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คา่

กรุงเทพ ฯ – อาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
พร้อ มกัน ที่ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ชั้น 4 ประตู ห มายเลข 9 เคาน์เตอร์ Q สายการบิ น
ETIHAD AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮดั แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY405
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
อาบูดาบี – แฟรงก์เฟิ ร์ต (เยอรมัน) – มหาวิหารแฟรงก์เฟิ ร์ต – ไฮเดลเบิรก์
ออกเดินทางสู่ กรุงแฟรงก์เฟิ ร์ต ด้วยเที่ยวบินที่ EY001
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินแฟรงก์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
นาท่านออกเดินทางสู่ แฟรงก์เฟิ ร์ต (Frankfurt) เมืองที่ต้งั อยูบ่ นริมฝั ง่ แม่น้ าไมน์ เป็ นเมืองที่
มีประวัติต่อเนื่ องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็ นสถานที่ซึ่งกษัตริยแ์ ละจักรพรรดิหลายพระองค์
เคยใช้เป็ นสถานที่ ป ระกอบพิ ธี ร าชาภิ เษกในปั จ จุ บัน นอกจากนี้ แฟรงเฟิ ร์ต ยัง เป็ นเมื อ ง
ศูน ย์ก ลางของการคมนาคมการค้าของเยอรมนี และเป็ นเมื องที่ มี ค วามรา่ รวยมากที่ สุ ดใน
สหภาพยุโรปอีกด้วย นาท่านชม มหาวิหารแฟรงก์เฟิ ร์ต (Frankfurt Cathedral) มหาวิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งนครแฟรงก์เฟิ ร์ต ถูกสร้างขึ้ นแบบโกธิคสไตล์ในช่วงศตวรรษ
ที่ 13 ซึ่ งในอดี ตกาลมหาวิหารแห่งนี้ ยังใช้เป็ นสถานที่ ในการเลื อกตั้งผู ป้ กครองแคว้นแห่ง
โรมันคริสตจักร และเป็ นสัญลักษณ์แห่งศูนย์รวมจิตใจของชาวเยอรมันตั้งแต่ศตวรรษที่ 19
เป็ นต้นมา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเดินทางสู่ เมื องไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) เมืองอันแสนโรแมนติ ก ตั้งอยู่บริเวณฝั ่ง
แม่น้ าเน็ กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สาคัญของเยอรมัน และยังเป็ น
ที่ต้งั ของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเยอรมันอีกด้วย จากนั้ น
นาท่านถ่ายรูปกับปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) ปราสาทหินทรายแดง อายุกว่า
900 ปี ที่ สร้างอยู่บนเชิงเขาเหนื อแม่น้ าเน็ กคาร์ ซึ่ งสามารถมองเห็นวิวทิ วทัศน์ ของเมืองได้
โดยรอบ
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
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 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั LEONARDO HOTEL, HEIDELBURG หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ไฮเดลเบิรก์ – สตราสบูรก์ – ทิทิเซ่
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) ประเทศฝรัง่ เศส เมืองหลวงแห่งแคว้นอัล
ซาส ตั้งอยูบ่ ริเวณลุ่มแม่น้ าไรน์ ได้ชื่อว่าเป็ นหัวใจของทวีปยุโรป นาท่านชมย่านเมืองเก่า หรือ
ที่ เรียกว่า LE PETITE FRANCE นาท่ านถ่ ายรูปกับมหาวิหารนอร์ทเธอดาม มหาวิหารศิ ลปะ
โกธิคที่ก่อสร้างด้วยหินทรายแดง ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ งในยุโรป

