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รหสัโปรแกรมทวัร ์ EXCITED SCOT WALE 8D5N SEP-QR-W12 

 วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

18.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบิน QATAR AIRWAYS 

เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ที่บริษัทฯ คอยตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวกเรื่องกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

21.15 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR833 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

23.40 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง  

 

วนัที่สอง โดฮา-เอดินเบิรก์-ปราสาทเอดินเบิรก์ 

01.25 น. ออกเดินทางสู่เอดินเบิรก์ ดว้ยเท่ียวบินท่ี QR031 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

06.25 น. ถึงสนามบินเอดินเบิรก์  ประเทศสก๊อตแลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  น าท่านผ่าน

พิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านเขา้สู่ เมืองเอดินเบิรก์ (Edinburgh) เมืองหลวงของสกอ๊ตแลนด ์(Scothland) ดินแดนท่ีตั้งอยู่ใน

พ้ืนท่ีท่ีสวยงาม น าท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า สู่ถนนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมสู่

พระต าหนักโฮล่ีรู๊ด (Palace of Holyrood House) ซ่ึงเป็นท่ีประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือน

สกอตแลนด ์และเคยเป็นท่ีประทับของพระนางแมรีแห่ง สก๊อต ฝั่งตรงขา้มเป็นรฐัสภาแห่งชาติสก๊อตอนั

น่าภาคภูมิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

    
บ่าย แลว้น าท่านเขา้ชมปราสาทเอดินเบิรก์ (Edinburgh Castle) อันสง่างามด้วยท าเลท่ีตั้งบนเนินเขาสูง 

มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นท่ีประทับของกษัตริยส์ก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม 

อาทิ ส่วนของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่

ในเวลา 13.00 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปีท่ีผ่านมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 
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 เพ่ือร าลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเ์ดวิดท่ี 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชั้นในส่วนท่ีเป็น The Palace จดัแสดง

เก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศแ์ห่งสกอ๊ต           

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

  น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั NOVOTEL EDINBURGH PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม เอดินเบิรก์-วินเดอรเ์มียร-์ล่องเรือเลคดิสทริค-แมนเชสเตอร ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันออกเดินทางสู่เมืองวินเดอรเ์มียร ์(Windermere) (ระยะทาง 241 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชม.)สู่เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติท่ีไดร้บัการขนานนามวา่ดีและ

สวยท่ีสุดขององักฤษ ท่ีกวา้งขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง น าท่านสมัผสักบับรรยากาศของ 

ดว้ยการล่องเรือเลคดิสทริค ท่ีท่านจะไดช่ื้นชมกบัความเป็นธรรมชาติในทะเลสาบจากแอมเบิลไซดส์ู่

เมืองเบาวเ์นส ท่ามกลางทศันียภาพอนังดงามยิ่ง 

            

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย จากน้ันออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร ์(Manchester) (ระยะทาง 136 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชม.) เมืองอุตสาหกรรมท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็น

ศูนยก์ลางศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีตั้งของสโมสรท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในวงการ

ฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซิต้ี และ

สโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร ์เคาน์ต้ี          

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั NOVOTEL MANCHESTER HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่ สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ – OUTLET – ลิเวอรพ์ูล   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
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  น าคณะแวะชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium)  ของสโมสร  แมนยูฯ 

(ระยะทาง 54 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ท่ีจดัว่ารวยท่ีสุดในโลก เป็นสนามท่ีใหญ่เป็น

อนัดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถึง 76 ,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย ์สเตเดียม 

(Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติองักฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 11 ของยุโรป

นอกจากน้ันยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษท่ี ยูฟ่า รบัรองเป็นสนาม 5 ดาว (ไม่รวมบตัรเขา้ Museum) 

ท่ีรวบรวมประวติัความเป็นมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งสโมสร และ ยงัมีส่ิงของ ถว้ยรางวลัต่างๆ แสดงโชวอ์ยู่ดว้ย  

