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กรุงลอนดอน - สโตนเฮน้จ ์- บาธส ์- คารดี์ฟ - สแตรทฟอรด์ อพัพอนเอวอน 

แมนเชสเตอร ์- เอดินเบรอะ - เขา้ปราสาทเอดินเบรอะ 

เลคแลนด ์- ล่องเรือ - วินเดอรเ์มียร ์- ยอรค์ 

ก าหนดการเดินทาง : 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงลอนดอน (องักฤษ) 

18.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอรส์ายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้รับพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรท่ีนั่งข้ึนเคร่ือง 

20.35 น. อกกเดินทางสู ่กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยเท่ียวบิน EK373 / EK007 

วนัท่ีสอง กรุงลอนดอน - สโตนเฮน้จ ์- บาธส ์- คารดี์ฟ 

07.10 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง ทา่อากาศยานประเทศองักฤษ  ....หลงัผา่นพิธีการตรวจ 

คนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ ... 

น าทา่นเดินทางสมัผสัหน่ึงในส่ิงมหศัจรรยข์อง

โลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ ์(150 กม.) ชมกลุม่

หินท่ีมีลกัษณะรูปทรงการจดัวางท่ีแปลกและไม่

ทราบวตัถุประสงคท่ี์แน่ชดัในยุค 3,500-4,000 

ปีม  าแลว้ ทา่นจะท่ึงกบัความสามารถของ

มนุษยท่ี์ไดน้ ากอ้นหินขนาดใหญน่ ้าหนักบาง

กอ้นถึง 45 ตนั  มาวางเรียงกนัเป็นวงกลมได ้

อยา่งน่ามหศัจรรย ์ (ราคารวมคา่รถเขา้ทอ้งถ่ินนั่งเขา้ไปใกล้ๆ หินแลว้) 

เที่ ยง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่เมืองบาธส ์(BATH) (63 

กม.)  เมืองเกา่แกท่ี่มีความส าคญั และรุ่งเรือง

ตัง้แตยุ่คโรมนั เป็นสถานท่ีอาบน ้าของชาวโรมนั 

เน่ืองจากเป็นเมืองแหง่น ้าพุรอ้น ชมเมืองท่ี

สวยงาม และยา่นการคา้ .... 

น าทา่นเดินทางขา้มพรมแดนเขา้ยงั แควน้เวลล ์

สู ่เมืองคารดิ์ฟ (CARDIFF) (90 กม.)  เมือง

หลวงของประเทศเวลส ์และยงัเป็นเมืองทา่ส าคญัริมทะเลไอริช เมืองท่ีย่ิงใหญแ่ละสวยงาม ถูกสรา้งข้ึนโดยฝีมือชาว

โรมนัสมยัเรืองอ านาจ  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพกั HOLIDAY INN BRISTOL HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีสาม คารดี์ฟ - สแตรทฟอรด์ อพัพอนเอวอน - แมนเชสเตอร ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชมกรุงคาร์ดีฟ ผา่นชมสถานท่ีส าคญัตาางๆ เชน่ 

ปราสาทคาดีฟ อาคารรัฐสภา ถ่ายรูปภายนอกของตวั

ปราสาทคารดี์ฟ  

จากนั้นเดินทางสู ่เมืองสแตรทฟอรด์ (STRATFORD UPON 

AVON) (160 กม.)  เมืองเล็กๆ แตง่ดงามริมฝั่งแมน่ ้าเอวอน 
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น าทา่น ชมบา้นเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ (ไมร่วมคา่เขา้ชมถา้มี) ซ่ึงเป็นท่ีรวบรวมชีวประวติั และผลงานทัง้หมดของ

เชคสเปียร์ และตวับา้นยงัคงเอกลษัณ์ของรูบแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ดภายในเมืองอบอวลไปดว้ยบรรยากาศแหง่

ละครและวรรณกรรมท่ีควรคา่แกก่ารมาเยี่ ยมชมย่ิงนัก 

เที่ ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหา

จีน 

บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่เมืองแมนเชสเตอร ์

(MANCHESTER) (198 กม.)  เมือง

อุตสาหกรรมอีกเมืองหน่ึง ....น าทา่นชมสนาม

ฟุตบอล โอลด ์เทรฟฟอรด์ (ไมร่วมคา่เขา้

สนามฟตุบอล) อนัเป็นท่ีตัง้ของสโมสร 

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ท่ีมีช่ือเสียง เชิญทา่น
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เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก  *.*.*. ในชว่งกอ่นท่ีจะมีการแขง่ขนั 1 วนั และวนัแขง่ขนัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมและ

ปรับปรุงหรืออ่ืนๆ *.*.*. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS LEIGH HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีส่ี เลคแลนด ์- วินเดอรเ์มียร ์- เอดินเบรอะ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นไปยงับริเวณที่ เรียกวา่ เลคแลนด ์(130 กม.)  ท่ีสวยงาม 

ดว้ยทะเลสาบ ระหวา่งเสน้ทางจะผา่นบา้นชนบทขององักฤษท่ี

น่ารัก น าทา่นล่องเรือ พรอ้มชมเมืองวินเดอรเ์มียร ์และวิว

ทิวทศัน์  ของสองฝั่งท่ีตัง้อยูริ่มทะเลสาบ และเป็นบา้นเกิดของปี

เตอร์ แรบบิทตวัการ์ตูนท่ีมีช่ือเสียงขององักฤษ  

เที่ ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บา่ย           ออกเดินทางสู ่เมืองเอดินเบรอะ (EDINBURGH) (258 

กม.) เมืองหลวงของสก็อตแลนด ์ท่ีไดร้ับสมญานามวา่ เอเธนสข์องซีกโลกเหนือ จะเห็นไดจ้ากอารยธรรมและ

สถาปัตยกรรมตา่งๆ ท่ียงัคงไวใ้นรูปแบบดัง้เดิมใหทุ้กทา่นไดช่ื้น

ชมถึงความอนุรักษ์นิยมของชาวสก็อตแลนด ์น าทา่น ชม THE 

ROYAL MILE ถนนท่ีมีความเกา่แกท่ี่สุดใน 

เอดินบะระ มีความยาว และใหญท่ี่สุดในโลก ทา่นสามารถ

เรียนรูส่ิ้งใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจไดจ้ากถนนสายประวติัศาสตร์แหง่น้ี

ไดอี้กดว้ย นอกจากน้ีถนนสายน้ีก็อยูไ่มไ่กลจากปราสาท

เอดินบะระ จึงท าใหก้ารเดินทางไปยงัปราสาทมีความสะดวก

มาก  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั MERCURE LIVINGSTON HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีหา้ เอดินเบรอะ-ยอรค์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเขา้ชมความย่ิงใหญแ่ละงดงามของ ปราสาทเอดิน

เบรอะ ท่ีตัง้อยูบ่นเนินเขาอยา่งโดดเดน่ ...น าทา่นชมทิวทศัน์ท่ี

สวยงามของเมืองจากป้อมปราการบนปราสาท   

เที่ ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  
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บา่ย ออกเดินทางสู ่เมืองยอรค์ (YORK) (323 กม.) เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของเขตอุทยานแหง่ชาติ นอร์ธ ทมั

เบอร์แลนด ์...น าทา่นชมเมืองยอร์ค เมืองการพาณิชยท่ี์อยูใ่นยอร์คเชียร์ แควน้ท่ีเกา่แกท่างประวติัศาสตร์ขององักฤษ  

น าทา่นชม ยอรค์มินสเตอร ์(ไมร่วมคา่เขา้ชมถา้มี) โบสถโ์กธิคท่ีใหญท่ี่สุดขององักฤษ อายุกวา่ 800 ปี ชมเมืองท่ี

เกา่แกสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพกั THE MAJESTIC HOTEL HARROGATE  หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีหก BICESTER OUTLET-ออ๊กฟอรด์-ลอนดอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นแวะชอ้ปป้ิงท่ี BICESTER OUTLET (276 กม.) เอา้ทเ์ลทท่ี รวมแบรนดเ์นมกวา่รอ้ย  แบรนดร์าคาถูกกวา่

ปกติ 60-70 % อยูท่ี่น่ี 

เที่ ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการ 

ชอ้ปป้ิง 

บา่ย จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองออ๊กฟอรด์ (OXFORD) 

(24 กม.) เมืองแหง่มหาวิทยาลยั .....ถา่ยรูปกบัตวัอาคาร

ของ ไครช้เชิร์ทคอลเล็ท  

น าทา่นเดินทางตอ่สู ่กรุงลอนดอน (LONDON) (90 

กม.) เมืองใหญท่ี่ใหค้วามส าคญัพ้ืนท่ีสีเขียว มี

สวนสาธารณะอยูใ่จกลางเมืองหลายแหง่ ....นั่งรถชมเมือง

ไมว่า่จะเป็น ลอนดอนอาย (ไมร่วมคา่ข้ึน) ชิงชา้ท่ีมีขนาด

ใหญท่ี่สุดในโลก ชมจตุัรัสทราพลัการ์, มหาวิหารเวสทมิ์นส

เตอร์ และโบสถเ์ซ็นปอลท่ีงดงาม  

อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิง สินคา้ ณ หา้งสรรพสินคา้ชัน้น าของ

