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รหัสโปรแกรม : 23782 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

EUROPE FOREVER ITALY SWISS(TITLIS) FRANCE 8 DAYS 5 NIGHT BY GF (GULFAIR ) 
ยุโรป ฟอเรฟเวอร ์อติาล ีสวสิ(ทติลสิ) ฝรัง่เศส 8 วนั 5 คนื  โดยกลัฟแ์อร ์(GF) 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง อาหาร โรงแรมทีพ่กั 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1. สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมัสกตั – สนามบินมิลานมัล
เพนซ่า(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง2มือ้) - - ✈ ✈ 

2. เที่ยวมิลาน ปราสาทสฟอร์เชสโก้ มหาวิหารเมืองมิลาน 
ห้างวิตตอริโอเอ็มมานูเอล2 - โคโม ✈  ✓ 

Hotel Cruise Como 
หรือเทียบเท่า 

3. โคโม - ลูกาโน(สวิตเซอร์แลนด์)- แองเกิลเบริ์ก -  
ยอดเขาทิตลสิ - ลูเซิร์น ✓ ✓  

Sempachersee Hotel หรือ
เทียบเท่า 

4. ลูเซริ์น อนสุาวรีย์สิงโต กอลมา(ฝรัง่เศส) ลติเติ้ลเวนิส ดิจอง ✓ ✓ ✓ 
Mercure Dijon Center 

หรือเทียบเท่า 

5. ดิจอง - แวร์ซาย - พระราชวังแวร์ซาย - ปารีส ✓ ✓ ✓ 
Mercure Velizy Paris 

หรือเทียบเท่า 

6. 
เที่ยวชมเมืองปารีส - พพิิธภัณฑ์ลูฟวร์ - หอไอเฟล - จตัตรุัสคองคอร์ด 

- ประตชูัยฝรัง่เศส - ลอ่งเรือบาโตมชู - ร้านปลอดภาษี - ห้างแกลอรี่
ลาฟาแยต ชมิหอยเอสคารโ์ก 

✓ ✓  
Mercure Velizy Paris 

หรือเทียบเท่า 

7. ปารีส - สนามบินบาห์เรน - สนามบินสุวรรณภูม ิ
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง2มือ้) ✓ ✈ ✈ ✈ 

8. สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - - -  
Europe Forever อติาล ีสวสิ(ทติลสิ) ฝรัง่เศส 8 วนั 5 คนื เดนิทางโดยสายการบนิ Gulf Air 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญพ่ัก2-3 ท่าน 

ท่านละ 
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง)พักกับผู้ใหญ่ ท่านละ 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

22-29 ก.ย. 65 65,988 63,988 9,000 
13-20 ต.ค. 65 65,988 63,988 9,000 
20-27 ต.ค. 65 65,988 63,988 9,000 
23-30 พ.ย. 65 65,988 63,988 9,000 

ตารางเส้นทางการบิน 

เส้นทางการบิน เวลาออกเดนิทาง-เวลาถึงปลายทาง เที่ยวบิน ระยะเวลาในการเดินทาง  

สุวรรณภูมิ BKK-BAHบาห์เรน 17.30-20.45 GF153 7.15 ชั่วโมง 

บาห์เรนBAH-MXPมิลาน 01.40-06.55 GF023 4.15 ชั่วโมง 

ปารีสCDG-BAHบาห์เรน 10.40-18.40 GF018 5 ชั่วโมง 

บาห์เรนBAH-BKKสุวรรณภูม ิ 22.20-09.30 GF152 7 ชั่วโมง 
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DAY1 สนามบนิสุวรรณภมูิ-มลิาน  
14.30 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณเคาเตอร์ T สายการบิน Gulf Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

ทางบริษัทไอแอมวาเคชั่น คอยต้อนรับท่านเพื่ออำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระ
ในการเดินทาง 

17.30 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF 153 สู่สนามบินนานาชาติบาห์เรน (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

20.45  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติบาห์เรน เพื่อรอเปลี่ยนเท่ียวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิ้งในสนามบินที่มี
ร้านค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในบาห์เรนช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.)  

