
 

 

กรุงลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - บาธส ์- คาร์ดีฟ - สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร ์

เอดินเบรอะ - เข้าปราสาทเอดินเบรอะ - เลคแลนด์ - ล่องเรือ - วินเดอร์เมียร์ – ยอร์ค 

 

 



กำหนดการเดินทาง :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงลอนดอน (อังกฤษ) 

18.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิเคาน์เตอรส์ายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่ง

ขึ้นเคร่ือง 

20.35 น. อกกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบนิ EK373 / EK007 

 

วันที่สอง กรุงลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - บาธส ์- คาร์ดีฟ 

07.10 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ท่าอากาศยานประเทศอังกฤษ  ....หลังผ่านพิธกีารตรวจ 

คนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ... 

นำท่านเดินทางสมัผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ (150 กม.) ชม

กลุ่มหินที่มีลักษณะรูปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดในยคุ 

3,500-4,000 ปีมาแล้ว ท่านจะทึ่งกับความสามารถของมนุษย์ที่ได้นำก้อนหินขนาดใหญ่

น้ำหนักบางก้อนถึง 45 ตัน  มาวางเรียงกันเป็นวงกลมได้อย่างน่ามหัศจรรย ์ (ราคารวม

ค่ารถเข้าท้องถิ่นนั่งเขา้ไปใกล้ๆหนิแล้ว) 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู ่เมืองบาธส ์(BATH) (63 

กม.)  เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญ และรุ่งเรือง

ตั้งแต่ยุคโรมัน เป็นสถานที่อาบน้ำของชาว

โรมัน เนื่องจากเป็นเมอืงแห่งน้ำพุร้อน ชมเมืองที่สวยงาม และย่านการค้า 

.... 

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ายังแคว้นเวลล์สู่ เมืองคาร์ดิฟ (CARDIFF) (90 กม.)  

เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญ่และ

สวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรืองอำนาจ  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ที่พัก HOLIDAY INN BRISTOL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม คาร์ดีฟ - สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านชมกรุงคาร์ดฟี ผ่านชมสถานที่

สำคัญตาางๆ เช่น ปราสาทคาดีฟ 

อาคารรัฐสภา ถ่ายรูปภายนอกของตัว

ปราสาทคาร์ดีฟ  



จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (STRATFORD UPON AVON) (160 กม.)  เมือง

เล็กๆ แต่งดงามริมฝั่งแม่น้ำเอวอน .... 

นำท่าน ชมบ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร ์(ไม่รวมค่าเข้าชมถ้ามี) ซึ่งเป็นที่รวบรวมชีวประวัติ 

และผลงานทั้งหมดของเชคสเปียร ์และตัวบ้านยังคงเอกลัษณ์ของรูบแบบเฉพาะของเมืองสต

ราทฟอร์ดภายในเมืองอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งละครและวรรณกรรมที่ควรค่าแก่การ

มาเยี่ยมชมยิ่งนัก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหาจีน 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร ์(MANCHESTER) (198 กม.)  เมืองอุตสาหกรรม

อีกเมืองหนึง่ ....นำท่านชมสนาม

ฟุตบอล โอลด์ เทรฟฟอร์ด (ไม่

รวมค่าเข้าสนามฟุตบอล) อันเปน็

ที่ตัง้ของสโมสร แมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด ทีม่ีชื่อเสียง เชิญท่าน

เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก *.*.*. 

ในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน 

และวันแข่งขันจะไม่อนุญาตให้เข้า

ชมและปรับปรุงหรืออื่นๆ *.*.*. 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS LEIGH HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี ่ เลคแลนด์ - วินเดอร์เมียร์ - เอดินเบรอะ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านไปยังบริเวณที่เรียกว่า เลคแลนด ์(130 กม.)  ทีส่วยงาม ด้วยทะเลสาบ ระหว่าง

เส้นทางจะผ่านบ้านชนบทของอังกฤษที่น่ารัก นำท่านล่องเรือ พร้อมชมเมืองวินเดอร์

เมียร ์และวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ และเป็นบ้านเกิดของปีเตอร ์แรบบิท

ตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บ่าย           ออกเดินทางสู ่เมืองเอดินเบรอะ 

(EDINBURGH) (258 กม.) เมอืงหลวง

ของสก็อตแลนด์ ที่ได้รับสมญานามว่า 

เอเธนส์ของซีกโลกเหนือ จะเห็นไดจ้าก

อารยธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ยัง

คงไว้ในรูปแบบดั้งเดิมให้ทุกท่านไดช้ื่นชมถึงความอนุรักษ์นิยมของชาวสก็อตแลนด์  



นำท่าน ชม THE ROYAL MILE ถนนที่มีความเก่าแก่ทีสุ่ดในเอดินบะระ มีความยาว 

และใหญ่ที่สดุในโลก ท่านสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆที่น่าสนใจได้จากถนนสาย

ประวัติศาสตร์แห่งนี ้

 ได้อีกด้วย นอกจากนี้ถนนสายนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเอดินบะระ จึงทำให้การเดินทาง

ไปยังปราสาทมีความสะดวกมาก  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

ที่พัก MERCURE LIVINGSTON HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า เอดินเบรอะ-ยอร์ค 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของปราสาทเอ

ดินเบรอะ ทีต่ั้งอยู่บนเนินเขาอย่างโดดเด่น ...นำท่านชม

ทิวทัศน์ท่ีสวยงามของเมืองจากปอ้มปราการบน

ปราสาท   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์ค (YORK) (323 กม.) เพลดิเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของ

เขตอุทยานแห่งชาต ินอร์ธ ทัมเบอร์แลนด์ ...นำท่านชมเมืองยอร์ค เมืองการพาณิชย์ที่

อยู่ในยอร์คเชียร์ แคว้นที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษ  

นำท่านชมยอร์คมินสเตอร์ (ไม่รวมค่าเข้าชมถ้ามี)โบสถ์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ 

อายุกว่า 800 ปี ชมเมืองที่เก่าแกสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ที่พัก THE MAJESTIC HOTEL HARROGATE  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก BICESTER OUTLET-อ๊อกฟอร์ด-ลอนดอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านแวะช้อปปิ้งที่ BICESTER OUTLET (276 กม.) 

เอ้าท์เลทที ่รวมแบรนด์เนมกว่าร้อย  แบรนด์ราคาถูก

กว่าปกติ 60-70 % อยู่ที่นี ่

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกใน

การช้อปปิ้ง 

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองออ๊กฟอร์ด (OXFORD) 

(24 กม.) เมืองแห่งมหาวิทยาลัย .....ถ่ายรูปกับตัว

อาคารของ ไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท  



นำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงลอนดอน (LONDON) (90 กม.) เมืองใหญ่ท่ีให้ความสำคัญ

พื้นที่สีเขียว มีสวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมืองหลายแห่ง ....นั่งรถชมเมืองไม่ว่าจะเป็น 

ลอนดอนอาย (ไม่รวมค่าขึ้น) ชิงช้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ชมจตัุรัสทราพัลการ์, มหา

วิหารเวสท์มินสเตอร์ และโบสถ์เซน็ปอลที่งดงาม  

อิสระให้ท่านช้อปป้ิง สินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าชั้น

นำของกรุงลอนดอน  อาท ิห้างแฮร์รอด ห้าง

เก่าแก่ของกรงุลอนดอน ร้าน BURBERRYS ร้าน 

DEBENHAMS ร้าน FORTNUM & MASONS 

จัดได้ว่าเปน็ร้านท่ี “ผู้ด”ี มากที่สุดร้านหนึ่งใน

อังกฤษ มาร์คแอนสเปนเซอร ์เน็กช์ เสื้อโค้ต เสื้อกันฝน ถุงมือ เสื้อกันหนาว สทู และ

เสื้อผ้าหน้าร้อน (ของอังกฤษ) รวมถึงเสื้อผ้าเด็ก นอกจากนี้ยังมี ชา กาแฟ รวมถึง

อาหารบรรจุขวดแก้ว และเครื่องกระป๋องต่างๆ มากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรร 

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร 

ค่ำ รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร *.*.*. พิเศษเมนเูป็ดโฟร์ซีซั่น *.*.*. 

