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กรุงลอนดอน - สโตนเฮน้จ ์- บาธส ์- คารด์ีฟ 

สแตรทฟอรด์ อพัพอนเอวอน - แมนเชสเตอร ์- เอดินเบรอะ  

เลคแลนด ์- วนิเดอรเ์มียร ์– ลเิวอรพ์ลู – ลอนดอนอายส ์– ล่องเรือแม่น ้ าเทมส ์ 



Euro 19.3 

 

ชมสองสนามของ แมนยู และ ลิเวอรพ์ลู 

ก าหนดการเดินทาง :    

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมูิ   

22.00 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์ สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีบ่ริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้

รบัพรอ้มอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง 

วนัที่สอง สนามบนิสวุรรณภมูิ - กลาสโกว(์สกอ๊ตแลนด)์ - เอดินบะระ 

01.35 น. นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงกลาสโกว ์โดยเทีย่วบนิ EK385 / EK27  

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ *.*.*. 

12.35 น. (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานกลาสโกว ์  ... เมอืงกลาสโกวน์ัน้ถอืเป็นเมอืงใหญ่ในสหราชอาณาจกัรทีม่คีวาม

เจริญรุ่งเรืองและลํา้หนา้มากทีสุ่ดเมอืงหน่ึง ต ัง้แต่ในศตวรรษที ่16 เมอืงกลาสโกวเ์ตบิโตขึ้นอย่างรวดเร็วเน่ืองจากการเป็น

เมอืงท่าใหญ่ของมหาสมทุรแอตแลนตกิ จากนัน้ในศตวรรษที ่19 อตุสาหกรรมเหลก็ การต่อเรือ และยานยนตไ์ดเ้ตบิโต

ขึ้นจนเป็นผลทาํใหผู้ค้นหล ัง่ไหลเขา้มา ในทีสุ่ด กลาสโกวก์ลายเป็นเมอืงทีส่ามของยุโรปทีม่จีาํนวนประชากรเกินหน่ึงลา้น

คน รองจากลอนดอนและปารีส และกลายเป็นเมอืงสาํคญัอนัดบัสองของสหราชอาณาจกัรรองจากลอนดอน กลาสโกวย์งั

เป็นอกีเมอืงหน่ึงทีไ่ดร้บัความสนใจอย่างมากจากนกัท่องเทีย่ว ท ัง้น้ีเนื่องจากความหลากหลายของกิจกรรมที่สามารถหาทาํ

ไดใ้นเมอืงใหญ่แห่งนี้  เช่น ชอ้บป้ิง ดว้ยความสวยงามของสถาปตัยกรรมบวกกบัการทีม่ศิีลปินมากมายทาํใหใ้นปี 1990 

เมอืงแห่งนี้ ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น เมอืงแห่งสถาปตัยกรรมและวฒันธรรมของยุโรป ...หลงัผ่านการตรวจพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเอดนิเบริก์ (EDINBURGH)  เมอืงหลวงของสก็อตแลนด ์ทีไ่ดร้บัสมญานามว่า “เอเธนส ์

ของซีกโลกเหนือ” จะเหน็ไดจ้ากอารยธรรมและสถาปตัยกรรมต่างๆ ทีย่งัคงไวใ้นรูปแบบด ัง้เดมิใหท้กุท่านไดช้ื่นชมถงึ

ความอนุรกัษนิ์ยมของชาวสก็อตแลนด ์ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั MERCURE LIVINGTON HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่สาม ปราสาทเอดินเบริก์ – ทะเลสาบวนิเดอเมียร ์– แมนเชสเตอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่าน ชม The Royal Mile ถนนทีม่คีวามเก่าแก่ทีสุ่ดใน 

เอดนิเบริก์ มคีวามยาว และใหญ่ทีสุ่ดในโลก ท่านสามารถเรียนรูส้ิง่ใหม่ๆทีน่่าสนใจ

ไดจ้ากถนนสายประวตัศิาสตรแ์ห่งนี้  ไดอ้กีดว้ย นอกจากน้ีถนนสายน้ีก็อยู่ไม่ไกล

จาก ปราสาทเอดินบะระ จงึทาํใหก้ารเดนิทางไปยงัปราสาทมคีวามสะดวกมาก  

นาํท่านชม รฐัสภาใหม่ของเมืองเอดินเบริก์และ ถ่ายรูปดา้นหนา้ของ พระราชวงัโฮ

ลรูีด้ อนัสวยงาม 

นาํท่าน ชมความยิ่งใหญ่และงดงามของปราสาทเอดนิเบริก์  ทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขาอย่างโดดเด่น  

