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ลอนดอน | สโตนเฮ้นจ์ | เบอร์ตนั ออน เดอะวอเทอร์| คาร์ดิฟฟ์| 

เอดินเบร์ิก | วินเดอร์เมียร์| สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด 

 
 

  

 

THERE’S NOTHING LIKE GREAT BRITAIN 

องักฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 9 วนั 7 คืน 

Vb9k]u  เดินทาง กันยายน – ธันวาคม62  

เร่ิมต้นเพยีง 65,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
09.50 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบนิ อี.วี.เอ.แอร์ ประต ู8 แถว 
Q พบเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

12.50 น. ออกเดนิทางสูก่รุงลอนดอนด้วยเท่ียวบนิ BR067 
19.25 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง)    น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากร 
ที่พัก น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE LONDON HEATHROW HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 
ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – พิพิธภัณฑ์น ้าแร่ร้อนโรมัน - 
คาร์ดฟิฟ์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู ่เมืองซาลส์บวัร่ี (Salisbury) น าท่านชมเสาหนิสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์
ของโลกในยุคก่อนประวตัิศาสตร์ มีอายกุวา่ 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่งไม่มี
ใครทราบวตัถปุระสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน ออกเดินทางต่อสูเ่มืองบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่น า้เอวอนใน
บริเวณท่ีมีน า้พุร้อนธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตัง้ถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยท่ียังเรืองอ านาจ และเป็นผู้สร้างโรงอาบน า้โรมัน 
(Roman Bath) และยงัได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
         บ่าย น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์น า้แร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวตัิการค้นพบท่ีน่าสนใจ ปัจจุบนัเป็น

กลุ่มอาคารส าคญัของเมือง คือ บริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้ของบ่อน า้แร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนท่ีสอง คือ บริเวณ

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – ลอนดอน 

วนัที่ 2. ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮน้จ ์– พพิธิภณัฑน์ ้ าแร่ร้อนโรมนั - คาร์ดิฟฟ์ 

วนัที่ 3. คาร์ดิฟฟ์ – เบอร์ตนั ออน เดอะวอเทอร์ – สแตรทฟอร์ด – ลิเวอร์พลู 

วนัที่ 4. ลิเวอร์พลู – วนิเดอร์เมียร์ – เอดินเบิร์ก   

วนัที่ 5.เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – แมนเชสเตอร์ 

วนัที่ 6. แมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอร์ด- BICESTER OUTLET – ลอนดอน 

วนัที่ 7  ลอนดอน – หอนาฬิกาบิก๊เบน – สะพานหอคอย – หอคอยลอนดอน – ถนนอ๊อกฟอร์ด 

วนัที่ 8. ลอนดอน– สนามบิน 

วนัที่ 9. กรุงเทพ 
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วดั และสว่นท่ีสาม คือ บริเวณท่ีเปิดบริการให้นกัท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใช้บริการน า้แร่ซึ่งมีทัง้สระวา่ยน า้,     บ่อน า้แร่
เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน า้ และส่วนท่ีเป็น Turkish Bath  จากนัน้เดินทางต่อสู่เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวง
ประเทศเวลส์ (Wales) หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตัง้ของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิม เป็นท่ีพ านักของขุนนาง
ผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยก าแพงโบราณ จากนัน้ผา่นชมศาลาวา่การเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่าน
ชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิฟ๊,   สนามกีฬามลิเลนเนียม, อาคารท่ีท าการของรัฐ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN CARDIFF หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 
คาร์ดฟิฟ์ – เบอร์ตัน ออน เดอะวอเทอร์ – สแตรทฟอร์ด – ลิเวอร์
พูล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านท่ีมี

ความสวยงามมากท่ีสดุในอังกฤษ ด้วยลกัษณะของตวัอาคารท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะ ปลกูสร้างตวัอาคารด้วยหิน ซึ่ง
เป็นหิน Cotswold stone เท่านัน้ ภายในหมูบ้านจะมีแม่น า้ Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็ม
แม่น า้ เป็นหมู่บ้านท่ีมีธรรมชาติสดุแสนโรแมนตคิ จากนัน้เดินทางต่อสู ่เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) 
เมืองท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เอวอน อันเป็นบ้านเกิดของวิลเล่ียม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare ) กวีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด
ขององักฤษ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย  น าเท่ียวชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มร่ืนไปด้วยสวนสาธารณะ น าท่านชมบ้านเช็คสเปียร์ (ด้านนอก) และชีวิตความ

