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องักฤษ - สก็อตแลนด ์- เวลส ์8 วนั 

 
กรุงลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ -บาธ-บิสตอล – คาร์ดฟี - สแตรทฟอร์ด อพัพอนเอวอน - 

แมนเชสเตอร์ 
เอดนิเบรอะ - เลคแลนด์ - วนิเดอร์เมียร์ - ยอร์ค 

เดนิทางโดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES (EK) 

AIRBUS 3800-800  
สายการบินช้ันน าของโลก 

กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 1 เดือนเพราะวซ่ีาท าการ 15-20 วนั 

ราคาเพยีง       53,900.- 
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 ก าหนดการเดินทาง :    
วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ- กรุงลอนดอน (องักฤษ) 

22.30 น. คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์  สายการบิน EMIRATES AIRLINES (EK) 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้รับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

 

วนัทีส่อง กรุงลอนดอน – สโตนเฮ้นจ์-บาธ-บิสตอล 

02.40 น. นาํท่านเหิรฟ้าสู่ นครลอนดอน  โดยเท่ียวบิน EK419 / EK001 (แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ) 
12.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮีทโทรว์กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ        

หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  
เดินทางไปสัมผสัหน่ึงในส่ิงมหศัจรรยข์องโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ กลุ่ม
หินท่ีมีลกัษณะรูปทรงการจดัวางท่ีแปลกและไม่ทราบวตัถุประสงคท่ี์แน่

ชดัในยคุ 3,500-4,000 ปีมาแลว้ ท่านจะท่ึงกบัความสามารถของมนุษยท่ี์
ไดน้าํกอ้นหินขนาดใหญ่นํ้าหนกับางกอ้นถึง 45 ตนั  มาวางเรียงกนัเป็น
วงกลมไดอ้ยา่งน่ามหศัจรรย ์  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ เมืองเก่าแก่ท่ีมีความสาํคญั และรุ่งเรืองตั้งแต่
ยคุโรมนั เป็นสถานท่ีอาบนํ้าของชาวโรมนั เน่ืองจากเป็นเมืองแห่งนํ้าพุ
ร้อน ชมเมืองท่ีสวยงาม และยา่นการคา้ ....จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองบิสตอล 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพกั HILTON BRISTOL HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีส่าม คาร์ดีฟ-สแตรทฟอร์ด อพัพอนเอวอน-แมนเชสเตอร์  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนเขา้ยงัแควน้เวลล ์ ไปยงัเมืองคาดีฟเมืองหลวงของแควน้เวลล ์
นาํท่านชม กรุงคาร์ดีฟ ผา่นชมสถานท่ีสาํคญัตาางๆ เช่น ปราสาทคาดีฟ อาคารรัฐสภา 
ถ่ายรูปภายนอกของตวัปราสาทคาร์ดีฟ  
จากนั้น เดินทางต่อไปยงั เมืองสแตรทฟอร์ด  
ชมเมือง สแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน บา้นเกิดของ

กวผีูย้ิง่ใหญ่ วลิเลีย่มเชคสเปียร์ ผูมี้ผลงานมากมายในศตวรรตท่ี 15 ชมท่ีตั้ง 
บ้านทีเ่กดิของเช็คเปียร์ท่ีอายกุวา่ 400 ปี  ชม อนุสาวรีย์เช็คเปียร์ โบสถท่ี์ฝัง
ศพเช็คสเปียร์ และโรงละคร แลว้เชิญเดินชมเมืองท่ีสวยงาม และน่ารักท่ีสุด 
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 เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ 
 เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรมอีกเมืองหน่ึง ....นาํท่านชม สนาม

ฟุตบอล โอลด์ เทรฟฟอร์ด อนัเป็นท่ีตั้งของสโมสร แมนเชสเตอร์ 
ยูไนเต็ด ท่ีมีช่ือเสียง เชิญท่านเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพกั HILTON MANCHESTER  HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีส่ี่ เอดินเบรอะ - เลคแลนด์ - วนิเดอร์เมียร์  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านไปยงับริเวณท่ีเรียกวา่ เลคแลนด์ ท่ีสวยงาม ดว้ยทะเลสาบ 
ระหวา่งเส้นทางจะผา่นบา้นชนบทขององักฤษท่ีน่ารัก ชม เมืองวนิเดอร์
เมียร์ ท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบ และเป็น บ้านเกดิของปีเตอร์ แรบบิทตวั
การ์ตูนท่ีมีช่ือเสียงขององักฤษ  

