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HILIGHT 

 เขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์ (Edinburge Castle)  

 เขา้ชมสนามฟุตบอลของทมีปีศาจแดง แมนเชสเตอร ์

ยไูนเต็ด (Old Trafford Stadium) 

 เที่ยวบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เ ช็คสเ ปียร ์ (William 

Shakespeare ) 

 ตืน่ตาตืน่ใจกบัเสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 

7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก  

 ชอ้ปป้ิงจใุจทีห่า้งแฮรร์อดส ์และถนนออ๊กฟอรด์ ใจกลาง

กรงุลอนดอน (London)   

  

 

Edinburgh Castle 

and Stonehenge  

สกอตแลนด ์ 

เวลส ์องักฤษ 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

เดนิทาง เมษายน – พฤษภาคม 62 

ราคาเริม่ตน้เพยีง 69,900-  
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 11 เม.ย.-18 เม.ย. 62 69,900  

 

 

 

 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมที่
พกั 

1 กรงุเทพ  
    

 

2 ดไูบ – เอดนิบะระ – ปราสาทเอดนิบะระ    O 
DOUBLE 
TREE BY 
HILTON  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เอดนิบะระ – แมนเชสเตอร ์– เขา้ชมสนามฟุตบอล
โอลดแ์ทรฟฟอรด์ O O O 

HOLIDAY 
INN  

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
แมนเชสเตอร ์– เมอืงสแตรทฟอรด์  – Bourton On 
The Water – เมอืงออ๊กฟอรด์ O O    O     

CROWNE 
PLAZA 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 เมอืงออ๊กฟอรด์ – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน O O X 
MERCURE 
LONDON 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 อสิระเทีย่วชมลอนดอนตามอธัยาศยั  O X X 
MERCURE 
LONDON 

หรอืเทยีบเทา่ 

7 
เทีย่วลอนดอน – หอนาฬกิาบกิเบน – Bicester 
Village outlet – สนามบนิ  O O  

 

8 ดไูบ – กรงุเทพ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ  

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 9 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบนิ เอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

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

วนัที ่2  ดไูบ – เอดนิบะระ – ปราสาทเอดนิบะระ  

01.15 น. ออกเดนิทางสูโ่ดฮาดว้ยเทีย่วบนิ EK 385 

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.55 น. ออกเดนิทางตอ่สูเ่อดนิเบริก์ ประเทศสก็อตแลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 23 

14.50 น. 

 

 

 

ถงึสนามบนิเอดนิเบริก์ ประเทศสก็อตแลนด ์(Scotland) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 

6 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเขา้สู่เมอืงเอดนิเบริก์ 

(Edinburgh) เมอืงหลวงของสก็อตแลนด ์(Scothland) ดนิแดนทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีส่วยงาม 

น าทา่นเดนิทางสูย่า่นเมอืงเกา่สูถ่นนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายส าคัญทีเ่ชือ่มสูพ่ระ

ต าหนักโฮลีรู่๊ด (Palace of Holyrood House) ซึง่เป็นทีป่ระทับของพระราชนิ ีเวลาเสด็จเยอืน

สกอตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภา

แห่งชาตสิก็อตอันน่าภาคภูมใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย แลว้น าท่านเขา้ชมปราสาท

เอดนิบะระ (Edinburgh Castle ) อันสง่างามดว้ยท าเลทีต่ัง้บนเนนิเขาสงู มองเห็นเด่น

เป็นสง่าจากทุกมุมเมอืง เคยเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิส์ก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอยา่งน่าชม 

อาท ิสว่นของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญเ่รยีงราย รวมทัง้ประเพณีการ

ยงิปืนใหญใ่นเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีทีผ่่านมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้ง

ในครสิตศ์ตวรรษที ่12 เพือ่ร าลกึถงึพระมารดาของกษัตรยิเ์ดวดิที ่1 แลว้เขา้สู่พระราชฐาน

http://bit.ly/2NMk5YE
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ชัน้ในสว่นทีเ่ป็น The Palace จัดแสดงเกีย่วกบัเรือ่งราวของราชวงศแ์หง่สก็อต  

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  DOUBLE TREE BY HILTON  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3  เอดนิบะระ – แมนเชสเตอร ์– เขา้ชมสนามฟตุบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมอืงอตุสาหกรรม   ทีม่ชี ือ่เสยีง

จากการเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่แรกของโลก เป็นศนูยก์ลางศลิปะ สือ่ และธรุกจิขนาดใหญ ่

อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีต่ัง้ของสโมสรทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังในวงการฟตุบอลของโลก โดยมสีโมสร

ฟตุบอล 3 สโมสร ไดแ้ก ่แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซติี ้และสโมสรครกิเก็ต 

แลงคาเชยีร ์เคานต์ี ้  

กลางวนั  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

 

 

 