...นาํท่านชมทวิทศันท์ีส่วยงามของเมอืงจากป้อมปราการบนปราสาท   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย นาํท่านไปยงับริเวณทีเ่รียกว่า เลคแลนด ์ทีส่วยงาม ดว้ยทะเลสาบ ระหว่างเสน้ทางจะผ่านบา้นชนบทขององักฤษทีน่่ารกั 

ชม เมืองวนิเดอรเ์มียร ์ทีต่ ัง้อยู่ริมทะเลสาบ และเป็น บา้นเกดิของปีเตอร ์แรบบทิตวัการต์ูนทีม่ชีื่อเสยีงขององักฤษ   

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั HOLIDAY EXPRESS HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่ แมนเชสเตอร ์– ลเิวอรพ์ลู – สแตรดฟอรด์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร ์(MANCHESTER) เมอืงอตุสาหกรรมอกีเมอืงหน่ึง ....นาํท่านชม ย่านเมืองเก่าของ

แมนเชสเตอร ์น าชม ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร ์ชมวิหารแหง่แมนเชสเตอร ์

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงลเิวอรพ์ลู (LIVERPOOL) เป็นเมอืงทีม่ฐีานะเป็นนครและเป็นเมอืงเมโทรโพลตินัของเมอรซ์ยีไ์ซด์

ในภาคการปกครองตะวนัตกเฉียงเหนือขององักฤษ.. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่าน ถ่ายรูปดา้นหนา้สนามฟลุบอลแอนดฟิ์ลด ์(ANFIELD STADIUM) เปิดใชง้านเมือ่ปี 1884 โดยมจีอหน์ ออรเ์รลล ์

เป็นเจา้ของ และผูบ้กุเบกิ ซึ่งสงัเวยีนดงักล่าวอยู่ตดิๆ กบัสวนสาธารณะแสตนลีย่ ์พารค์ และนดัประเดมิสนามนดัแรกคอื 

เป็นการพบกบัระหว่างเอริล์สทาวน ์กบัเอฟเวอรต์นั เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 1884.. จากนัน้นาํท่านสู่ ท่าเรืออลัเบริต์ดอ๊ก 

อนัมชีื่อเสยีงโด่งดงั ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นถ่ายรูปกบัความสวยงามตามอธัยาศยั นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงสแตรด้ฟอรด์ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั MERCURE HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่หา้  เบอรต์นัออนเดอะวอรเ์ตอร ์– คาดีฟ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมืองสแตรทฟอรด์ (STRATFORD UPON AVON)  

เมอืงเลก็ๆแต่งดงามริมฝัง่แม่นํา้เอวอน ....นาํท่าน ชมบา้นเกดิของกวเีอกเชคส

เปียร ์(ไม่รวมค่าเขา้ชมถา้ม)ี ซึ่งเป็นทีร่วบรวมชีวประวตั ิและผลงานท ัง้หมดของ

เชคสเปียร ์และตวับา้นยงัคงเอกลษัณ์ของรูบแบบเฉพาะของเมอืงสตราทฟอรด์ 

ภายในเมอืงอบอวลไปดว้ยบรรยากาศแห่งละคร และวรรณกรรม    ทีค่วรค่าแก่การมาเยี่ยมชมยิ่งนกั นาํท่านสู่ เบอรต์นั

ออนเดอะวอรเ์ตอร ์เมอืงเลก็ทีส่วยงาม ซึ่งมธีารนํา้ไหลผ่านกลางเมอืง คณะเดนิทางต่อสู่ เมอืงคารด์ฟิ (เวลส)์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองคารด์ิฟ (CARDIFF) เมอืงหลวงของประเทศเวลส ์และยงัเป็นเมอืงท่าสาํคญัริมทะเลไอริช เมอืงที่

ยิ่งใหญ่และสวยงาม ถูกสรา้งขึ้นโดยฝีมอืชาวโรมนัสมยัเรืองอาํนาจ  

นาํท่านชม กรุงคารด์ีฟ ผ่านชมสถานทีส่าํคญัตาางๆ เช่น ปราสาทคาดฟี อาคารรฐัสภา ถ่ายรูปภายนอกของตวัปราสาท

คารด์ฟี  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั MERCURE HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่หก  บาธส ์– สโตนเฮนจ ์– ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาธส ์(BATH) เมอืงเก่าแก่ทีม่คีวามสาํคญั และรุ่งเรืองต ัง้แต่ยุคโรมนั เป็นสถานทีอ่าบนํา้ของชาวโรมนั เน่ืองจาก

เป็นเมอืงแห่งนํา้พรุอ้น ชมเมอืงทีส่วยงาม และย่านการคา้ .... 