ที่พัก IBIS LONDON HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ด กรุงลอนดอน - สนามบินสุวรรณภุม ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านชมกรุงลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ...

ชมทัศนียภาพที่สวยงามของริมฝั่ง แม่น้ำเทมส ์ถ่ายรูปกับ 

หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น อันเป็นสัญญลักษณ์ของกรุงลอนดอน 

เกรทสตาร์ ออฟอัฟริกา มงกุฎอิมพีเรียลคราวน์  ชม

พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม (ชมด้านหน้า) ที่ประทับของพระ

ราชินีท่ีมีกองมหาดเล็กรักษาพระองค์ผลัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเป็นระเบียบสวยงาม  ชม

หอคอยแหง่ลอนดอน (TOWER OF LONDON)  (ชมด้านหน้า) ที่เก่าแก่และเป็นคลังเกบ็

สมบัติของพระราชวงศ์อังกฤษ  ได้เวลาอันสมควร...*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและ

อาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*. 

นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูป่ระเทศไทย 

20.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK004/ EK372  

 

วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูม ิ

18.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวัสดิภาพ 

---------------------- 



หมายเหตุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมท้ังนี้ทางบริษัทฯจะ

ยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 

**อัตราค่าใช้จ่าย   

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก+1ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

4-11 มิ.ย. / 18-25 มิ.ย. /  25 มิ.ย.-2 ก.ค.  

9-16 ก.ค. / 23-30 ก.ค. / 30 ก.ค.-6 ส.ค. 

6-13 ส.ค. / 13-20 ส.ค. / 27 ส.ค.-3 ก.ย.  

3-10 ก.ย. / 17-24 ก.ย. / 24 ก.ย.-1 ต.ค. 

1-8 ต.ค. / 8-15 ต.ค. / 15-22 ต.ค.  

22-29 ต.ค. / 29 ต.ค.-5 พ.ย. / 5-12 พ.ย.  

19-26 พ.ย. / 26 พ.ย.-3 ธ.ค. / 3-10 ธ.ค. 10-17 ธ.ค. 

64,999.- 

9500 

24-31 ธ.ค.  (X’ mas) 

29 ธ.ค.-5 ม.ค.  (New  Year) 

74,999.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษี

น้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า ** 

 

*.*.*. อัตรานี้รวม *.*.*. 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณี

มีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยูภ่ายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับ

การเปลี่ยนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มี

เครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับ

ขึ้นหลายเท่าตัว หากวนัเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็น

ผลทำให้ต้องการเปลีย่นย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึง

ความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ) 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  

** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้อง

เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละช้ันกัน 

และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้า



เข้าพัก 3 ทา่นอาจจะไม่ได้เลย หรอื อาจมีความจำเป็นตอ้งแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่

สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยก

ห้องพัก 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต่ำ  

** กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน

เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน็ Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละ

ห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า  

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้อง

จะชว่ยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่าน

ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาใน

การพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไมส่ามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่า

ได ้(กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 

3. สำหรับผู้เดินทางทีศ่ึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองใน

ประเทศท่ีตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น  

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ

แล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียม

หนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งสำหรับตดิวีซ่าไม่ต่ำ

กว่า 3 หน้า  

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก

หนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ 

การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จาก

เจ้าหน้าที่) ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  



ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อ

การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับ

ประเทศ (เทา่นั้น) 

** ลูกค้าทา่นใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ข้อมลู เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบี้ยประกนัเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบี้ยประกนัเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, 

เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 

8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 

2. ค่าใช้จ่ายสว่นตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, 

ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่

สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและ

เครื่องดื่มส่ังพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. ค่าทิป ท่านละ 50.- ปอนด์ต่อท่าน 