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่ (titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็ก ที่ ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขา
ตั้ง อยู่ ใ นเขตของป่ าด า (Black Forest) ที่ ป กคลุ ม ไปด้ว ยป่ าสนนั บ หมื่ น ไร่ สุ ด ลู ก หู ลู ก ตา
จากนั้ นนาท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบทิทิเซ่ (Lake Titisee) ทะเลสาบขนาดเล็ก อยู่สูงจาก
ระดับน้ าทะเล 840 เมตร อีกทั้งทะเสลาบแห่งนี้ ยังเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในแถบป่ าดา
มากว่า 100 ปี (ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินกรณีสภาพดิน ฟ้ า อากาศ หรือช่วงเทศกาลต่างๆ
ทาให้ไม่สามารถล่องเรื อได้) จากนั้ นนาท่ านอิ สระช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้ นเมื อง อาทิ เช่น งานไม้
แกะสลัก, นาฬิกากุก๊ กู สัญลักษณ์ของป่ าดา
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คา่

รั บ ประทานอาหารค า่ ณ ภั ต ตาคาร
อาหารพื้ นเมือง
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั DORMERO HOTEL
หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า

ทิทิเซ่ – แองเกิลเบิรก์ (สวิสเซอร์แลนด์) – ขึ้ นกระเช้าโรแตร์ชมเขาทิตลิส – ลูเซิรน์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านขึ้ นกระเช้าลอยฟ้ าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศารอบตัวเอง กระเช้าไฟฟ้ า
โรแตร์ (Rotair) ที่ มี อ ยู่เพี ยงสองแห่งในโลก
ชมทัศ นี ย ภาพอัน ตระการตาได้ร อบทิ ศ ทาง
ตามเส้นทางขึ้ นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เข้า
ชม ถ้ าน้ าแ ข็ ง (Glacier Grotto)ที่ ไม่ เค ย
ละลายมีความยาวถึง 130 เมตร และมีความ
ลึกสูงสุ ดถึ ง 15 เมตร บันทึ กภาพภายในถ้ า
น้ าแข็ ง ท่ า มกลางอุ ณ หภู มิ 1 -2 องศา เชิ ญ
เพลิดเพลินสนุ กสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเป็ นอย่างยิ่ง ชมทิวทัศน์
ของยอดเขาต่างๆ ที่ ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนสร้างความงดงามให้กับขุนเขาเป็ นอัน
มาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
ท่ านเดิ นทางสู่ เมื องลูเซิ รน์ (Lucerne) (ระยะทาง 245 กม. ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 3
ชัว่ โมง) เมื อ งท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย มอัน ดับ หนึ่ ง ของสวิ ต เซอร์แ ลนด์ ที่ ถู ก ห้ อ มล้อ มไปด้ว ย
ทะเลสาบและขุ น เขา จากนั้ นพาท่ า นชม
สิ ง โ ต หิ น แ ก ะ ส ลั ก ( Dying Lion of
Lucerne) ที่ แ กะสลั ก บนผาหิ น ธรรมชาติ
เพื่ อเป็ นอนุ สรณ์ ราลึ ก ถึ งการสละชีพอย่าง
กล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตั ิ
ในฝรัง่ เศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้
ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่ งมี ความยาวถึ ง
204 เมตร ทอดข้า มผ่ า น แม่ น้ ารอยส์

เที่ยง
บ่าย
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คา่
วันที่หา้
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่หก
เช้า

(Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมือง ลูเซิรน์ เป็ นสะพานไม้ที่มีหลังคา
ที่ เก่ า แก่ ที่ สุ ด ในยุ โรป สร้า งขึ้ นเมื่ อ ปี ค.ศ. 1333 โดยใต้ห ลัง คาคลุ ม สะพานมี ภ าพวาด
ประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน จากนั้ นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้ อสินค้าของสวิส
เช่น ช็อคโกแลต, เครื่ องหนั ง, มี ดพับ, นาฬิ กายี่ห อ้ ดัง อาทิ เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer
เป็ นต้น
อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั IBIS STYLES HOTEL , LUCERNE หรือเทียบเท่า
ลูเซิรน์ – วาดุซ – อินส์บรูค – หลังคาทองคา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ นาท่านผ่านชม
มหาวิ ห ารแห่ ง วาดุ ซ สร้า งขึ้ นในปี ค.ศ.171 3 โดยใช้เ ป็ นศุ น ย์ ก ลางของคริ ส ตจั ก ร
โรมันคาทอลิ ก จากนั้ นออกเดิ น ทางต่ อสู่ เมื อ งอิ น ส์บรู ค (Innsbruck)เป็ นเมื องหลวงของ
แคว้นทีโรล เป็ นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูร่ ิมฝั ง่ แม่น้ าอิน ซึ่งคา
ว่าอินส์บรูคนั้ น แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ าอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทื อกเขา
แอลป์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้ นเมือง
น าท่ า นชม หลั ง คาทองค า (Golden Roof)
เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ส าคัญ ของเมื อ งอิ น ส์ บ รู ค ซึ่ ง
ตั้ง อยู่ในเขตเมื อ งเก่ า สร้างขึ้ นโดยจัก รพรรดิ
Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สาหรับ
เป็ นที่ ประทับของผูป้ กครองแคว้นทิ โรล ต่อมา
จักรพรรดิ Maximilian
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั IBIS STYLES HOTEL , LUCERNE หรือเทียบเท่า
อินส์บรูค – ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ – มิวนิค – จตุรสั มาเรียน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณ
เขตชายแดนของประเทศเยอรมนี และออสเตรีย นาท่านเดินทางขึ้ นชม ปราสาทนอยชวานส
ไตน์ (Neuschwanstein Castle) นาชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิ ทราในดิสนี ยแ์ ลนด์ ซึ่ง
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยูบ่ นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิ ยาย ซึ่ งเป็ นปราสาท
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วันที่เจ็ด
เช้า

ของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รบั การ
ตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่ งเป็ นนั กประพันธ์เพลงที่ ทรง
โปรดปรานยิง่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน
นาท่านเดินทางสู่เข้าสู่ นครมิวนิ ค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็ นเมือง
หลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็ นเมืองที่ ใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและ
ฮัมบูรก์ ) และเป็ นหนึ่ งในเมืองมัง่ คัง่ ที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบา
วาเรี ยเคยเป็ นรัฐ อิ ส ระปกครองด้ว ยกษั ต ริ ย ์ม าก่ อ น ก่ อ นที่ จ ะผนวกเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็ นของตัวเอง ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และ
อาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ นาชม จัตรุ สั มา
เรียน พลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็ นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิ ค
บริเวณนี้ เป็ นที่ต้งั ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร้างขึ้ น
ในช่ ว งปลายคริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้า งถึ ง 42 ปี มี ห อระฆังสู ง 85 เมตร ซึ่ งจะมี
นักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้ าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้นรา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น.
และ 17.00 น. เชิญเลือกซื้ อสินค้าของที่ระลึก เช่น เครื่องเหล็กตราตุก๊ ตาคู่ เป็ นต้น

รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN MUNICH SUD HOTEL, MUNICH หรือเทียบเท่า

มิวนิค – สนามกีฬา Allianz Arena – Ingolstadt Outlet Village – สนามบินมิวนิค
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านเดิ นทางสู่ สนามกี ฬ า Allianz Arena ที่ ต้ัง
สโมสรฟุตบอลบาเยิรน์ มิวนิ ค ยอดทีมแห่งเยอรมัน
เจ้าของแชมป์ ลีกสูงสุดประเทศ (บุนเดสลีกา) และ
แชม ป์ ส โม รยุ โ รป (UEFA Champions League)
ฤดูกาล 2012-2013 ตัวสนามจุผูช้ มได้ประมาณ
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เที่ยง
บ่าย

คา่
19.00 น.
22.35 น.

วันที่แปด
06.45 น.
08.45 น.
18.25 น.

