประเทศเยอรมนีติดพรมแดนประเทศ
เนเธอร์แลนด์และเบลเย่ียม 

 น าท่านเดินทางสู่ Magazzino Designer Outlet อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ D&G, 
Versace, Gucci, Prada เป็นต้น 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Leonardo Hotel Aachen หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่เจ็ด (7) อำเค่น – สนำมบินแฟรงค์เฟิร์ต – คูเวต 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.00 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต  
 อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบิน (ไม่รวมอยู่ในรายการ) 
14.30 น. ออกเดินทางสู่ คูเวต โดยเท่ียวบินท่ี KU 172 
21.00 น. เดินทางถึง คูเวต เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี KU 411 
 

วันที่แปด (8) คูเวต - กรุงเทพฯ  
 

10.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

************************************************ 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยีย่ม 8 วัน (KU) 

 

ก ำหนดวันเดินทำง 25 เม.ย. – 02 พ.ค. 62 09 – 16 พ.ค. 62 20 – 27 มิ.ย. 62 

25 ก.ค. – 01 ส.ค. 62 08 – 15 ส.ค. 62 12 – 19 ก.ย. 62 10 – 17 ต.ค. 62 

17 – 24 ต.ค. 62 21 – 28 พ.ย. 62 05 – 12 ธ.ค. 62 26 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 
 

 

อัตรำนี รวม 1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ชั นประหยัด (Economy Class) สายการบินคูเวต และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ี
ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น (ประเทศเยอรมัน) และเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ  
7. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น  าด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการ

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

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

อัตรำนี ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 800 บาท / ท่าน ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ 

กรุณำดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  
เงื่อนไข 
กำรส ำรองที ่

งวดที่ 1 : ส ำรองที่น่ัง มัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100   
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ นไป รำคำ (บำท)  

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ   58,888. - 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ   58,888. - 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน ไม่มีเตียง) ท่ำนละ   56,888.- 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ   10,000. - 

mailto:sp@beelinetour.com
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งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 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  

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาท่ี อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพื่อแอดไลน์ 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”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับตั งแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้ผูช้ าระเงนิมัดจ าภายใน 
15 วันท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซน็รับรองส าเนา  
- ส าเนาหนา้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวนัท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซน็รับรองส าเนา  
- ส าเนาหนา้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจ 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 กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั งนี จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่าน
ไว้ให้มากท่ีสุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในตา่งประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงนิคนื ในกรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดนิทางหนังสอืเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน  า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

mailto:sp@beelinetour.com
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเยอรมนี 

(ระยะเวลาในการพจิารณา 5-7 วันท าการ) 
ณ ปัจจบุนั สถานฑูต ไม่อนญุาต ให้ดงึเลม่ Passport หากได้ย่ืนเข้าไปแล้ว ดงันัน้ถ้าลกูค้ามีแผน
เดินทางท่ี 

ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพ่ือขอย่ืนวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบิน+
โรงแรม  
ในชว่งท่ีลกูค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่ายึดตดิกบัการย่ืนวีซ่าในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผน่ 

(หากมีเลม่เก่ากรุณาแนบเลม่เก่าก่อนหน้าเล่มปัจจบุนัมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว 
(อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซา่ท่ีเคยได้รับ)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 

5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 

7. ส าเนาใบมรณะบตัร  

8. สติูบตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ต้องแนบสติูบตัรมา)  

9. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องย่ืนเอกสารเพ่ิมเติม
ดงันี ้ 
- เดก็ เดนิทางกบับคุคลอ่ืน บดิาและมารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านัน้ 

และให้ระบวุา่ ยินยอมให้เดก็เดนิทางกบัใคร (ระบช่ืุอ) มีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 

- เดก็ เดนิทางกบับดิา มารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้และให้ระบุว่า 
มารดายินยอมให้เดก็เดนิทางกบับดิา (ระบช่ืุอบดิา)  

- เดก็ เดนิทางกบัมารดา บดิาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้และให้ระบุว่า 
บดิายินยอมให้เดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบช่ืุอมารดา)   

10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต้่องระบสุถานฑตูและประเทศ) 
- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (คดัส าเนาอายุไม่เกิน 3 

เดือน) 
- กรณีผู้เดนิทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
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- กรณีพนกังานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จ้าง เงินเดือน วนัเดนิทาง
ท่ีจะไป 

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศกึษา ต้องมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลงัศกึษาอยู่ ระบชุัน้ปีท่ีศึกษา  
11. หลักฐานการเงนิ :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ ส าเนาสมุดบัญชี ทัง้สองอย่างนีต้้อง

เป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบช่ืุอ
เจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุมเ่กิน 1เดือนนบัจากวนัท่ีจะย่ืนวีซ่า 

- ส าเนาสมดุบญัชีย้อนหลงั 6 เดือน นบัขึน้ไปจากเดือนท่ีจะย่ืนวีซ่า มียอดเงินไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 

ท่าน ให้สมเหตสุมผลตอ่การย่ืนวีซ่า และยอดแสดงในบญัชีต้องไมก้่าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมดุบญัชีและถ่ายส าเนา 15 

วนัก่อนย่ืนวีซ่า) 
หมายเหตุ : หากสมดุบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไมต่อ่เน่ือง) เช่น จากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ 

เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี่) ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลงั 6 เดือน จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนา
สมดุบญัชี 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบการย่ืนวีซ่าได้ แตท่่านต้องแนบบญัชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วยหาก
ต้องการใช้บญัชีฝากประจ า ต้องเตรียมดงันี  ้

✓ หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดย
ธนาคาร ระบช่ืุอเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุมเ่กิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะย่ืนวีซ่า 

✓ ส าเนาสมดุบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาท ตอ่การรับรอง 1 ท่านให้สมเหตสุมผลใน
การย่ืนวีซ่า 

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงนิให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี ้

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุช่ือเจ้าของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบช่ืุอผู้ถกู
รับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสตูิบตัร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์ว่าเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบวุา่เป็นผู้ รับรองคา่ใช้จ่าย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัข้อ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑตูไมรั่บพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไมต้่องแนบมา) 