เป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น า้เอวอนอันเงียบสงบ และสถานท่ีในประวัติศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้องกับ กวีเอกผู้ นี ้อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินค้าท่ีระลึกจากร้านค้ามากมาย จากนัน้ออกเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล 
(Liverpool) ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่นก าเนิดของวงดนตรีส่ี
เตา่ทองหรือเดอะบีทเทิล 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL LIVERPOOLหรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 ลิเวอร์พูล – วินเดอร์เมียร์ – เอดนิเบิร์ก   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสูเ่มืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere) สูเ่ขตเลคดสิทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาตท่ีิได้รับการขนาน
นามว่าดีและสวยท่ีสดุของอังกฤษ ท่ีกว้างขวางและครอบคลมุทะเลสาบถึง 16 แห่ง น าท่านสมัผสักับบรรยากาศของ
ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ด้วยการล่องเรือเลคดิสทริค ท่ีท่านจะได้ช่ืนชมกับความเป็นธรรมชาติในทะเลสาบ จากแอม
เบลิไซด์สูเ่มืองเบาว์เนส ท่ามกลางทศันียภาพอนังดงามยิ่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเข้าสูเ่มืองเอดนิเบร์ิก (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ (Scothland) ดนิแดนท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีสวยงาม 
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น าท่านเดนิทางสูย่่านเมืองเก่า สูถ่นนรอยลัไมล์ (Royal Mile) ถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมสู่พระต าหนกัโฮล่ีรู๊ด (Palace of 
Holyroodhouse) ซึ่งเป็นท่ีประทบัของพระราชินี เวลาเสดจ็เยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นท่ีประทบัของพระนางแมรี
แห่ง สก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอนัน่าภาคภมูใิจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั MARIOTT EDINBURGH หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 เอดนิเบิร์ก – ปราสาทเอดนิเบิร์ก – แมนเชสเตอร์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมปราสาทเอดนิเบิร์ก(Edinburgh Castle) อันสง่างามด้วยท าเลท่ีตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเดน่เป็นสง่า
จากทุกมุมเมือง เคยเป็นท่ีประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและ
ก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปีท่ี
ผ่านมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 เพ่ือร าลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดท่ี 1 แล้วเข้าสู่
พระราชฐานชัน้ในสว่นท่ีเป็น The Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศ์แห่งสก็อต 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่ง

แรกของโลก เป็นศนูย์กลางศิลปะ ส่ือ และธรุกิจขนาดใหญ่ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีตัง้ของสโมสรท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัในวงการ
ฟตุบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด็ และแมนเชสเตอร์ ซิตี ้และสโมสรคริกเก็ต 
แลงคาเชียร์ เคาน์ น าท่านสูย่่าน Manchester Piccadilly ถนนช้อปปิง้ท่ีคกึครืน้ท่ีสดุของเมือง หรือเดนิเลือกซือ้สนิค้าใน
ห้าง Manchester Arndale ห้างขนาดใหญ่และ Market Street ท่ีมีร้านแบรนด์ดังเรียงรายเต็มไปหมดไม่แพ้ oxford 
street ในลอนดอน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN MANCHESTER CITY CENTRE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 
แมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด - BICESTER 
OUTLET – ลอนดอน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยูฯ ท่ีจัดว่ารวยท่ีสุดในโลก 

