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Euro 19.3 

กรุงลอนดอน - สโตนเฮน้จ ์- บาธส ์- คารด์ีฟ 

สแตรทฟอรด์ อพัพอนเอวอน - แมนเชสเตอร ์- เอดินเบรอะ  

เลคแลนด ์- วนิเดอรเ์มียร ์– ลเิวอรพ์ลู – ลอนดอนอายส ์– ลอ่งเรอืแม่น ้าเทมส ์ 

ชมสองสนามของ แมนยู และ ลเิวอรพ์ลู 

ก าหนดการเดินทาง :    

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมิู   

22.00 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์ สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้รบั

พรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่สอง สนามบนิสุวรรณภมิู - กลาสโกว(์สกอ๊ตแลนด)์ - เอดินบะระ 

01.35 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงกลาสโกว ์โดยเทีย่วบนิ EK385 / EK27  

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

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

เจรญิรุ่งเรอืงและล า้หนา้มากทีสุ่ดเมอืงหน่ึง ต ัง้แต่ในศตวรรษที ่16 เมอืงกลาสโกวเ์ตบิโตขึ้นอย่างรวดเรว็เน่ืองจากการเป็น

เมอืงท่าใหญ่ของมหาสมทุรแอตแลนตกิ จากนัน้ในศตวรรษที ่19 อตุสาหกรรมเหลก็ การต่อเรอื และยานยนตไ์ดเ้ตบิโตขึ้น

จนเป็นผลท าใหผู้ค้นหล ัง่ไหลเขา้มา ในทีสุ่ด กลาสโกวก์ลายเป็นเมอืงทีส่ามของยุโรปทีม่จี  านวนประชากรเกนิหน่ึงลา้นคน 

รองจากลอนดอนและปารสี และกลายเป็นเมอืงส าคญัอนัดบัสองของสหราชอาณาจกัรรองจากลอนดอน กลาสโกวย์งัเป็น

อกีเมอืงหน่ึงทีไ่ดร้บัความสนใจอย่างมากจากนกัท่องเทีย่ว ท ัง้น้ีเน่ืองจากความหลากหลายของกจิกรรมที่สามารถหาท าได ้

ในเมอืงใหญ่แห่งน้ี เช่น ชอ้บป้ิง ดว้ยความสวยงามของสถาปตัยกรรมบวกกบัการทีม่ศิีลปินมากมายท าใหใ้นปี 1990 เมอืง

http://bit.ly/2NMk5YE
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แห่งน้ีไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น เมอืงแห่งสถาปตัยกรรมและวฒันธรรมของยุโรป ...หลงัผ่านการตรวจพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเอดนิเบริก์ (EDINBURGH)  เมอืงหลวงของสกอ็ตแลนด ์ทีไ่ดร้บัสมญานามว่า “เอเธนส ์

ของซีกโลกเหนือ” จะเหน็ไดจ้ากอารยธรรมและสถาปตัยกรรมต่างๆ ทีย่งัคงไวใ้นรูปแบบดัง้เดมิใหท้กุท่านไดช้ื่นชมถงึ

ความอนุรกัษนิ์ยมของชาวสกอ็ตแลนด ์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั MERCURE LIVINGTON HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่สาม ปราสาทเอดินเบริก์ – ทะเลสาบวนิเดอเมียร ์– แมนเชสเตอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ชม The Royal Mile ถนนทีม่คีวามเก่าแก่ทีสุ่ดใน 

เอดนิเบริก์ มคีวามยาว และใหญ่ทีสุ่ดในโลก ท่านสามารถเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ ทีน่่าสนใจ

ไดจ้ากถนนสายประวตัศิาสตรแ์ห่งน้ี ไดอ้กีดว้ย นอกจากน้ีถนนสายน้ีกอ็ยู่ไมไ่กล

จาก ปราสาทเอดินบะระ จงึท าใหก้ารเดนิทางไปยงัปราสาทมคีวามสะดวกมาก  

น าท่านชม รฐัสภาใหม่ของเมืองเอดินเบริก์และ ถา่ยรูปดา้นหนา้ของ พระราชวงัโฮ

ลรูีด้ อนัสวยงาม 

น าท่าน ชมความยิง่ใหญ่และงดงามของปราสาทเอดนิเบริก์  ทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขาอย่างโดดเด่น  