น าคณะเขา้ชมสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium and 

Museum Tour ) ของสโมสรแมนยฯู ทีจ่ัดวา่รวยทีส่ดุในโลก เป็นสนามทีใ่หญ่เป็นอันดับ 

2 ขององักฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลยี ์สเตเดยีม 

(Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทมีชาตอิังกฤษเพยีงแห่งเดยีว และใหญ่เป็น

อนัดับที ่11 ของยโุรปนอกจากนัน้ยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที ่ยฟู่า รับรองเป็นสนาม 5 

ดาว รวมทัง้เขา้ชมพพิธิภณัฑ ์(Museum) ทีร่วบรวมประวัตคิวามเป็นมาตัง้แต่เริม่ก่อตัง้

สโมสร และ ยงัมสี ิง่ของ ถว้ยรางวัลตา่งๆ แสดงโชวอ์ยูด่ว้ย จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของ

ที่ระลกึของทีมที่ท่านชืน่ชอบในรา้น MEGA STORE ที่มากมายไปดว้ยของที่ระลกึ

หลากหลายชนดิส าหรับแฟนบอล ***หมายเหต ุหากไมส่ามารถเขา้ชมสนามฟุตบอล

และพพิธิภณัฑไ์ด ้เช่น ในวนัทีม่กีารแขง่ขนั ฯลฯ ทางบรษิทัขอคนืคา่ใชจ้า่ย 700 

บาท ตอ่ทา่น***  

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN MANCHESTER CITY CENTRE หรอื

เทยีบเทา่ 

วนัที ่4 แมนเชสเตอร ์– เมอืงสแตรทฟอรด์  – Bourton On The Water – เมอืงออ๊ก

ฟอรด์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้า

เอวอน อันเป็นบา้นเกดิของ วลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare ) กวทีี่มี

ชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ  น าท่านเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอร์ด  ซึ่ง  ร่มรื่นไปดว้ย

สวนสาธารณะ น าชมบา้นเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก) และชวีติความเป็นอยูข่องกวเีอกในอดตี 

ชมโบสถเ์กา่แก ่Holy Trinity แมน่ ้าเอวอนอันเงยีบสงบ และสถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ี่

เกีย่วขอ้งกบักวเีอกผูน้ี ้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึจากรา้นคา้มากมาย  

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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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water  ซึง่เป็นหมูบ่า้น

ทีไ่ดรั้บการโหวตใหเ้ป็นหมู่บา้นที่มคีวามสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ดว้ยลักษณะของตัว

อาคารทีม่คีวามโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสรา้งตัวอาคารดว้ยหนิ ซึง่เป็นหนิ Cotswold stone 

เท่านัน้ ภายในหมบูา้นจะมแีม่น ้า Windrush ไหลผ่าน มเีป็ดหัวเขยีวสวยงามเวยีนว่ายเต็ม

แม่น ้า เป็นหมู่บา้นที่มธีรรมชาตสิุดแสนโรแมนตคิ น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงอ๊อกฟอรด์ 

(Oxford) เมอืงแห่งการเรียนรู ้เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นประวัตศิาสตร ์เป็นที่ตัง้ของ

มหาวทิยาลัย ทีม่อีายุมากกว่า 800 ปี เมอืงทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศัยของเหล่าขนุนางต่างๆมากมาย 

รวมทัง้ นักวชิาการและนับตัง้แต่ศตวรรษที่ 9 เป็นตน้มา และยังเป็นเมอืงสถานทีถ่า่ยท า

ภาพยนตรเ์รือ่ง Harry Potter ภาพยนตร์ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังในยุค 2000 โดย J.K. 

Rowling เมอืงออ๊กซฟอรด์ มเีวลาเวลาใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงมหาวทิยาลัยแหง่นี้ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CROWNE PLAZA RESORT  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 เมอืงออ๊กฟอรด์ – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงซาลสิ   บวัรี ่(Salisbury) น าท่านชมเสาหนิสโตนเฮน้จ ์

(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกในยคุกอ่นประวัตศิาสตร ์มอีายกุว่า 5,000 ปี 

เป็นกลุ่มแท่งหนิขนาดใหญ่ ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึง่ไม่มใีครทราบวัตถุประสงคใ์น

การสรา้งอยา่งชดัเจน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูม่หานครลอนดอน (London) เมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางส าคัญทาง

ธุรกจิ การเมอืง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตร์ของโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง การ

สือ่สาร การบันเทงิ แฟชัน่ ศลิปะ และเป็นทีย่อมรับว่ามอีทิธพิลไปทั่วโลก และยังเป็นเมอืง

ท่องเที่ยวที่ใหญ่และส าคัญของยุโรปอกีดว้ย จากนัน้อสิระใหท้่านไดส้นุกกับการเลือกซือ้

สนิคา้ตามอธัยาศัย บรเิวณถนนออ๊กฟอรด์ (Oxford Street) ซึง่เรยีกไดว้่าเป็นศูนยก์ลาง