01.40 ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมัลเพนซ่า เมอืงมลิาน เที่ยวบิน GF 023 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

DAY2 เทีย่วมลิาน - ปราสาทสฟอร์เชสโก ้- มหาวหิารเมอืงมลิาน - โคโม                                      อาหาร เยน็ 
06.55 ถึงสนามบนิเมอืงมลิาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

นำท่านเดินทางสู่ เมอืงมลิาน Milan เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เป็นเมืองหลักของ แคว้นลอมบาร์เดีย และเป็น
เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี เมืองมิลานมีช่ือเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ นำท่านชม ปราสาทสฟอร์
เซสโก ้Castello Sforzescoเปน็ปราสาทเก่าแก่หลายร้อยปีอันเป็นแหล่งรวมแกลลอรี่และพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง
ของเมืองมิลาน อดีตเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ Visconti ต่อมาเป็นที่พำนักของผู้นำเผด็จ
การในช่วงศตวรรษที่ 15 คือตระกูลสฟอร์ซา Sforza ชมต้นกำเนิดของรถยนต์ Alfa Romeo ซึ่งได้แรงบันดาลใจ
ในการออกแบบโลโก้ จากสัญลักษณ์ของตระกูลวิสคอนติ ตระกูลที่สร้างปราสาทนี้ นำท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ 
มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน Duomo de Milan เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่ด้วยความสูง 
157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิลานเป็น
มหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน ประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่เมืองวาติกัน *ค่าบัตรเข้า
ชมด้านในของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ท่านละ ประมาณ 10 ยูโร* 

  
เทีย่ง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ แกลเลอรีวคิเตอร ์เอม็มานูเอล Galleria Vittario Emanuele II ที่นับเป็นศูนย์การค้าที่สวยงาม

หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็น
ห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า 
ไซด์วอล์ค คาเฟ่ ที่ท่านสามารถนั่งจิบคาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาวแต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย หรือหากท่านไม่
ต้องการช้อปปิ้งหรือนั่งกินกาแฟ ก็ควรที่จะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ อนุเสาวรีย์ขอ
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งกษัติย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 Vittorio Emanuele II Monument ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี 
นำท่านถ่ายรูปกับ อนุเสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรอเนสซองซ์อีก 1 ท่านคือ ลโิอนารโ์ด ดารว์ินซี่ ที่อยู่บริเวณ
ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า  อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า บนถนนชอปปิ้งระดับโลก Via Corso Emanuele  
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมอืงโคโม Como (45Km.) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่อยู่ติดกับ ทะเลสาบโคโมและเทือกเขาแอลป์ทำให้โคโมเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึง่ที่
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกัน นำทา่นเทีย่วชม ทะเลสาบโคโม Lake Como ทะเลสาบโคโม่แห่งนี้นั้น
ตั้งอยู่ในจังหวัดโคโม่ แคว้นลอมบาร์เดีย  ที่นอกจากจะได้ข้ึนชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในอิตาลีแล้วยังเป็น
ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสามของอิตาลีอีกด้วย โดยมีความยาวโดยรอบทะเลสาบถึง 160 เมตรเลยทีเดียว และมี
พื้นท่ีโดยรอบประมาณ 146 ตารางกิโลเมตร  ที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ และเทือกเขาที่
มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีอย่างเทือกเขาแอลป์อีกด้วย  

คำ่ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มือ้1) เมนพูซิซา่ตน้ตำหรบัอติาลี 
 นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กัโรงแรม Hotel Cruise Como หรอืเทยีบเท่า (4ดาว) 
  DAY3 โคโม - ลกูาโน - แองเกลิเบริก์ - ยอดเขาทติลสิ - ลเูซริน์                            อาหาร เชา้,กลางวนั 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้2)  
 นำท่านเดินทางสู่ เมอืงลกูาโน่ (30Km.) ชมทะเลสาบลกูาโนที่ใสราวพ้ืนกระจก นอกจากนี้ ยังมีย่านเมืองเก่าที่
ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง มีลักษณะเป็นจัตุรัสสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน และยังเป็นที่ตั้งของย่านการค้า รวมไปถึง
เหล่าอาคารเก่าแก่ของเมือง ถือเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมและ
ประเพณีดั้งเดิมของตัวเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี 

 ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์(170Km.) เปน็เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บนภูเขาสูงในรัฐออบวัลเดิน 
Obwalden  ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์ ยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล 
จากนั้นไปที่ สถานี Engelberg Titlis Station เป็นทีต่ั้งของสถานีกระเช้าโรแตร์เพื่อนั่งกระเช้าหมุนแห่งแรกของ
โลกสู่ ยอดเขาทติลสิ (Titlis) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปี สูง 3,020 เมตร 
บนยอดเขาแห่งนี้หิมะจะไม่ละลายตลอดทั้งปี นั่งกระเช้ายักษ์ที่หมุนได้รอบทิศ 360 องศา เครื่องแรกของโลกที่ชื่อ
ว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิตลิส ชมทัศนียภาพท่ีงดงาม ของเทือกเขาแอลป์ ชม 
Glacier Cave ถ้ำน้ำแข็งที่ สวยงาม และเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และชม สะพานแขวน TITLIS 
CLIFF WALK สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร 
ความสูงกว่า 3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

  
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้3) ภตัตาคารพาโนรามา 360 ยอดเขาทติลสิ 
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บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมอืงลเูซริน์ Lucern (35Km.) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม หัวใจของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ชมบรรยากาศความสวยงามริม ทะเลสาบลเูซริน์ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนสุาวรยีส์งิโต (LION 
MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยูบ่นหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่ง
ทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศสนำท่าน เดินข้ามสะพานไมค้าเปล 
(KAPELLBRUCKE) ซึง่เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำรุซซ์ (REUSS) อายุเกา่แก่กว่า 
400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ 
ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ 

คำ่ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
 นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กัโรงแรม Sempachersee Center Hotel หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว) 
DAY4 ลเูซริน์ - อนเุสวรยีส์งิโต -กอลมา(ฝรัง่เศส) ลติเติล้เวนสิ - ดจิอง              อาหาร เชา้,กลางวนั,เยน็ 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้4)  
 นำท่านเดินทางสู่ กอลมา (Colmar) ลติเติ้ลเวนสิแห่งประเทศฝรั่งเศส (140Km.) เมืองท่องเที่ยวยุคกลางที่มี
ชื่อเสียง เมืองแห่งนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก เมืองหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส และเป็นสถานที่ที่คู่รัก
มักจะให้คำสัญญาในความรักระหว่างกันและกัน สิ่งที่น่าประทับใจของเมืองกอลมาร์ ก็คือ ไร่องุน่จำนวนมาก เคียง
คู่ไปกับอุตสาหกรรมการผลิตไวน์ชั้นเยี่ยม และบรรยากาศที่สวยงาม ซึ่งทำให้ที่นี่กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่แสนโร
แมนติกในฝันของใครหลายคน มืองกอลมาร์ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมอืงหลวงแหง่ไวน์แหง่อาลซสั” 
(Capitale des Vins d’Alsace) นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่ มี
ลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมืองเก่าท่ีเรียงรายไปด้วยเรือนไม้โบราณ 
ร้านค้าโบราณ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้าและที่อยู่ อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง  

 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้5) จีน 
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมอืงดจิอง Dijon (250Km.) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไวน์ชั้นเลิศ เป็นเมืองหลวงที่มี

ความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ของแคว้นเบอร์กันดีและฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่
ในเรื่องของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดีจองยังเป็นอีกเมืองที่มี
ความเกี่ยวพันกับคริสต์ศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการมีโบสถ์คริสตจักรจำนวน มากตั้งอยู่ภายในเมือง อีก
ยังมีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอาคารเก่าแก่ในเมืองก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก นำท่านถ่ายรูปภายนอก
ของ วงัดยคุแหง่เบอรก์นัด ี(The Ducal Palace) วังของขุนนางชั้นสูงที่มีรูปแบบอาคารที่ค่อนข้างสวยงาม และ
ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเมืองดีจอง  