...น าท่านชมทวิทศันท์ีส่วยงามของเมอืงจากป้อมปราการบนปราสาท   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านไปยงับรเิวณทีเ่รยีกว่า เลคแลนด ์ทีส่วยงาม ดว้ยทะเลสาบ ระหว่างเสน้ทางจะผ่านบา้นชนบทขององักฤษทีน่่ารกั 

ชม เมืองวนิเดอรเ์มียร ์ทีต่ ัง้อยู่รมิทะเลสาบ และเป็น บา้นเกดิของปีเตอร ์แรบบทิตวัการตู์นทีม่ชีื่อเสยีงขององักฤษ   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั HOLIDAY EXPRESS HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่ แมนเชสเตอร ์– ลเิวอรพ์ลู – สแตรดฟอรด์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร ์(MANCHESTER) เมอืงอตุสาหกรรมอกีเมอืงหน่ึง ....น าท่านชม ย่านเมืองเกา่ของ

แมนเชสเตอร ์น าชม ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร ์ชมวิหารแห่งแมนเชสเตอร ์

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลเิวอรพ์ลู (LIVERPOOL) เป็นเมอืงทีม่ฐีานะเป็นนครและเป็นเมอืงเมโทรโพลตินัของเมอรซ์ยีไ์ซดใ์น

ภาคการปกครองตะวนัตกเฉียงเหนือขององักฤษ.. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่าน ถ่ายรูปดา้นหนา้สนามฟลุบอลแอนดฟิ์ลด ์(ANFIELD STADIUM) เปิดใชง้านเมือ่ปี 1884 โดยมจีอหน์ ออรเ์รลล ์

เป็นเจา้ของ และผูบ้กุเบกิ ซึง่สงัเวยีนดงักลา่วอยู่ตดิๆ กบัสวนสาธารณะแสตนลีย่ ์พารค์ และนดัประเดมิสนามนดัแรกคือ 

เป็นการพบกบัระหว่างเอริล์สทาวน ์กบัเอฟเวอรต์นั เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 1884.. จากนัน้น าท่านสู่ ท่าเรอือลัเบริต์ดอ๊ก 

อนัมชีื่อเสยีงโด่งดงั ใหท่้านไดเ้ดนิเลน่ถ่ายรูปกบัความสวยงามตามอธัยาศยั น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสแตรด้ฟอรด์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั MERCURE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัที่หา้  เบอรต์นัออนเดอะวอรเ์ตอร ์– คาดฟี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมืองสแตรทฟอรด์ (STRATFORD UPON AVON)  

เมอืงเลก็ๆแต่งดงามรมิฝัง่แมน่ า้เอวอน ....น าท่าน ชมบา้นเกดิของกวเีอกเชคส

เปียร ์(ไมร่วมค่าเขา้ชมถา้ม)ี ซึง่เป็นทีร่วบรวมชวีประวตั ิและผลงานท ัง้หมดของ

เชคสเปียร ์และตวับา้นยงัคงเอกลษัณข์องรูบแบบเฉพาะของเมอืงสตราทฟอรด์ 

ภายในเมอืงอบอวลไปดว้ยบรรยากาศแห่งละคร และวรรณกรรม    ทีค่วรค่าแก่การมาเยีย่มชมยิง่นกั น าท่านสู่ เบอรต์นั

ออนเดอะวอรเ์ตอร ์เมอืงเลก็ทีส่วยงาม ซึง่มธีารน า้ไหลผ่านกลางเมอืง คณะเดนิทางต่อสู่ เมอืงคารด์ฟิ (เวลส)์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคารดิ์ฟ (CARDIFF) เมอืงหลวงของประเทศเวลส ์และยงัเป็นเมอืงท่าส าคญัรมิทะเลไอรชิ เมอืงที่