เป็นสนามท่ีใหญ่เป็นอันดบั 2 ขององักฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย์ สเตเดียม 
(Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดบัท่ี 11 ของยุโรปนอกจากนัน้
ยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษท่ี ยฟู่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทัง้เข้า ชมพพิิธภณัฑ์ (Museum) ท่ีรวบรวมประวตัิ
ความเป็นมาตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้สโมสร และ ยงัมีสิง่ของ ถ้วยรางวลัตา่งๆ แสดงโชว์อยู่ด้วย จากนัน้อิสระให้ท่านเลือกซือ้ของ
ท่ีระลึกของทีมท่ีท่านช่ืนชอบในร้าน MEGA STORE ท่ีมากมายไปด้วยของท่ีระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล 
จากนัน้ น าท่านสู่ย่าน Manchester Piccadilly ถนนช้อปปิง้ท่ีคึกครืน้ท่ีสุดของเมือง หรือเดินเลือกซือ้สินค้าในห้าง 
Manchester Arndale ห้างขนาดใหญ่และ Market Street ท่ีมีร้านแบรนด์ดงัเรียงรายเต็มไปหมดไม่แพ้ oxford street 
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ในลอนดอน 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (Fish and Chips) 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เดนิทางสู่ Bicester Village outlet อิสระให้ท่านช้อปปิง้จใุจ มีหลากหลายแบรนด์ดงัให้ท่านให้

เลือกสรร อาทิ เช่น Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, 
Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ หลังจากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่มหา
นครลอนดอน (London) เมืองท่ีเป็นศนูย์กลางส าคญัทางธุรกิจ การเมือง วฒันธรรม และประวตัศิาสตร์ของโลก เป็น
ผู้น าด้านการเงิน การเมือง การส่ือสาร การบนัเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นท่ียอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็น
เมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่และส าคญัของยโุรปอีกด้วย 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 
ลอนดอน – หอนาฬิกาบิก๊เบน – สะพานหอคอย – หอคอยลอนดอน 
– ถนนอ๊อกฟอร์ด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลล่ีเซอร์คัส (PiccadillyCircus) เดิมเป็นวงเวียนท่ีบรรจบของถนน 6 

สาย มีน า้พ ุและรูปปัน้อีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชมุชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตรัุสทรา
ฟัลก้าร์ (Trafagal Square) ท่ีรายล้อมไปด้วยอาคารท่ีน่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ท่ีมี
ยอดโดมใหญ่เป็นอันดบั 2 ของโลก สถานท่ีใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดีไ้ดอาน่า 
สเปนเซอร์ แล้วเข้าสู่จตัรัุสรัฐสภามหาวหิารเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ท่ีตัง้ของรัฐสภาอังกฤษมาตัง้แต่ต้น
ศตวรรษท่ี 16 และยังเป็นท่ีตัง้ของหอนาฬิกาท่ีรู้จักกันดีในนามหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ท่ีมีความสูง 320 ฟุต ตี
บอกเวลาทุกหน่ึงชัว่โมง เป็นนาฬกิาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสดุในโลกและฝ่ังตรงข้ามท่ีมีแมน่ า้เทมส์กัน้อยู่เป็นท่ีตัง้ของชิงช้า
สวรรค์ ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower 
Bridge) สะพานข้ามแม่น า้เทมส์ท่ีสามารถยกเปิดปิดได้ จากนัน้ถ่ายรูปคู่กับหอคอยลอนดอน (Tower of London) 
สถานท่ีท่ีเกิดเหตแุห่งประวตัิศาสตร์อนัเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเง่ือน มีอดีตท่ียาวนาน เคย
เป็นปอ้มปราการ ปราสาทราชวงั คกุ และแดนประหาร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย จากนัน้อิสระให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซือ้สินค้าตามอัธยาศยั บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซึ่งเรียกได้ว่า

เป็นศนูย์กลางการช๊อปปิง้ในกรุงลอนดอน มีร้านค้าเสือ้ผ้าแฟชั่น เคร่ืองประดบั นาฬิกา ช่ือดงัมากมายตลอดแนวถนน
ก ว่ า  2  กิ โ ล เม ต ร  อ า ทิ  เ ช่ น  Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, 
Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ  ห้ าง  John Lewis, House of Fraser และ  ยั ง มี ห้ า งสุด ห รูอ ย่ า ง 
Selfridges ท่ีมีสนิค้าซุปเปอร์แบรนด์ ตัง้อยู่อีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 8 ลอนดอน – พพิธิภัณฑ์บริตชิ – ช้อปป้ิง – สนามบิน 
เช้า 