นาํท่านเดนิทางสมัผสัหนึ่งในสิง่มหศัจรรยข์องโลก กลุ่มหนิสโตนเฮนจ ์โดยผ่านชม

กลุ่มหนิทีม่ลีกัษณะรูปทรงการจดัวางทีแ่ปลกและไม่ทราบวตัถปุระสงคท์ีแ่น่ชดัในยุค 

3,500-4,000 ปีมาแลว้ ท่านจะทึง่กบัความสามารถของมนุษยท์ีไ่ดน้าํกอ้นหนิขนาด

ใหญ่นํา้หนกับางกอ้นถงึ 45 ตนั  มาวางเรียงกนัเป็นวงกลมไดอ้ย่างน่ามหศัจรรย์  (ราคารวมค่ารถเขา้ทอ้งถิ่นนัง่เขา้ไป

ใกล ้ๆ หนิแลว้) 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงลอนดอน 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั IBIS LONDON HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็  ออ๊กซฟอรด์ - ชอ้ปป้ิง OUT LET – ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านแวะชอ้ปป้ิงที ่BICESTER OUTLET เอา้ทเ์ลทที ่รวมแบรนดเ์นมกว่ารอ้ย  แบรนดร์าคาถูกกว่าปกต ิ60-70 % อยู่

ทีน่ี่  

เทีย่ง      *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บ่าย        จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงออ๊กซฟอรด์ เมอืงแห่งมหาวทิยาลยั.. 

นาํท่าน ถ่ายรูปกบัตวัอาคารของไครช้เชิรท์คอลเลท็ (ดา้นหนา้)... ไดเ้วลาเดนิทางกลบัสู่กรุงลอนดอน พื้นทีส่เีขยีว มี

สวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมอืงหลายแห่ง 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูเป็ดโฟรซซี ัน่ 

ทีพ่กั IBIS LONDON HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่แปด กรุงลอนดอน -ล่องแม่น ้าเทมส ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านล่องแม่นํา้เทมส ์ ชมววิของเมอืงลอนดอนเจากนัน้....นัง่รถชมเมอืงไม่ว่าจะ

เป็น ชมพระราชวงับกักิงแฮม(ชมดา้นหนา้) ทีป่ระทบัของพระราชินีทีม่กีอง

มหาดเลก็รกัษาพระองคผ์ลดัเปลีย่นเวรยามอย่างเป็นระเบยีบสวยงาม 

นาํท่าน ชมลอนดอนอาย ชิงชา้ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก ชม จตัรุสัทราพลัการ,์ 

มหาวหิารเวสทม์ินสเตอร ์และโบสถเ์ซ็นปอลทีง่ดงาม  

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย อสิระใหท้่าน ชอ้ปป้ิง สนิคา้ ณ หา้งสรรพสนิคา้ช ัน้นาํของกรุง

ลอนดอน  อาท ิหา้งแฮรร์อดส ์หา้งเก่าแก่ของกรุงลอนดอน รา้น 

BURBERRYS รา้น DEBENHAMS รา้น FORTNUM & 

MASONS จดัไดว้่าเป็นรา้นที ่“ผูด้”ี มากทีสุ่ดรา้นหน่ึงในองักฤษ 
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มารค์แอนสเปนเซอร ์เน็กช ์เสื้อโคต้ เสื้อกนัฝน ถงุมอื เสื้อกนัหนาว สูท และเสื้อผา้หนา้รอ้น (ขององักฤษ) รวมถงึเสื้อผา้

เดก็ นอกจากน้ียงัม ีชา กาแฟ รวมถงึอาหารบรรจขุวดแกว้ และเครื่องกระป๋องต่างๆ มากมายหลากหลายใหท้่านได ้

เลอืกสรร จนกระท ัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

จตัรุสัรฐัสภา พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอรท์ีต่ ัง้ของรฐัสภาองักฤษ หอนาฬกิาบิก๊เบน

ชมความงดงามทศันียภาพสองฝัง่ของแม่นํา้เทมส ์ ... ถ่ายรูปกบั หอนาฬกิา

บิ๊กเบน็ อนัเป็นสญัญลกัษณ์ของกรุงลอนดอน เกรทสตาร ์ออฟอฟัรกิา มงกุฎ

อมิพเีรียลคราวน ์ ชมหอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON)  (ชม

ดา้นหนา้) ทีเ่ก่าแก่และเป็นคลงัเก็บสมบตัขิองพระราชวงศอ์งักฤษ  .....นาํท่าน

เดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ สนามบนิสวุรรณภมุิ 

21.45 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิสวุรรณภมุิ โดยเทีย่วบนิที ่EK010 / EK372  

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ *.*.*. 