ยิง่ใหญ่และสวยงาม ถกูสรา้งขึ้นโดยฝีมอืชาวโรมนัสมยัเรอืงอ านาจ  

น าท่านชม กรุงคารดี์ฟ ผ่านชมสถานทีส่  าคญัตาางๆ เช่น ปราสาทคาดฟี อาคารรฐัสภา ถ่ายรูปภายนอกของตวัปราสาทคาร์

ดฟี  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั MERCURE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่หก  บาธส ์– สโตนเฮนจ ์– ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาธส ์(BATH) เมอืงเก่าแก่ทีม่คีวามส าคญั และรุ่งเรอืงต ัง้แต่

ยุคโรมนั เป็นสถานทีอ่าบน า้ของชาวโรมนั เน่ืองจากเป็นเมอืงแห่งน า้พรุอ้น ชมเมอืงที่

สวยงาม และย่านการคา้ .... 

น าท่านเดนิทางสมัผสัหน่ึงในสิง่มหศัจรรยข์องโลก กลุ่มหนิสโตนเฮนจ ์โดยผ่านชม

กลุม่หนิทีม่ลีกัษณะรูปทรงการจดัวางทีแ่ปลกและไมท่ราบวตัถปุระสงคท์ีแ่น่ชดัในยุค 

3,500-4,000 ปีมาแลว้ ท่านจะทึง่กบัความสามารถของมนุษยท์ีไ่ดน้ ากอ้นหนิขนาดใหญ่น า้หนกับางกอ้นถงึ 45 ตนั  มาวาง

เรยีงกนัเป็นวงกลมไดอ้ย่างน่ามหศัจรรย ์ (ราคารวมค่ารถเขา้ทอ้งถิน่นัง่เขา้ไปใกล ้ๆ หนิแลว้) 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ กรุงลอนดอน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั IBIS LONDON HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็  ออ๊กซฟอรด์ - ชอ้ปป้ิง OUT LET – ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านแวะชอ้ปป้ิงที ่BICESTER OUTLET เอา้ทเ์ลทที ่รวมแบรนดเ์นมกว่ารอ้ย  แบรนดร์าคาถกูกว่าปกต ิ60-70 % อยู่

ทีน่ี่  

เทีย่ง      *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย        จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงออ๊กซฟอรด์ เมอืงแห่งมหาวทิยาลยั.. 
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น าท่าน ถ่ายรูปกบัตวัอาคารของไครช้เชริท์คอลเลท็ (ดา้นหนา้)... ไดเ้วลาเดนิทางกลบัสู่กรุงลอนดอน พื้นทีส่เีขยีว มี

สวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมอืงหลายแห่ง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูเป็ดโฟรซซี ัน่ 

ทีพ่กั IBIS LONDON HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่แปด กรุงลอนดอน -ล่องแม่น ้ าเทมส ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านลอ่งแมน่ า้เทมส ์ ชมววิของเมอืงลอนดอนเจากนัน้....นัง่รถชมเมอืงไมว่่าจะ

เป็น ชมพระราชวงับกักงิแฮม(ชมดา้นหนา้) ทีป่ระทบัของพระราชนีิทีม่กีอง

มหาดเลก็รกัษาพระองคผ์ลดัเปลีย่นเวรยามอย่างเป็นระเบยีบสวยงาม 

น าท่าน ชมลอนดอนอาย ชงิชา้ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก ชม จตัรุสัทราพลัการ,์ 

มหาวหิารเวสทมิ์นสเตอร ์และโบสถเ์ซ็นปอลทีง่ดงาม  

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย อสิระใหท่้าน ชอ้ปป้ิง สนิคา้ ณ หา้งสรรพสนิคา้ช ัน้น าของกรุง