 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าเข้าชมพิพธิภัณฑ์บริตชิ (British Museum) ซึ่งเป็นหนึ่งในพพิิธภณัฑ์ด้านประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมของมนษุยท่ี
ส าคญัท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุในโลก มีการก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ้งต้นวตัถท่ีุเก็บรวบรวมไว้สว่นใหญ่
เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนีเ้ปิดให้บริการ
แก่สาธารณะเป็นครัง้แรกในวนัท่ี15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลมูส์เบอร์รี กรุงลอนดอน 
อนัเป็นสถานท่ีตัง้ของอาคารพพิธิภณัฑ์ในปัจจบุนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน (เป็ดย่างโฟร์ซีซ่ัน) 

บ่าย เลือกซือ้สิน้ค้าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดงัอย่าง ฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey 
Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ท่ีท่านสามารถเลือกซือ้สนิค้าแฟชั่นชัน้น าจากทัว่ทกุมมุโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮร์รอดส์
ท่ีนิยมกนัอย่างมาก รวมทัง้มีร้านค้าแฟชัน่มากมายตัง้อยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, 
Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ท่ีเป็นท่ีตัง้ของร้าน Super Brands 
อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, 
Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาท า คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือ้ สินค้าปลอดภาษีใน
สนามบนิ 

21.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี BR068 
เคร่ืองบนิบนิผา่นเส้นแบง่เวลาสากล 

 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
15.05 น. ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวสัดภิาพ   
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อัตราค่าบริการ THERE’S NOTHING LIKE GREAT BRITAIN 

อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 9 วัน 7 คืน โดยสายการบนิอีวเีอแอร์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 

 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

วนัท่ี 18-26 ก.ย 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 44,900.- 11,500.- 

วนัท่ี 25 ก.ย.-3 ต.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 44,900.- 11,500.- 

วนัท่ี 1-9 ต.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 45,900.- 11,500.- 

วนัท่ี 22-30 ต.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 45,900.- 11,500.- 

วนัท่ี 23 พ.ย. – 1 ธ.ค.62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 47,900.- 9,900.- 

วนัท่ี 1-9 ธ.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 46,900.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่ น่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงนิมัดจ าแล้วเท่านัน้ 

ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบรษิัท รกัยิ้ มทวัร ์ชื่อบญัชี : อรนิทรช์ยำ  บรรเจดิศริ ิ

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที ่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ดิตอ่

กลบัระบุโปรแกรม วนัเดินทำงมำทีไ่ลนอ์อฟฟิศ Line ID: @rakyimtour / rakyimtour 

/rakyimtour2/0613934433/0818171514/0936952758  E-

Mail:rakyimtour@gmail.com 
 

2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 
หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
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3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผดิชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน รายบุคคล (แสดง

ตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ่ จะต้องไมเ่กิน

จ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา่น า้หนักเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า
เดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
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5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศองักฤษ (จ านวน 6,000 บาท ช าระพร้อมเงินมดัจ า // เร่ิม 1 มถินุายน 2562 เป็นต้นไป) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (16 ปอนด์) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (18 ปอนด์) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ตา่งประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุมต่ ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไป
ย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการ
เดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนงัสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่
ต ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่จะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบนิท าการออกแล้ว แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
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3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบนิก าหนด เช่น ต้องเป็น
ผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉกุเฉินได้ (น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ี
เช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกันบริษัทต้อง
น าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดนิทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียม
วีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนุมตัวีิซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระคา่ทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออก ตั๋ว
เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทางบริษัทของ

สงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) 

และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 
ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไมมี่อ่างอาบน า้ ซึ่ง

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

*** ยืน่วซีา่แสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก 

ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไม่
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เกนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น 

STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ 

จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  

     

 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้อัพเดทไมเ่กนิ 

15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น

STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั (Sponsor 

Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้
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พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทาง

มาสมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอื

ศนูยแ์ปล พรอ้มประทบัตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไม่สามารถใชต้วัทีแ่ปลเองได ้



RY  

- 14 - 

RYRK181393 

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