จากน้ันอิสระใหท่้านเลือกซ้ือของท่ีระลึกของทีมท่ีท่านช่ืนชอบในรา้น MEGA STORE ท่ีมากมายไปดว้ยของ

ท่ีระลึกหลากหลายชนิดส าหรบัแฟนบอล (หมายเหตุ ไม่สามารถเขา้ชมสนามฟุตบอลและพิพิธภณัฑ์

ได ้เช่น ในวนัที่มีการแข่งขนั ฯลฯ ) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET 

           
เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง 

บ่าย  ใหเ้วลาท่านอิสระท่ี CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET เพ่ือซ้ือสินคา้ท่ีลดราคาแบบสุดๆ 

 อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นเลือกซ้ือสินคา้มีกวา่ 140 รา้นคา้ อาทิ เช่น Amani, Barbour, Gap,  

 Diesel, French Connection,Polo Ralph lauren, Hugo , Boss, Samsonite, Burbury,   

 Superdry, Calvin Klein, Next, Mulburry, M&S Outlet ฯลฯ จากน้ันออกเดินทางสูเ่มือง   ลิ

เวอรพ์ูล (Liverpool) (ระยะทาง 25 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  ไดร้บัการ  ยกย่องใหเ้ป็น

เมืองวฒันธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยงั เป็นเมืองถ่ินก าเนิดของวงดนตรีส่ี  เต่าทองหรือเดอะบีท

เทิล  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั NOVOTEL LIVERPOOL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ ลิเวอรพ์ูล-สเตรทฟอรด์  อพัออนเอวอน – คารด์ิฟฟ์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

    น าท่านแวะถ่ายรูปสนามแอนฟิลด ์สนามเหยา้ของทีมลิเวอรพ์ลู ยอดทีมแห่งถ่ินเมอซ่ีไซด์ 
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        เดินทางต่อสู่ เมืองสเตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) (ระยะทาง 215 กม. ใชเ้วลา 

 เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  เมืองท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแมน่ ้าเอวอน  อนัเป็นบา้นเกิดของ    วิ

ลเล่ียม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare ) กวีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดขององักฤษ  น าท่านเท่ียว  ชมเมืองสเตรทฟอรด์ 

ซ่ึง ร่มร่ืนไปดว้ยสวนสาธารณะ  น าชมบา้นเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก)   และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต 

ชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity แมน่ ้าเอวอนอนัเงียบ  สงบ และสถานท่ีในประวติัศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบักวีเอกผู้

น้ี อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก  จากรา้นคา้มากมาย 

               

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากน้ันเดินทางต่อสู่เมืองคารด์ิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส ์(Wales) (ระยะทาง 160 กม. 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หน่ึงในเครือจกัรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตั้งของปราสาทคารดิ์ฟฟ์ เดิม

เป็นท่ีพ านักของขุนนางผูป้กครองเมือง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ จากน้ันผ่านชมศาลาว่าการเมือง

และกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคารดิ์ฟฟ์, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารท่ีท า

การของรฐั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั CLAYTON HOTEL CARDIFF หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก คารด์ิฟฟ์ – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดินทางต่อสูเ่มืองบาธ (Bath) (ระยะทาง 95 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ        1.30 

ชม.) ตั้งอยูใ่นหุบเขาของแมน่ ้าเอวอนในบริเวณท่ีมีน ้าพุรอ้นธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ิน  ฐานของชาวโรมนัสมยั

ท่ียงัเรืองอ านาจ และเป็นผูส้รา้งโรงอาบน ้าโรมนั (Roman Bath) และ  ยังไดเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การ

ยูเนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเขา้ชม  พิพิธภัณฑ์น ้ าแร่รอ้นโรมัน (Roman Bath Museum) 

ซ่ึงมีประวติัการคน้พบท่ีน่าสนใจ    ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมือง คือ บริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบ่อ

น ้าแร่รอ้นคิงส ์(The   Sacred Spring)  ส่วนท่ีสอง คือ บริเวณวดั และส่วนท่ีสาม คือ บริเวณท่ีเปิดบริการให้
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    นักท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใชบ้ริการน ้าแร่ซ่ึงมีทั้งสระว่ายน ้า, บ่อน ้าแร่เย็น-รอ้น,หอ้งอบไอน ้า 