80,000 คน สร้างด้วยเทคโนโลยี่อนั ทันสมัยสุดของโลก โครงสร้างด้านนอกเป็ นวัสดุประเภท
เดียวกับยานอวกาศนาซ่า มีความเงามันสูง ทนต่อทุ กสภาพอากาศ เชิญท่ านถ่ายรูปสนาม
ด้านนอก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ Ingolstadt Outlet Village ท่านจะพบกันเอาท์เลทขนาดใหญ่ มีสินค้า
แบรนด์เนมส์ช้ัน น าหลากหลาย อาทิ เช่ น Burberrly, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess,
Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI,
Valentino, Versace เป็ นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
***อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
นาคณะเดินทางสูส่ นามบินมิวนิค เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และ
มีเวลาในการเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮดั แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY004
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่ โมง)
อาบูดาบี - กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอติฮดั แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY408
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
***************************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

13 – 20 เมษายน 2561
21 – 28 พฤษภาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
64,900
57,900

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง

1 เด็ก 2
ราคา
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว ไม่รวม
เด็กไม่มีเตียง เพิ่ม
ตั ๋ว

(เด็กอายุไม่เกิน12
ปี )

(เด็กอายุไม่เกิน
12ปี )

64,900
57,900

63,900
57,900

9,000 33,900
9,000 26,000

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**
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**ไม่รวมค่าวีซ่าเยอรมัน**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 1 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 25 วัน

1.

2.
3.
4.

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ง
ถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้องแยก
ห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บเงินเพิ่ม
เติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมือง
เต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาด
กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ
ห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่น ค่ าทาหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ ว)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1 วันทาการ
2. นักท่องเที่ยวชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณี นักท่องเที่ยว
ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี
ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นัก ท่ องเที่ ยวต้องการขอยกเลิ ก การเดิ นทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั ก ท่ องเที่ ยว(ผูม้ ี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัท เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
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2. กรณี นักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง

3.

4.

5.
6.

แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคื นที่ บริษัทอย่า งใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่อง
ขอรับ เงิ น ค่ า บริ ก ารคื น โดยแนบหนั ง สื อ มอบอ านาจพร้อ มหลัก ฐานประกอบการมอบอ านาจ
หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ (วันทาการนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการ
ที่ชาระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่
น้อยกว่า 45 วันทาการ***
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมัดจาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
ในกรณีที่ลกู ค้ายืน่ วีซ่ากับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทขออนุ ญาติไม่คืนค่าทัวร์ที่ลกู ค้าชาระมาแล้ว
ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้ นจริง

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่วมเดิ น ทางหรื อใช้บ ริ การตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ ว่า
บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่
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ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุ ก
ท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ ทางบริษัทกาหนด
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวมิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษั ท จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยั ใดๆ ระหว่างรอการ
เดินทาง อันมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะ
ส่วนที่บริษัทยังมิได้ชาระแก่ทางคู่คา้ ของทางบริษัทหรือจะต้องชาระตามข้อตกลงแก่คู่คา้ ตามหลัก
ปฏิบตั ิเท่านั้น

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
โปรแกรมทัวร์ ยุโรป SPRING LOVER GERMAN FRANCE SWITZERLAND (EY) 8วัน 5คืน - รหัสทัวร์ EU281823

2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (เยอรมนี)
หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบนั (พาสปอร์ตธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) ฉบับจริง มีอายุ
การใช้งานคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ตา่ กว่า 2 หน้า
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.
จานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็ นพื้ นสีขาวเท่านั้น
3. หลักฐานการทางาน/การเรียน
• กรณีเป็ นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:
หนั งสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า
(มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิ ชย์หรือใบ
จดทะเบียนการค้า
• กรณี เป็ นพนั ก งาน: จดหมายรับ รองการท างานจากนายจ้า ง ระบุ ต าแหน่ ง วัน เริ่ ม งาน
เงินเดือน จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ
ประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่
และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
• กรณีที่เป็ นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทางานจากหน่ วยงานภาษาอังกฤษ
• กรณี เกษี ยณอายุราชการ: จดหมายเกษี ยณอายุจากหน่ วยงาน (ถ้ามี) สาเนาบัตรข้าราชการ
บานาญ
• กรณี ประกอบอาชีพอิสระหรือ ธุ รกิจไม่จดทะเบี ยน: จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่ การ
งานเป็ นภาษาอังกฤษ
• กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทางาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันนัดยืน่ วีซ่า จดหมายต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
1.

4.

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้
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5.
6.
7.
8.