คำ่ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มือ้6) ทอ้งถิน่ 
 นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กัโรงแรม Mercure Dijon Center Hotel หรอืเทยีบเท่า (4ดาว) 
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DAY5 ดจิอง - แวรซ์าย - ปารสี                                                                   อาหาร เชา้,กลางวนั,เยน็ 
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้7)  

 นำท่านเดินทางสู่ เมอืงแวรซ์ายส์ Versailles (310Km.) เป็นเมืองที่โด่งดังในฐานะที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังแวร์
ซาย เคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรฝรั่งเศสกว่าหนึ่งทศวรรษ นอกจากนี้แวร์ซายยังเป็นที่รู้จักจาก
สนธิสัญญาที่สำคัญหลายฉบับที่ถูกลงนามในเมืองแวร์ซาย เช่น สนธิสัญญาปารีส (1783) ซึ่งยุติสงครามปฏิวัติ
อเมริกัน หรือสนธิสัญญาแวร์ซาย ซึ่งเป็นสนธิสัญญายุติสงครามโลกครั้งที่1 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้8) จีน 
บ่าย  นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) ที่ได้ชื่อว่างดงามวิจิตรบรรจงที่สุดใน

ยุโรป จนมีคำกล่าวว่า “คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ ครานั้นเขาได้เห็นโลกอันศิวิไลซ์ที่แท้จริงแล้ว”  พระราชวังแวร์
ซายส์จัดห้องเป็น สัดส่วนอย่างสมพระเกียรติที่สุดและแต่ละห้องได้สร้างอย่างวิจิตรบรรจงให้ความสอดคล้องกับ
เหตุการณ์และ นามของห้องอย่างยิ่ง ซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ชมพลับพลาท่ีท้องพระ
โรง ห้องพระบรรทมพระราชินี และห้องต่างๆ ที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปวัตถุ ล้ำค่ารวมถึง
เฟอร์นิเจอร์มากมายที่เป็นต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ มหานคร
ปารสี Paris เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้นติดอันดับ1ใน10 ของโลกที่
นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด 

คำ่ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มือ้9) ทอ้งถิน่ 
นำทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรอืเทยีบเท่า (4ดาว) 

DAY6 
เทีย่วชมเมอืงปารสี - พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์- หอไอเฟล - จตัตรุสัคองคอรด์ - ประตชูยัฝรัง่เศส 
ลอ่งเรอืบาโตมชู - ร้านปลอดภาษ ี- หา้งแกลอรีล่าฟาแยต                                  อาหาร เชา้,กลางวนั 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มือ้10) 
 นำท่านเที่ยวชมมหานครปารีส เมืองหลวงที่สวยและโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มต้นจาก พระราชวงัลฟูวร์ 

ซึ่งปัจจุบันคือ พพิิธภณัฑล์ฟูวร ์(Louvre Museum)พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่
ที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว้มากกว่า 40,000 ชิ้น รวมไปถึงผลงานชื่อก้อง
โลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า”หรือ รูปปั้น Venus de Milo และเป็นหนึ่งในฉากสำคัญของภาพยนตร์ชื่อดัง
ระดับโลกอย่าง “รหัสลับดาวินซี” (The Davinci Code)  นำท่านถ่ายรูปคู่กับพีระมิดแก้ว สัญลักษณ์ของลูฟวร์ 
ด้านหน้าทางเข้าของพิพิธัณฑ์ (ไม่รวมค่าเข้าชม) นำท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์
มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุง ปารีส เป็น
สัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นท่ีรู้จักกันทั่วโลก นำท่านถ่ายรูป ประตชูัยฝรัง่เศส (Arc de triomphe de 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนจัตุรัสชาร์ลเดอโกล (Place Charles de Gaulle) 
ประตูชัยแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของเมืองที่อยู่คู่เมืองปารีส นำท่านถ่ายรูปกับ จตัรุสัคอ็งคอรด์ 
(Place de la Concorde) เป็นสถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของ
สงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส นับเป็นสถานท่ีเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่งนอกเป็น
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศส แล้วปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ เสาโอเบลสิก์L’Obélisque)
ประติมากรรมอันล้ำค่าสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของประเทศอียิปต์และประเทศฝรั่งเศสซึ่งถูก สง่ให้เป็นของขวัญแก่
พระเจ้าชาร์ลที่ 10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสาคือการทำมาจากหินแกรนิตทรงเหลี่ยม เล่าเรื่องราว
สมัยฟาร์โรห์ รามเสสที่ 2 และสมัยรามเสสที่ 3 ด้วยตัวภาษาอียิปต์โบราณที่มีอายุกว่า 3,000 ปี 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้11) เมนูพเิศษ หอยเอสคารโ์ก ESCARGOT 
บ่าย นำท่าน ล่องเรอืแมน่้ำแซน บาโต มชู (Bateaux-Mouches) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือนำเท่ียวในแม่น้ำแซนยอด