  และส่วนท่ีเป็น Turkish Bath   

                        

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลิสบวัรี่ (Salisbury) น าท่านชมเสา 

 หินสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) (ระยะทาง 64 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 

 ประมาณ 1 ชม.) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยุคก่อน   

 ประวติัศาสตร ์มีอายุกวา่ 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู ่

 กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซ่ึงไมม่ีใครทราบวตัถุประสงคใ์นการสรา้งอยา่ง 

 ชดัเจน  

  จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ มหานครลอนดอน (London) (ระยะทาง 141 กม. ใชเ้วลา 

 เดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางส าคญัทางธุรกิจ การเมือง วฒันธรรม และ 

 ประวติัศาสตรข์องโลก  เป็นผูน้ าดา้นการเงิน การเมือง การส่ือสาร การบนัเทิง แฟชัน่ ศิลปะ   แ ล ะ

เป็นท่ียอมรบัวา่มี อิทธิพลไปทัว่โลก และยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่และส าคญัของยุโรป  อีกดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง (FISH&CHIPS) 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั HOLIDAY INN HOTEL WEST หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่เจด็ ซิตี้ ทวัร ์ลอนดอน – BIG BEN  – พิคคาดิลลี สแควร ์– สนามบินฮีทโธรว ์  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเท่ียวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลล่ีเซอรค์สั (Piccadilly Circus) เดิมเป็นวง 

 เวียนท่ีบรรจบของถนน 6 สาย มีน ้าพุ และรูปป้ันอีรอสตรงกลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน์ ยา่น  ชุมชนชาวจีน

กลางมหานครลอนดอน ผ่านจตัรุสัทราฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) ท่ีรายลอ้ม  ไปดว้ยอาคารท่ีน่าสนใจ ผ่าน

มหาวิหารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญ่  เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานท่ีใชจ้ดัพระราชพิธี

อภิเษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลด้ี  ไดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สู่จตุัรสัรฐัสภา ถ่ายรูปบริเวณดา้น
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 นอกของมหาวิหารเวสท ์  มินสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ท่ีตั้งของรฐัสภาองักฤษมาตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 

16 และยงั  เป็นท่ีตั้งของหอนาฬิกาท่ีรูจ้กักันดีในนามหอนาฬิกาบิกเบน (Big ben) ท่ีมีความสูง 320 ฟุต 

  ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชัว่โมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดใหญ่ท่ีสุดในโลกและฝั่งตรงขา้มท่ีมีแมน่ ้า  เทมส์

กั้นอยูเ่ป็นท่ีตั้งของชิงชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) ชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดใน  ยุโรป  จากน้ันน าท่าน

ถ่ายรูปบริเวณดา้นนอกของพระราชวงับั้คก้ิงแฮม (Buckingham   Palace) ท่ีประทับของพระราชิ นีอลิ

ซาเบธท่ี 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน  

     
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน เมนูเป็ดย่าง โฟรซี์ซัน่ 

จากน้ันพาท่านเลือกซ้ือส้ินคา้ในย่านไนซบ์ริดจ ์(Knights Bridge)  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ช่ือ

ดงัอยา่ง ฮารวี์ย ์นิโคล(Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่

ชั้นน าจากทัว่ทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮรร์อดสท่ี์นิยมกนัอย่างมาก รวมทั้งมีรา้นคา้แฟชัน่มากมาย

ตั้งอยูบ่ริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, 

Bally  และยงัมีถนนสโลน(Sloane Street) ท่ีเป็นท่ีตั้งของรา้น 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 

17.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพ่ือใหท่้านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาใน

การเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR016 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

 

วนัที่แปด โดฮา – กรุงเทพฯ   

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบิน 

08.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร ์แอรเ์วย ์ 

เท่ียวบินท่ี QR 832 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.15 ชัว่โมง) 