8. ค่าวีซ่าอังกฤษท่านละ 7,000.- บาท ยื่นวันทำการปกต ิไม่รวมค่าวีซ่าด่วน 

 **กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็น

สัญญาการเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวัน

จอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า

หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตจุำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 



เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง  

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น 

กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจ

มีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกวา่ 1 เดือนกอ่นวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

ค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณ ีเก็บ

ค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย

,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้

ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและ

บริษัทต่างประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์

หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวี

ซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนตา่ง

กรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอบุตัิเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบิน

ให้ระบุข้อความตามเงือ่นไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่

ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพนิิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณี

ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมร่ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุวิสัยที่

ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรอืยกเลิกของ

เที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมือง

ของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีทีท่่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี

น้ำเงิน) เดนิทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท

ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  



- เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย

เหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้…โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ

ความปลอดภัยของผูร้่วมเดินทางเป็นสำคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่าน

ตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน

เงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีจ่ะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรง

ตามที่สายการบินกำหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วใน

กรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่

มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยูก่ับทางเจ้าหน้าที่

เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดนิทาง ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่

ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุป๊ได้

อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่า

ได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหา

คณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต 

เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูก

บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระ



ผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ

และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น

เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวซี่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและ

หากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความ

สะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอ

รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวี

ซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ทา่นได้ทางบริษัทฯ 

จึงต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 

• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย

เหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัย

ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความ

ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมี

พฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ 

ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือวา่มากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชกัชวนผู้

ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อ

ความปลอดภัย / เว้นมใีบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ีเด็กทารกอายุต่ำกวา่กว่า 2 ขวบ 

(กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็ก

งอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อ

ทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝา่ยขายก่อนเพื่อ

ขอคำยืนยันว่าทัวร์น้ันๆ  



ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยนืยันจากพนักงานแล้วทวัร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ 

ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได ้

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพกัผ่อนระหวา่งขับรถรวมแล้วไม่เกนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 

น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไข

ปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่

บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างตน้ 

• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรค

ประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่าน

และครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มเีกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหา

โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ

สะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใน

อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน

ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สาย

การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วน

งานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่

จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความ

คุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธ

โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการ

ความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย 

บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

จำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ

ดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่ง

ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้” 

 



เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ  

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15-20 วันทำการ 

*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 28) *** 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 

1 ชุด และสำเนา 1 ชุด 

ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมหีน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 

หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนงัสือเดินทางจะต้องไม่

ชำรุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า ควรนำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

2.หลักฐานการเงิน กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง 

2.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่าย

สำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อย

ปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืน่วีซ่า และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีที่

มีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมทำจดหมายชี้แจง  

2.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถา่ยสำเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเกา่ –เล่ม

ใหม่) 

2.3 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ้่ายเอง  

2.3.1 ต้องทำ BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อ

เจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคล

ที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร่ลวงหน้า โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 30 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้ 

2.3.2. ต้องทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบบั (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจำ** 

 

3.หลักฐานการทำงาน  

-เจ้าของกิจการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม่ีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

-กิจการไมจ่ดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รปูถ่ายร้าน สัญญา

เช่าที่ โฉนดท่ีดิน เป็นต้น 

-เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM 

IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 



-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คำว่า “TO WHOM 

IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 

4.เอกสารส่วนตัว 

-สำเนาทะเบียนบ้าน 

-บัตรประชาชน 

-สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)  กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

5.กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดา

จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตร

ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดา

จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตร

ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อม

แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

-กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา่

ฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

***กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทาง

มาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน 

6.ท่านไม่จำเป็นต้องเซน็ รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซน็เฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

7. ในกรณีท่ีมีเอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ ต้องแปลจากร้านแปลหรือศูนย์แปล พร้อมประทับตรา 

เท่านั้น 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอ

เพิ่มเติม 

 

 



บริการของนิดหนอยทราเวล
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โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 
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ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ
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