นิยม ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ชั่วโมง ชมสถานท่ีสำคัญที่แม่น้ำทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ 
สะพานอเล็กซานเดอร์ที่สามเป็นกิจกรรมที่นิยมกัน อย่างมากที่จะนั่งเรือชมเมืองปารีส เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญ
ถ้าหากใครได้มาเมืองปารีสต้องไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชม เมืองที่โรแมนติกที่สุดในประเทศฝรั่งเศสอย่างแน่นอน 
นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ ร้านสนิคา้ปลอดภาษ ีBenlux ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมาย อาทิเช่น 
เครื่องสำอาง น้ำหอม เครื่องหนงั และเสื้อผ้ายี่ห้อดัง มีให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิเช่น อีฟ แซงค์ โลรองต์ คริส
เตียน ดิออร์ ชาแนล จิออร์จิโอ อาร์มานี่ เวอร์ชาเซ่ ฯลฯ นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โรงอปุรากรปาแลการน์เีย ่
(Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมืองปารีสสร้างโดย ชาร์ล การ์นีเย่ ตามแบบ
สถาปัตยกรรมฟื้นฟูบาโรก ที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะการตกแต่งที่วิจิตรงดงามภายในอาคาร นำท่านช้อป
ปิง้ที่ หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีช่ือเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส 
ภายในอาคาร ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตั้งอยู่บน ถนนโฮสมานน์ (Boulevard Haussman) ในกรุงปารีส 
ใกล้กับโรงโอเปร่าการ์นิเยร์ (Opera Ganier) เปิดให้บริการ ครั้งแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็น
ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นนำของโลกอย่างทุกวันนี้ในแต่ละวันมีลูกค้าเข้าออกที่ห้างนี้เฉลี่ยแล้ว 1 ล้านคนต่อวันเลย
ทีเดียว มี เนื้อที่ท้ังหมดราวๆ 500,000 ตรม.  

  
คำ่ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย  

 นำทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรอืเทยีบเท่า (4ดาว) 
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DAY7 ปารสี - สนามบินบาหเ์รน - สนามบนิสุวรรณภมู ิ
เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้12) 
07.00 นำท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตชิารล์เดอโกลป์ารสี ประเทศฝรั่งเศส เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

ด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง 
10.40 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินท่ี GF018 [บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง] 
18.40  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติบาห์เรน เพื่อรอเปลี่ยนเท่ียวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิ้งในสนามบินที่มี

ร้านค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในบาห์เรนช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.) 
22.20 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 152 
DAY8 สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพ                                                                           