19.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
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**************************************** 

 

 

อตัราค่าบริการ   

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน12

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน

12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

13-20 กนัยายน 2559 59,900 59,900 58,900 10,000 39,900 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น** 

**ไม่รวมค่าวีซ่าองักฤษ** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงินค่ามัดจ  า ท่านละ 20,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป ...ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

  

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้เด่ียว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่

ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 
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 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมส่ามารถจดัหาได ้

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

     2.   โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

  3.   กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัใน 

เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.  โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมี 

ขนาดกะทดัรตั และไมม่ีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้ง 

แต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 24 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ท่านละ 12 ปอนด/์ทริป/ท่าน (2ปอนด/์วนั/ท่าน)  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 16 ปอนด/์ทริป/ท่าน (2ปอนด/์วนั/ท่าน)  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเกน้(กรณีใหย้ื่นวีซ่าให ้ค่าธรรมเนียม+บริการ 5,500บาท) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 
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 3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้

มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง

เพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่า

กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ

ดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
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 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรา

ยินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ สุดวิสยัอ่ืน 

เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ี

ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าองักฤษ 

 

**ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัท าการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทิตย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์** 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอรต์ หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงัน้ันถา้ท่านรูว้่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษัททวัรฯ์ เพ่ือขอ

ยื่นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุป๊ และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

การเตรียมเอกสาร 

**กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ยึดติดกบัการยื่นในสมยัก่อน** 

1. หนังสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้ นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผ่น 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา 

ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. ส าเนาใบมรณะบตัร  

8. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล (ถา้หากมีการเปล่ียน) 

9. สูติบตัร(กรณีเด็กต า่กวา่ 20 ปีบริบรูณต์อ้งแนบสูติบตัรมา) 

10. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปีบริบรูณ์ (หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้ม พ่อและแม)่ ตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขต

หรืออ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ

ครอบครวั 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน

และใหร้ะบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน

และใหร้ะบุวา่ บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

11. หลกัฐานการท างาน**(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรียน) ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 1 เดือน นับจากวนัยื่น  

ท าเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน สะกดช่ือ-นามสกุลใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์** 

จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)จดหมาย

รบัรองการท างานใหร้ะบุวนัออกจดหมาย, วนัเขา้ท างาน, และเงินเดือน 
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  กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของรา้นคา้: ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

 กรณีพนักงานบริษัท: ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง / 

เงินเดือน  

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: ใชห้นังสือรบัรองจากหน่วยงาน  

 กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากสถาบนัศึกษา น้ันวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

12. หลกัฐานการเงิน(กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดียวกนั) 

 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรพัย ์(Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) มีอายุไม่

เกิน 20 วนั นับจากวนัท่ียื่นวีซ่า 

 STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดือน นับขึ้ นไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทต่อการ

รบัรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไมก่า้วขา้มเดือน (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้

พาสปอรต์)มีอายุไมเ่กิน 20 วนันับจากวนัท่ียื่นวีซ่า 

 สมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยอ์พัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีสถานทูตในวนั

สมัภาษณ ์

 

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรพัยเ์ล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ** 

 

หมายเหตุหากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 

เดือน 3 (เดือน 2 ไมม่ี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรพัย ์(Saving)มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 

o หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee)ของบัญชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายุไมเ่กิน 20 วนันับจากวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 

o ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตหุากตอ้งการรบัรองการเงินใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 

 หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รบัรองค่าใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รบัรองในจดหมายดว้ย) (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์)อายุไมเ่กิน 20 วนันับจากวนัท่ีจะยื่นวี

ซ่า  
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  กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสมัพนัธว์่าเป็นคนใน

ครอบครวัเดียวกนั 

 

กรณีนายจา้งรบัรองค่าใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 

 จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้บัรองค่าใชจ้่าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 

 หนังสือรบัรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

 

(กรุณาไมต่อ้งแนบเอกสารบญัชีกระแสรายวนัเน่ืองจาก  

สถานฑตูไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 