เทีย่ง         บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย           คณะเดินทางสู่ เมืองเอดินเบรอะ เมืองหลวงของสก็อตแลนด ์ท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “เอเธนส์ของซีกโลกเหนือ” 

จะเห็นไดจ้ากอารยธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ียงัคงไวใ้นรูปแบบดั้งเดิมใหทุ้กท่านไดช่ื้นชมถึงความ
อนุรักษนิ์ยมของชาวสก็อตแลนด ์ นาํท่านชมสถานท่ีสาํคญัต่างๆท่ีเรียงรายอยูบ่นถนนสายหลกั คือ ถนนรอยลั
ไมล์ ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งปราสาทเอดินเบรอะ และพระราชวงัโฮล่ีรู้ด พระราชวงัท่ีเก่าแก่  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ท่ีพกั NOVOTEL EDINBURGH  HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีห้่า เอดินเบรอะ-ยอร์ค 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชมความยิง่ใหญ่และงดงามของ ปราสาทเอดินเบรอะ ท่ีตั้ง

อยูบ่นเนินเขาอยา่งโดดเด่น ชมสะพานชักรอกแบบโบราณ ซ่ึง
บริเวณประตูเมืองจะมี อนุสาวรีย์ของวลิเลีย่ม วอเลส วรีบุรุษของผู ้
กลา้หาญชาวสกอ็ตติชท่ีไดท้าํสงครามกบัองักฤษนบัคร้ังไม่ถว้น  
...นาํท่านชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเมืองจากป้อมปราการบน
ปราสาท และเขา้ชมมงกุฎและคฑาท่ีใชใ้นการข้ึนครองราชยข์องกษตัริย ์ สก็อตทุกองค ์ และส่ิงท่ีสาํคญัอีกส่ิง
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 หน่ึงคือ แท่นหินท่ีเป็นบลัลงัคใ์นการข้ึนครองราชยข์องกษตัริย ์ ท่ีครองหน่ึงเคยถูกยา้ยขนไปเก็บไวใ้นโบสถ์
กลางกรุงลอนดอน ชม ยา่นการคา้ ท่านสามารถเลือกชมสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของชาวสก็อต คือผา้ขนสัตวล์ายส
ก็อต   

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย คณะเดินทางสู่ เมืองยอร์ค แลว้เดินทางไป เมืองยอร์ค นาํท่านชมเมือง ยอร์ค 
เมืองการพาณิชยท่ี์อยูใ่นยอร์คเชียร์ แควน้ท่ีเก่าแก่ทางประวติัศาสตร์ขององักฤษ นาํ
ท่านชม ยอร์คมินสเตอร์ โบสถโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดขององักฤษ อายกุวา่ 800 ปี ชมเมือง
ท่ีเก่าแกสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณ  
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพกั NOVOTEL YORK CENTER  HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีห่ก BICESTER OUTLET-อ๊อกฟอร์ด-ลอนดอน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ BICESTER OUTLET ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบ

รนดเ์นมต่างๆ ในราคาถูก 
เท่ียง อิสระกบัการรับประทานอาหารเท่ียงเพื่อมีเวลาใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่ง

เตม็ท่ี (ท่านสามารถหาร้านอาหารรับประทาน
ไดภ้ายในเอา้เล็ท) 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด เมือง
แห่งมหาวทิยาลยั นาํท่านถ่ายรูปกบัตวัอาคาร
ของ ไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท  