ลอนดอน  อาท ิหา้งแฮรร์อดส ์หา้งเก่าแก่ของกรุงลอนดอน รา้น 

BURBERRYS รา้น DEBENHAMS รา้น FORTNUM & 

MASONS จดัไดว้่าเป็นรา้นที่ “ผูด้”ี มากทีสุ่ดรา้นหน่ึงในองักฤษ มารค์แอนสเปน

เซอร ์เน็กช ์เสื้อโคต้ เสื้อกนัฝน ถงุมอื เสื้อกนัหนาว สูท และเสื้อผา้หนา้รอ้น 

(ขององักฤษ) รวมถงึเสื้อผา้เดก็ นอกจากน้ียงัม ีชา กาแฟ รวมถงึอาหารบรรจุ

ขวดแกว้ และเครื่องกระป๋องต่างๆ มากมายหลากหลายใหท่้านไดเ้ลอืกสรร 

จนกระท ัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

จตัรุสัรฐัสภา พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอรท์ีต่ ัง้ของรฐัสภาองักฤษ หอนาฬกิาบิก๊เบน

ชมความงดงามทศันียภาพสองฝัง่ของแมน่ า้เทมส ์ ... ถ่ายรูปกบั หอนาฬกิาบิ๊กเบน็ อนัเป็นสญัญลกัษณข์องกรุงลอนดอน 

เกรทสตาร ์ออฟอฟัรกิา มงกฎุอมิพเีรยีลคราวน ์ ชมหอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON)  (ชมดา้นหนา้) ที่

เก่าแก่และเป็นคลงัเกบ็สมบตัขิองพระราชวงศอ์งักฤษ  .....น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ สนามบนิ

สุวรรณภมิุ 

21.45 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภมิุ โดยเทีย่วบนิที ่EK010 / EK372  

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

วนัที่เกา้   สนามบนิสุวรรณภมิุ 

18.55 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสุวรรณภมิุ โดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหต ุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสมทัง้น้ีทางบรษิทัฯจะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
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**อตัราค่าใชจ้า่ย  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ เด็ก+1ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่มีเตยีงเสรมิ 

+2ผูใ้หญ่ 
พกัเด่ียว 

17-25 พ.ค. 61,999 59,999 58,999 10,500 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวีซ่า ** 

 

อตัราน้ีรวม   

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

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจาก 

อยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์

การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเกบ็เงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบน า้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซ่ีา หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการ

ขอวซ่ีาของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาได  ้(กรณีถา้มี

ค่าใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอื

เดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค า

รอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัตดิวซ่ีาไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสือของทาง

ราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  
7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้น

บาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิจากทางสาย 

3. การบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอื 

ของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

4. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

5. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

7. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

8. ค่าทปิท่านละ 70.- ปอนด ์
 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 



Euro 19.3 

 
เง ือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง นับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่า่นการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย
เหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร
จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์

(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนัน้
ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋
เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสาย
การบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณี
ออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ
ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก
หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) 
เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
14 วนักอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีล่กูคา้
ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นส าคญั…. 
- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรง
กบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็น
ผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่
เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหัก
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิ
มัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหม่
ทกุครัง้  
 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 



Euro 19.3 

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี ้
 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยั
ตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่
ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 
 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้
ได ้
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึ
ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 
เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้
ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ
ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวี
ซา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่
จ าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีที่
ผูร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 
เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอม
แปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมีการ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 
บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี”้ 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  
ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15-20 วนัท าการ 
*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) *** 
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

1.หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ย
กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ควรน ามาประกอบการยืน่วซีา่
ดว้ย)  
 
2.รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื
เครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 
 
3.หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวน
ลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ และบญัชี

ตอ้งมคีรบทกุเดอืน ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  
3.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบญัชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 
3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
3.3.1 ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(บคุคลทีอ่อก
คา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – 
สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วนั 
หลงัจากธนาคารออกให ้ 
3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั (Sponsor Letter) 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจ า** 
 
4.หลกัฐานการท างาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนา
ใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
-กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถานทตูทีย่ืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถานทตูทีย่ืน่) 
 
5.เอกสารสว่นตวั 
-ส าเนาทะเบยีนบา้น 
-บตัรประชาชน 
-สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
6.กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบั
ใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุร
แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย 
ทัง้สองทา่น 
 
7.ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 
8. ในกรณีทีม่เีอกสารแปลเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทบัตรา เทา่นัน้ 
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