09.30 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม 
***รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม*** 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด (Economy Class) และค่าน้ำหนักสัมภาระเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด 30 กก. 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญเส้นทาง 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)ค่าประกันอุบัติเหตุ 
คุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาทค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงิน 
ไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบิน 
กำหนดเกินกว่าและมากกว่า 1ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,  
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น)  
(ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการโดยประมาณ 4,500.- บาท เด็กอายุ 6-12 ปี 3,000 บาท) 
 อัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณียื่นวีซ่าเร่งด่วน 
ลูกค้าจ่ายราคาจริงกับทางศูนย์ยื่น โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอำนวยความสะดวกในการยื่น พร้อมให้คำแนะนำ 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปมัคคุเทศก์จากประเทศไทย และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 ยูโร 2,300บาท 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้วแต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  
และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือจากทางสายการบินใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจำแล้วเท่าน้ัน  
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3วันนับจากวัน
จอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ  
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทันท ี 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดง
ตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี  
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ ท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
ข้อมูลเบื้องต้นในการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ  
สถานทูตง่ายขึ้น  
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ  
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามารถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ 
 3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่
เท่านั้น 
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไป
ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจาก ประวัติการเดินทาง
ของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง  สำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 
หน้า  
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ  
พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 
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เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทางเก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 25,000 บาท  
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด  
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบ 
ตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (25ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทาง 
ในคณะเดียวกันบริษัท ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อน 
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน 
การมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว 
 ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ 
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก ตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 
 8. กรณีวีซ่า ผ่า นแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม 
ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝรัง่เศส)ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูฝรัง่เศส 
ใชเ้วลาอนมุัตวิซีา่นบัจากวนัยื่น 15 วนัทำการ 

ในวนัยืน่วซี่า หนงัสอืเดนิทางตอ้งนำสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลอนุมตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได้ 

 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง,และเล่มเก่าแนบไปด้วย) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่าง
น้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายสีฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรงไม่สวมแว่นตาไม่
ยิ้ม เห็นฟัน  
 สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สำเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ำ กว่า 20 ปี ) 
 สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ1 ชุด 
(ถ้าม)ี 
 ใบจองตั๋วเครื่องบิน ๖[บรษิทัเปน็ผูด้ำเนนิการ] 
 ใบจองที่พัก[บรษิทัเปน็ผูด้ำเนนิการ] 
 ประกันการเดินทางคุ้มครองโควิด19[บรษิทัเปน็ผูด้ำเนนิการ] 
 หลักฐานการได้รับวัคซีนครบ2เข็ม(ในหมอพร้อมต้องมีภาษาอังกฤษควบคู่ด้วย) 
 หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง)ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมี
เลขท่ีบัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีช่ือออมทรัพย์ 
ไม่ถึง6 หลักสามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจำเพ่ิมเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน) 
***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) *** 
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กรณีเด็กอายุต่ำ กว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับ บิดา/มารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้ง
สองคนต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยท่ีว่า การอำเภอ
โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง)**เอกสารมอีายุไมเ่กิน1เดอืนเมือ่ออกจากธนาคาร 
 หลักฐานแสดงสถานการณ์ทำงาน 1 ชุด 

*** กรณคีา้ขาย : หลักฐานทางการค้าเช่น สำเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง หรือ 
สําเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20)อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณพีนกังานและผูถ้อืหุน้ : หนังสือรับรองการทํางาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณขีา้ราชการ: หนังสือรบัรองจากต้นสังกัด(ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือนและวันเริ่มงานพร้อมสลิป 
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

       *** กรณนีกัเรยีนและนกัศกึษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษา
อยู่อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

*** กรณทีีส่ถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณก์รณุาเตรยีมเอกสารตัวจรงิทัง้หมด ไปในวนันดัสมัภาษณด์ว้ย*** 

***สถานทตูอาจมีการขอเอกสารอย่างอืน่เพิ่มเตมิตามดลุยพนิจิของสถานทตู อย่างกะทนัหนั จงึขอความกรณุาเตรยีมเอกสาร
เพิม่ใหค้รบถ้วน ตามทีส่ถานทตูขอ เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาอนุมตัอิอกวซี่าของสถานทตู *** 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง 
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า ของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท ฯ 
 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ 

เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน  
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
 
 

หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
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➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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