• เอกสารทางการเงิ น (BANK STATEMENT) ย้อ นหลัง 6 เดื อ น ฉบั บ จริ ง จากธนาคาร
อัพเดทเป็ นปั จจุบนั ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า
***ผูท้ ี่ มีการประกอบอาชีพมีหน้าที่ การงานทาต้องมีบญ
ั ชีสว่ นตัวเสมอ***
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
สาเนาสูติบตั ร (กรณีผเู ้ ดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์)
เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา
หรือเดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง
• เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิ ดาและมารดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่เขตหรือที่ว่าการอาเภอ และให้ระบุ ในจดหมายว่า ยินยอมให้
เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
• เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่ง
สามารถขอได้ที่เขตหรือที่ ว่าการอาเภอและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา
(ระบุชื่อบิดา)
• เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่ง
สามารถขอได้ที่เขตหรือที่ว่าการอาเภอ และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา
(ระบุชื่อมารดา)
• เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่ นการดูแลของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
• สาเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา
• สาเนาทะเบียนมรณะบัตร
กรณีรบั รองการเงินให้บุคคลในครอบครัว
(เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้น บิดามารดา,บุตร,พี่นอ้ ง,สามีภรรยา) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
• หนังสือรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผูร้ บั รอง)
และต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า (สะกดชื่อนามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร อัพเดท
เป็ นปั จจุบนั ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ นัดยื่ นวีซ่า
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***

โปรแกรมทัวร์ ยุโรป SPRING LOVER GERMAN FRANCE SWITZERLAND (EY) 8วัน 5คืน - รหัสทัวร์ EU281823

• เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สาเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบตั ร
หมายเหตุ:
• ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ สถานทูตเยอรมัน เพื่อสแกนลายนิ้ วมือ
• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตเยอรมัน โดยประมาณ 7 วันทาการ
• หลังจากที่ผูส้ มัครได้ทาการยืน่ ขอวีซ่ากับทางสถานทูตเยอรมันแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุ ญาตให้ผูส้ มัคร
ทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นหาก
ท่านมีความจาเป็ นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม
เชงเก้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม

แผนทีก่ ารเดินทางเพื่อการยืน่ คาร้องขอวีซ่า
สถานที่ยนื่ คาร้องวีซ่า: สถานทูตเยอรมัน ถนนสาทรใต้
การเดินทาง:
MRT สถานีลมุ พินี
ถนนสาทรใต้ ถัดจากซอย สาทร ซอย 1 ประมาณ 100 เมตร
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ใบกรอกข้อมูลคาร้องขอวีซ่าเชงเก้น เยอรมนี
!!! ผูส้ มัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด และนาส่งก่อนหรือพร้อมเอกสาร
ประกอบการยืน่ วีซ่า !!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-นามสกุลปั จจุบนั ...................................................................................................................
ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).....................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด...........................................................................................................................
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วัั นที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................
8. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่พกั อาศัยอยูจ่ ริง).............................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............
9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์์ ...........................................................
10. อาชีพปั จจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตาแหน่ ง, หากเป็ นแม่บา้ น/เกษี ยณอายุ
กรุณาระบุดว้ ย....................................................................................................
11. ชื่อสถานที่ทางาน/สถานศึกษา และที่อยู.่ ..........................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .................
เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...............................................................
12. วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) ที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้รบั ประเทศ.........................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่..................ถึงวันที่......................
13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................
14. ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูส้ มัคร
ตัวผูส้ มัครเอง
มีผูอ้ ื่นออกค่าใช้จา่ ยให้ ระบุ...........................................ความสัมพันธ์..........................
15. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์..........................

หมายเหตุ ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนที่สุด
เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
โปรแกรมทัวร์ ยุโรป SPRING LOVER GERMAN FRANCE SWITZERLAND (EY) 8วัน 5คืน - รหัสทัวร์ EU281823

การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ เป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริ ษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางในการอานวยความสะดวกและบริ การด้ านเอกสารให้ แก่ผ้ เู ดินทางเท่านัน้
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