วนัที่เกา้   สนามบนิสวุรรณภมุิ 

18.55 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมุิ โดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหต ุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสมท ัง้น้ีทางบริษทัฯจะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

**อตัราค่าใชจ้า่ย  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ เด็ก+1ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่มีเตยีงเสรมิ 

+2ผูใ้หญ่ 
พกัเดี่ยว 

12-20 เม.ย. *สงกรานต*์ 

17-25 พ.ค. 

69,999 

61,999 

67,999 

59,999 

66,999 

58,999 

11,500 

10,500 

** ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรอืภาษีประกนัภยัการเดนิทาง และค่าวซ่ีา ** 

 

อตัราน้ีรวม   

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 

ภายใตเ้ง ือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรือเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจาก 

อยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน

แฟร,์การประชุม อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสม

และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 
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หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้

ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ ํา่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบนํา้ ซึ่ง

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอ

วซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาที่ค่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัิวซ่ีาได  ้(กรณีถา้มี

ค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางที่ศึกษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพาํนกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมต่ํา่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํา่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอื

เดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นคาํรอ้ง

ขอวซ่ีา และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรบัติดวซ่ีาไมต่ํา่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสือของทาง

ราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเลม่  
7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบริษทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวติหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกัเกินจากทางสาย 

3. การบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั , ค่ากระเป๋าเดนิทาง

หรือ 
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ของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

4. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษี 

5. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

8. ค่าทปิท่านละ 70.- ปอนด ์
 

 

**กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุใหล้ะเอียดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรที์่ท่านไดร้บัถอืเป็น

สญัญาการเดินทางระหว่างบริษทัและลูกคา้** 
เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาํระเงินมัดจาํ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  
เงือ่นไขการชําระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการ

เดินทางโดยเหตุจาํเป็นทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริง 
เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง  
***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทําการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมืองทีเ่ขา้พกั เช่น กรณทีีเ่มืองนั้นมีการ

จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองทีใ่กลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม*** 
กรณยีกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เกบ็ค่าบริการท่านละ 

3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เกบ็ค่าบริการทวัร์เตม็

จาํนวนตามราคาทวัร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกดิอบุัติเหตุ,เจบ็ป่วย,เสยีชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่

ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในน้ันด้วย เพ่ือจะได้ยืนยันกบัสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งน้ี

ขึ้นอยู่กบัดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํระค่าทวัร์หรือมัดจาํมาแล้ว

ทางบริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือ

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน (สอบถาม

เพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอกีคร้ังนึง) 
-  กรณีผู้เดินทางที่เกดิอบุัติเหตุ,เจบ็ป่วย,เสยีชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความ

ตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะได้ยืนยันกบัสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบั

ดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

ค่าธรรมเนียมในการมัดจาํตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและ

ค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว  
หมายเหตุ  



Euro 19.3 

 

 - บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัทีท่าง บริษทั

ฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณทีีก่องตรวจคน

เขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งใน

กรณทีีท่่านจะใชห้นงัสอืเดินทางราชการ (เล่มสนีํ้ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอก

ประเทศใดประเทศหนึง่  
 - บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 - บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 - กรณทีีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ จะแจง้

ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
 - เมือ่ท่านทําการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุก

ขอ้แลว้ ในกรณทีีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการ

เปลีย่นแปลงได ้ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะคํานึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั

ของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั…. 