กรุงลอนดอน  อาทิ หา้งแฮร์รอด หา้งเกา่แกข่องกรุง

ลอนดอน รา้น BURBERRYS รา้น DEBENHAMS รา้น 

FORTNUM & MASONS จดัไดว้า่เป็นรา้นท่ี “ผูดี้” มาก

ท่ีสุดรา้นหน่ึงในองักฤษ มาร์คแอนสเปนเซอร์ เน็กช ์เส้ือ

โคต้ เส้ือกนัฝน ถุงมือ เส้ือกนัหนาว สูท และเส้ือผา้หนา้ 

รอ้น (ขององักฤษ) รวมถึงเส้ือผา้เด็ก นอกจากน้ียงัมี ชา 

กาแฟ รวมถึงอาหารบรรจุขวดแกว้ และเคร่ืองกระป๋องตา่งๆ 

มากมายหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลือกสรร จนกระทัง่ไดเ้วลา

อนัสมควร 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร *.*.*. พิเศษเมนูเป็ดโฟรซี์ซัน่ *.*.*. 

ท่ีพกั IBIS LONDON HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีเจ็ด กรุงลอนดอน - สนามบินสุวรรณภุมิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชมกรุงลอนดอน ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ...ชม

ทศันียภาพท่ีสวยงามของริมฝั่ง แมน่ ้าเทมส ์ถา่ยรูปกบั หอ

นาฬิกาบ๊ิกเบ็น อนัเป็นสญัญลกัษณ์ของกรุงลอนดอน เกรท

สตาร์ ออฟอฟัริกา มงกุฎอิมพีเรียลคราวน์  ชมพระราชวงั

บ ัก๊ก้ิงแฮม (ชมดา้นหนา้) ท่ีประทบัของพระราชินีท่ีมีกอง

มหาดเล็กรักษาพระองคผ์ลดัเปลี่ ยนเวรยามอยา่งเป็นระเบียบ

สวยงาม  ชมหอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF 

LONDON)  (ชมดา้นหนา้) ท่ีเกา่แกแ่ละเป็นคลงัเก็บสมบติั

ของพระราชวงศอ์งักฤษ  ไดเ้วลาอนัสมควร...*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค า่ ตามอัธยาศยั *.*.*. 

น าทา่นเดินทางสู ่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

20.25 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ ยวบินท่ี EK004/ EK372  

วนัท่ีแปด สนามบินสุวรรณภูมิ 

18.40 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

หมายเหต ุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสมทัง้น้ีทางบริษัทฯจะยึดถือความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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อตัราค่าใชจ้่าย 

วนัท่ีเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็ก+1ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

19-26 มี.ค.  59,999.- 

9,500.- 

13-20 เม.ย. 69,999.- 

24 เม.ย. – 1 พ.ค. 

4-11 พ.ค. 
59,999.- 

1-8 พ.ค. 61,999.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ  

ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง และคา่วีซ่า ** 

 

*.*.*. อตัราน้ีรวม *.*.*. 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั(Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั้น(ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งอยู ่ 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีคา่ใชจ้า่ยเกิดข้ึนส าหรับการเปลี่ ยนแปลง) 

2. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเที่ ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา่ (โรงแรมสว่นใหญจ่ะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นภูมิประเทศท่ีมี

อากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่งงานเทศกาลตา่งๆและงานแฟร์,การ

ประชุม อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลี่ ยนยา้ยเมือง หรือเพ่ิมคา่ทวัร์ในกรณีพกัท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสม

และผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั) 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมติ่ดกนั หรือ อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple 

Room) อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจาก

โรงแรมนั้นไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่ มีอุณหภูมิต ่า  

** กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปลี่ ยนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมมี่อา่งอาบน ้า 

ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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5. คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ ยวตามรายการ 

 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า  

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพิจารณา ของ

สถานทูตงา่ยข้ึน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ชว่งระหวา่งย่ืนวีซา่ หรือ กอ่นเดินทางกบัทางบริษัท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ

ลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ท่ีคอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดึงเลม่

ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซา่ได ้(กรณีถา้มีคา่ใชจ้า่ยเกิดข้ึนทา่นละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบเทา่นัน้) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซา่ดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษาอยู ่

เทา่นั้น  

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้ง

ไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวติัการ

เดินทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซา่ไม่

ต ่ากวา่ 3 หนา้  

5. ทา่นท่ีใสป่กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่ปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ

พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่  

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  

คา่ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ในวงเงินทา่นละไมเ่กิน 1,550,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

คา่รักษาพยาบาลส าหรับคนไขใ้น จากอุบติัเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยา้ยเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและ

การเคล่ือนยา้ยกลบัประเทศ / คา่ใชจ้า่ยในการสง่ศพหรืออฐักลบัประเทศ (เทา่นั้น) 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบี้ยประกนัเร่ิมตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเร่ิมตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 

1.5 ลา้นบาท]เทา่นัน้ 

8. คา่มคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคุเทศก)์  
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อตัราน้ีไม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนังสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางของไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเชน่ คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา่น ้าหนักเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ช้ิน, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  

3. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 

4. คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  

5. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ  เชน่ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษคา่บริการ

พิเศษตา่งๆ 

6. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง  

7. ค่าทิป ท่านละ 50.- ปอนดต์่อท่าน 

8. ค่าวีซ่าองักฤษท่านละ 7,000.- บาท ย่ืนวนัท าการปกติ ไม่รวมค่าวีซ่าด่วน 

**กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุใหล้ะเอียดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท่ี์ท่านไดร้บัถือเป็นสญัญา 

การเดินทางระหว่างบริษทัและลูกคา้** 

 

เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 40,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายตอ่ไป  

 

เง่ือนไขการช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนักอ่นการเดินทาง  หากทา่นไมผ่า่นการอนุมติัวีซา่หรือยกเลิกการเดินทางโดย

เหตุจ าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนจริง 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่  

***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนัน้มีการ

จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมส่ามารถเดินทางไดม้ากกวา่ 1 เดือนกอ่นวนัเดินทางทุกกรณี เก็บคา่บริการทา่นละ 3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมส่ามารถเดินทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดินทางทุกกรณี เก็บคา่บริการทวัร์เต็มจ านวนตามราคา

ทวัร์ (หมายเหตุ – ผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรอบแพทยต์ามท่ีทางบริษัทระบุขอ้ความบางอยา่งใน
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นั้นดว้ย เพ่ือจะไดยื้นยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตา่งประเทศ (ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษัท

ตา่งประเทศ)) 

- กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทางบริษัทฯ 

ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออก

ตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเง่ือนไขสาย

การบินนั้น ๆ เพ่ือจะไดยื้นยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตา่งประเทศ (ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษัท

ตา่งประเทศ) ทัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยที่ ไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณี

ออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และคา่ธรรมเนียมวีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่กรณีท่ีทา่นย่ืนวีซา่แลว้  

 

หมายเหต ุ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคุม

ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเที่ ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นุญาตใหเ้ดินทาง

ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สี

น ้าเงิน) เดินทางหากทา่นถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

14 วนักอ่นการเดินทาง  

- เม่ือทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ในกรณีท่ีลูกคา้

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมข่อรับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได ้ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วม

เดินทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และไดช้  าระคา่มดัจ าทวัร์หรือทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรง

กบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือนไขตา่งๆของบริษัท ท่ีไดร้ะบุไวท้ัง้หมด 

- นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ ตอ้ง

เป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนัก

ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ี

เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

• กรณีทรัพยสิ์นสว่นตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ิน 

• กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทาง 
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บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรือ ผูร้่วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ัง้หมดหกั

คา่ธรรมเนียมวีซา่ หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที่ ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ 

สถานฑูต เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทา่นไดช้  าระเงิน

มดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่น

รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของเอกสารวีซา่ 

• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่นทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

• ทางบริษัทฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ แตใ่นการพิจารณาอนุมติัวีซา่ จะอยูใ่นดุลพินิจ 

ของทางสถานทูตฯเทา่นั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบริษัทฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

• เม่ือทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 

กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯกอ่นทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมข่อรับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได ้ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุดวิสยั

ตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัร์แกลู่กคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไมน่่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอ่เสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแตใ่จตนเอง หรือถือวา่มา

กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นใหก้อ่นความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเ้ดินทางเป็นสว่นใหญ)่ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัร์แกท่า่นท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้มี 

ใบรับรองแพทย)์ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขายหรือไมข่ายทวัร์แกท่า่นท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษัทฯ กอ่น 

จองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางทา่นอ่ืน 
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• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขาย หรือไมข่ายแกท่า่นท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บริษัทฯ กอ่นซ้ือทวัร์ เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ทา่นท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  

ยืนยนัการเดินทางหากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดร้ับการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ย

นั้นได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กิน12 ชม. เชน่ เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี่ ยน - เม่ือทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้

หมายถึงทา่นยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการ

เดินทางทอ่งเที่ ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง 

เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีทอ่งเที่ ยวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้น้ี

ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึง

ภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ ยน

เงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูก

ปฏิเสธออกวีซา่จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศ

ไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวา่ง

การเดินทางทอ่งเท่ียวทัง้ใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่างบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ี

รับประกนัในกรณีท่ีผูร้่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตา่งประเทศ มิใหเ้ดินทางออก 

หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไมป่ฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดตอ่เฉพาะ

พ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง 

อาจมีการเปลี่ ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิ

ดงักลา่ว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนุมติัวีซ่านบัจากวนัย่ืนประมาณ 15-20 วนัท าการ 

*** ย่ืนวีซ่าเด่ียวแสดงตนท่ี VFS Global (เทรนด้ี ชัน้ 28) *** 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารท่ีออกจากทางราชการ 

และทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหว่างย่ืนวีซ่าเขา้สถานทูตแลว้ ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ย

กวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั และหนังสือเดินทางจะตอ้งไมช่  ารุด(หนังสือเดินทางเลม่เกา่ ควรน ามาประกอบการย่ืนวีซา่

ดว้ย)  

 

2.หลกัฐานการเงิน กรณีผูเ้ดินทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

2.1 กรณีผูเ้ดินทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์สว่นตวัของผูเ้ดินทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดือน รบกวน

ลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบญัช ีอพัเดทไมเ่กิน 30 วนั กอ่นวนัย่ืนวีซา่ และ

บญัชีตอ้งมีครบทุกเดือน ในกรณีท่ีมีไมค่รบ 6 เดือน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชี้ แจง  

2.2 กรณีเปลี่ ยนบญัชีเป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมุดบญัชีมาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

2.3 กรณีผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

2.3.1 ตอ้งท า BANK GUARANTEE ท่ีออกจากทางธนาคารเทา่นั้น ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบุช่ือเจา้ของบญัชี (บุคคลท่ีออก

คา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดินทาง) ตอ้งสะกดช่ือ – 

สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต กรุณาย่ืนขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วนั และใชย่ื้นไดไ้มเ่กิน 30 

วนั หลงัจากธนาคารออกให ้ 

2.3.2. ตอ้งท าหนังสือรับรองคา่ใชจ้า่ยที่ มีการชี้ แจงความสมัพนัธอี์กหน่ึงฉบบั (Sponsor Letter) 

**สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจ า** 

 

3.หลกัฐานการท างาน  

-เจา้ของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น อายุไมเ่กิน 3 เดือน หรือ 

ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

-กิจการไมจ่ดทะเบียน จดหมายชี้ แจงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ท่ี โฉนดที่ ดิน เป็นตน้ 

-เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ

สถานทูตท่ีย่ืน) 

-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ตใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ

สถานทูตท่ีย่ืน) 
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4.เอกสารส่วนตวั 

-ส าเนาทะเบียนบา้น 

-บตัรประชาชน 

-สูติบตัร(กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-ใบเปลี่ ยนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปลี่ ยน)  กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

5.กรณีเด็กอายุไมถึ่ง 20 ปี ไมไ่ดเ้ดินทางไปตา่งประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

-หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอมระบุให ้

บุตรเดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุ้ตร

เดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบั

ใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

-กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ านาจปกครอง

บุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ พรอ้มเดินทางมาสมัภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทูตดว้ย 

ทัง้สองทา่น 

 

6.ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค ารอ้งขอวีซา่เทา่นั้น 

 

7. ในกรณีท่ีมีเอกสารแปลเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งแปลจากรา้นแปลหรือศูนยแ์ปล พรอ้มประทบัตรา เทา่นั้น 

 

เอกสารย่ืนวีซา่อาจมีการปรับเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพ่ิมเติม 

 

 

 