นาํท่านเขา้สู่ นครลอนดอน ชม ลอนดอนอาย ชิงชา้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ชม จัตุรัสทราพลัการ์, มหา
วหิารเวสท์มินสเตอร์ และโบสถ์เซ็นปอลท่ีงดงาม  
นาํท่านชม พระราชวงับั๊กกิง้แฮม ท่ีประทบัของพระราชินีท่ีมีกอง
มหาดเล็กรักษาพระองคผ์ลดัเปล่ียนเวรยามอยา่งเป็นระเบียบสวยงาม ชม 
ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน ท่ีเก่าแก่และเป็นคลงัเก็บสมบติัของพระราชวงศ์
องักฤษ  ให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม ณ ห้างแฮรอท และให้ท่าน
ได้ช้อปป้ิง ณ ย่านวงเวยีนพคิคาเดียลี่ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เป็ดโฟร์ซีซ่ัน 
ท่ีพกั IBIS LONDON HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัทีเ่จ็ด กรุงลอนดอน - สนามบินสุวรรณภุมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านชมสู่ กรุงลอนดอน ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ...ชมทศันียภาพ
ท่ีสวยงามของริมฝ่ัง แม่น า้เทมส์ ถ่ายรูปกบั หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น อนัเป็น
สัญญลกัษณ์ของกรุงลอนดอน เกรทสตาร์ ออฟอฟัริกา มงกุฎอิมพีเรียล
คราวน์  ไดเ้วลาอนัสมควร 
นาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่ สนามบินสุวรรณภุมิ 

14.15 น. คณะออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภุมิ โดยเท่ียวบินท่ี EK002 / EK384 (แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ) 
 

วนัทีแ่ปด สนามบินสุวรรณภุม ิ

12.15 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภุมิ โดยสวสัดิภาพ 
------------------------------------------------- 

หมายเหตุ กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 

 

**อตัราค่าใช้จ่าย  ทวัร์นีเ้ม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือและยกเลกิได้ 

วนัทีเ่ดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก+1ผู้ใหญ่ 
เด็กเสริมเตียง+2

ผู้ใหญ่ 
พกัเดี่ยว 

23 – 30 พ.ค. / 9 – 16 ม.ิย. 53,900 53,900 52,900 9,500 

 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน า้มัน 

และ/หรือภาษีประกนัภัยการเดินทาง และค่าวซ่ีา ** 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
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 5. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
6. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนั

อุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ,

ค่าบริการพิเศษอ่ืนๆ 
4. ค่าวซ่ีาองักฤษ ประมาณท่านละ 5,500 (เราบริการยืน่ใหส้าํหรับท่านท่ีไม่มีวซ่ีาองักฤษ) 
5. ทปิหัวหน้าทวัร์ 20 ปอนด์ 
6. ทปิคนขับรถ 12 ปอนด์ ต่อ ท่าน 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 30,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ... 
ช าระส่วนที่เหลือ 15 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง มิฉะนัน้ถือว่าเป็นการยกเลิกโดยอัตโนมัต ิและขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงนิค่ามัดจ าทัง้หมด 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 30,000 บาท  
 กรณีวซ่ีาไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีา โดยจะคืนเงิน

ส่วนท่ีเหลือใหภ้ายใน 7 วนั 
 ส่วนท่ีเหลือชาํระทนัทีหรือก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั บริษทัฯ เก็บค่าทวัร์เตม็ทั้งหมด 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
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 เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนั
เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึง
ผูมี้อาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง 
และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง
ของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้
เดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมี
ส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือ
เพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยดึถือและค านึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกยีรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของ
คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือวา่มา
กลุ่มใหญ่แลว้ไม่ เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ื่นใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่)  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไมข่ายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มี
ใบรับรองแพทย)์  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไมข่ายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ ํ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจอง
ทวัร์เพื่อหาขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุป
ร่วมกนั)  
- ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูก ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติเราใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
- ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ 
ยนืยนั การเดินทาง หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายนั้นได ้ 
- ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้
หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 
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“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 

ใบจองทวัร์ 
 
รายการทวัร์...........................................................................................วนัเดินทาง.................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ......................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด........................................คน  (ผูใ้หญ่................................ท่าน / เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี................ท่าน) 
จาํนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด..............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่..............................หอ้งพกัเด่ียว............หอ้งพกั 3 เตียง..........) 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
 

อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 
รายละเอียดอ่ืน ๆ......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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 ยืนยนัราคา ผูใ้หญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด......................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว   ลงช่ือ..................................................ผูจ้อง 

    (.......................................................)      
    