- หลงัจากทีม่ีการจองทวัรแ์ละไดชํ้าระค่ามดัจําทวัรห์รือทั้งหมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของ

บริษทัหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆของ

บริษทั ทีไ่ดร้ะบุไวท้ั้งหมด 

 -  นั่งที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีจ่ะน่ังต้องมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้

ทีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผู้อืน่ได้อย่างรวดเร็วในกรณทีีเ่คร่ืองบินมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 
กโิลกรัม) ไม่ใช่ผู้ทีม่ปัีญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าทีเ่ช็คอนิสายการบิน ตอน
เวลาทีเ่ช็คอนิเท่านั้น 

 
 กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหว่างการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถา้ตอ้งการ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพ่ือให้อยูใ่นดุลพินิจของ 
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สถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือ
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ

ถงึแม้ว่า 
ท่านจะถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาํร้องใหม่กต้็องชาํระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และ 
โปรดแต่งกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกนั 
 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอาํนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจ

ของ 
ทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ซ่ึงอาจจะเกดิความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และ
เหตุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็น
สาํคญั  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่ม
ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นให้ก่อนความวุ่นวานในทวัร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเดก็ทารกอายตุํ่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
จองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) 
 ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัว่าทวัร์นั้นๆ  
ยืนยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้าย
นั้นได ้
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผอ่นระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึง
ท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจาํตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความจาํเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
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ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระสําหรับท่านผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทั้ งการสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์

สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั 

ยานพาหนะ,  อนัเนือ่งจากอุบติัเหตุรวมถงึภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล 

สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของ

เทีย่วบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่

เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล 

เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง

ท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ ที่

รบัประกนัในกรณทีีผู่ร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ 

มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบ

ดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้ นทีม่ีการปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดินทาง รวมถึงมีสิง่ผิดกฎหมาย บริษทัฯ 

จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรือเพือ่ความ

เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งนี้ การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษทั จะยึดถือและคํานึงถึง

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ําพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 

 

 

 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยื่นประมาณ 15-20 วนัท าการ 

*** ยื่นวซ่ีาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้  ชัน้ 28) *** 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหว่างยื่นวซ่ีาเขา้สถานทูตแลว้ ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวซ่ีาอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 

เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบั และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ชาํรุด(หนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า ควรนาํมาประกอบการยื่นวซ่ีาดว้ย)  

 

2.รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ (พื้นหลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดบั 

ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

 

3.หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกค่าใชจ่้ายเอง 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง สาํเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์ส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง ถ่ายสาํเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลูกคา้
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ทาํรายการเดนิบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชี อพัเดทไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยื่นวซ่ีา และบญัชีตอ้งมี

ครบทกุเดอืน ในกรณีทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทาํจดหมายชี้แจง  

3.2 กรณีเปลีย่นบญัชีเป็นเล่มใหม่ ใหท้่านถ่ายสาํเนาสมดุบญัชีมาท ัง้สองเล่ม (ท ัง้เล่มเก่า –เล่มใหม่) 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง  

3.3.1 ตอ้งทาํ BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุื่อเจา้ของบญัชี (บคุคลทีอ่อกค่าใชจ่้าย) 

ตอ้งสะกดชื่อ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที่เจา้ของบญัชีออกค่าใชจ่้ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชื่อ – สกุล ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาดาํเนินงานประมาณ 3 วนั และใชย้ื่นไดไ้ม่เกิน 30 วนั หลงัจากธนาคาร

ออกให ้ 

3.3.2. ตอ้งทาํหนงัสอืรบัรองค่าใชจ่้ายทีม่กีารชี้แจงความสมัพนัธอ์กีหน่ึงฉบบั (Sponsor Letter) 

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจาํ** 

 

4.หลกัฐานการทาํงาน  

-เจา้ของกิจการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายุไม่เกิน 3 เดอืน หรือ สาํเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

-กิจการไม่จดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการทาํงาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สญัญาเช่าที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

-เป็นพนกังาน หนงัสอืรบัรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบตุาํแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ่มทาํงาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ

สถานทูตทีย่ื่น) 

-นกัเรียนหรือนกัศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่าํลงัศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ

สถานทูตทีย่ื่น) 

 

5.เอกสารส่วนตวั 

-สาํเนาทะเบยีนบา้น 

-บตัรประชาชน 

-สูตบิตัร(กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร(ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น)  กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

6.กรณีเดก็อายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร

เดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทาง

ไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเดก็ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ท ัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มี
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ความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจปกครองบตุรแต่

เพยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซ่ีา พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทูตดว้ย ท ัง้

สองท่าน 

 

7.ท่านไม่จาํเป็นตอ้งเซน็ รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซ่ีาเท่านัน้ 

 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารแปลเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งแปลจากรา้นแปลหรือศูนยแ์ปล พรอ้มประทบัตรา เท่านัน้ 

 