 
เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ 

- หนังสือเดินทาง 
- ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สาํหรับท่านท่ีมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาํมาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย เพื่อความ
รวดเร็วในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
  รูปถ่าย 

- รูปถ่ายปัจจุบนัหนา้ตรง 2 x 1.5 น้ิว จาํนวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพืน้หลงัขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกนิ 6 เดือน ซ่ึงขยายจาก
ฟิล์มเท่าน้ันรูปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลไวด้า้นหลงัรูป 

  หลกัฐานการเงิน  
- สาํเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อพัเดทหนา้ปัจจุบนัยอ้นหลงัไป 6 เดือน (และควรปรับยอดสมุดเงินฝาก

ให้เรียบร้อยก่อนถ่ายส าเนา) พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองสาํเนา  
** สถานฑูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี (ไม่แนะน าให้ใช้บัญชีกระแสรายวนั)  

   หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 
-  กรณเีป็นพนักงาน 

- หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมทาํงานและช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้าหยดุ  
-  กรณเีป็นเจ้าของกจิการ 

สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน 
พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองสาํเนาและประทบัตราบริษทัฯ (อายุส าเนาไม่เกนิ 3 เดือน)  

-  กรณเีป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 
- หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก่ าลงัศึกษาอยู่และส าเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรอง

ส าเนา 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาใบสูติบัตร และส าเนาใบเปลีย่นช่ือ (ถ้ามี) กรุณาเซ็นช่ือ

รับรองสาํเนาเอกสารทุกฉบบั 
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 -  กรณทีีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี   
-    ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึงจะตอ้งไปทาํหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากอาํเภอ 

หรือเขตท่ีท่านอยู ่โดยระบุช่ือผูท่ี้เด็กเดินทางไปดว้ย พร้อมแนบบตัรประชาชนของบิดา/มารดา 
- เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพยีงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครอง

ของผูน้ั้น เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของ
ผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตร  บุญธรรม เป็นตน้ 

- กรณสีมรสแล้ว สาํเนาทะเบียนสมรส, สาํเนาใบหยา่ หรือ สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ) พร้อมทั้ง
เซ็นช่ือรับรองสาํเนา 
 
 
 

รายละเอยีด ประวตัิส่วนตัวของแต่ละท่านทีต้่องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่อง (ส าคัญมากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 
 
1.สถานภาพการสมรส โสด/สมรส/หรือสมรสแต่ไม่จดทะเบียน
.................................................................................................................................................................................................... 
2.พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขท่ี / วนัท่ีออก / วนัท่ีหมดอายุ 
.................................................................................................................................................................................................... 
3.ท่ีอยูปั่จจุบนั / อาศยัมานานก่ีปี /  เบอร์บา้น / เบอร์มือถือ / 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
4.ช่ือ บิดา นามสกุล / วนัเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานท่ีเกิด  
.................................................................................................................................................................................................... 
5.ช่ือ มารดา นามสกุล / วนัเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานท่ีเกิด 
.................................................................................................................................................................................................... 
6.ช่ือภรรยา คู่สมรส นามสกุล / ท่ีอยู ่/ วนัเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานท่ีเกิด 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
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 7.ช่ือ บุตร/ธิดา  นามสกุล จาํนวนก่ีคน ท่ีอยู ่อาศยัอยูก่บัใคร 
.................................................................................................................................................................................................... 
8.อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและท่ีอยูบ่ริษทั เบอร์โทรศพัท ์/ วนัเร่ิมงาน / อาชีพเสริม(ถา้มี) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
9.รายไดต่้อเดือน / ค่าใชจ่้ายต่อเดือน / ค่าใชจ่้ายดูแลภรรยา บุตร และครอบครัว(ถา้มี)  
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
10.เคยเดินทางไปองักฤษหรือไม่  
.................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
  