การชอ๊ปป้ิงในกรงุลอนดอน มรีา้นคา้เสือ้ผา้แฟชัน่ เครือ่งประดับ นาฬกิา ชือ่ดังมากมายตลอด

แนวถนนกว่า 2 กโิลเมตร อาท ิเชน่ Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, 

Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ หา้ง John Lewis, 

House of Fraser และ ยังมหีา้งสดุหรูอยา่ง Selfridges ทีม่สีนิคา้ซปุเปอรแ์บรนด ์ตัง้อยู่

อกีดว้ย   

ค า่  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

https://www.hands-on.co.th/english_schools/article.php?topic=38&article=10-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://www.hands-on.co.th/english_schools/article.php?topic=38&article=10-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE LONDON HEATHROW หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 อสิระเทีย่วชมลอนดอนตามอธัยาศยั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มลู หรอื ค าแนะน า และ ทางบรษิทัไมม่รีถบรกิาร

สง่  

เช่น ชมพพิธิภณัฑบ์รติชิ (British Museum) ซึง่เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ดา้น

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของมนุษยทีส่ าคัญทีส่ดุและใหญท่ีส่ดุในโลก มกีารกอ่ตัง้ขึน้ในปี 

พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ้งตน้วัตถุทีเ่ก็บรวบรวมไวส้่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร ์

แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) ซึง่เป็นแพทยแ์ละนักวทิยาศาสตร ์พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เปิด

ใหบ้รกิารแก่สาธารณะเป็นครัง้แรกในวันที1่5 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากู

เฮาส ์เมอืงบลมูสเ์บอรร์ ีกรงุลอนดอน อนัเป็นสถานทีต่ัง้ของอาคารพพิธิภณัฑใ์นปัจจบุนั 

 อสิระเที่ยวชม หอคอยแห่งลอนดอน  เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตัง้อยู่บนฝ่ัง

แมน่ ้าเทมสใ์นกรงุลอนดอนในองักฤษเป็นพระราชวังทีเ่ดมิสรา้งโดยพระเจา้วลิเลยีมที ่1 แห่ง

อังกฤษ เมือ่ปี ค.ศ. 1078เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์พระราชวังเป็นรูจ้ักกันในนามว่า 

“หอคอยแห่งลอนดอน” หรอื “หอ” ในประวัตศิาสตร ์ตัวปราสาทตัง้อยูภ่ายในโบโรแห่งทาว

เวอรแ์ฮมเล็ทสแ์ละแยกจากดา้นตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ดว้ย

ลานโลง่ทีเ่รยีกวา่เนนิหอคอยแหง่ลอนดอน หรอื “ทาวเวอรฮ์ลิ” (Tower Hill) ยโุรป    

หรือ เลือกซื้อสิน้คา้ในย่านไนซบ์รดิจ  ์(Knights Bridge)  ซึง่เป็นที่ตัง้ของ

หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัอย่าง ฮารว์ยี ์นโิคล (Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์

(Harrods) ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น าจากทั่วทุกมมุโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮร์

รอดสท์ีน่ยิมกันอย่างมาก รวมทัง้มรีา้นคา้แฟชั่นมากมายตัง้อยู่บรเิวณ High Street เช่น 

Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally  และยังมี

ถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็นที่ตัง้ของรา้น Super Brands อาท ิเชน่ Louis 

Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, 

Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & 

Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดเป็นความรบัผดิชอบ

ของตวัทา่นเอง 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE LONDON HEATHROW หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 เทีย่วลอนดอน – หอนาฬกิาบกิเบน – Bicester Village outlet – สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าท่านเทีย่วชม มหานครลอนดอน ผ่านพคิคาดลิลีเ่ซอรค์สั (PiccadillyCircus) เดมิ

เป็นวงเวยีนทีบ่รรจบของถนน 6 สาย มนี ้าพุ และรูปปั้นอรีอสตรงกลาง และเขา้สูไ่ชน่าทาวน ์
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ยา่นชมุชนชาวจนีกลางมหานครลอนดอน ผา่นจตัรุสัทราฟัลกา้ร ์(Trafagal Square) ที่

รายลอ้มไปดว้ยอาคารทีน่่าสนใจ ผา่นมหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ทีม่ี

ยอดโดมใหญเ่ป็นอนัดับ 2 ของโลก สถานทีใ่ชจั้ดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชาย

ชาร์ล และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แลว้เขา้สู่จัตุรัสรัฐสภามหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์

(Westminster Abbey) ทีต่ัง้ของรัฐสภาอังกฤษมาตัง้แต่ตน้ศตวรรษที ่16 และยังเป็น

ทีต่ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จั้กกนัดใีนนามหอนาฬกิาบิก๊เบน (Big Ben) ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตี

บอกเวลาทุกหนึง่ชั่วโมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญ่ที่สุดในโลกและฝ่ังตรงขา้มที่มแีม่น ้า

เทมสก์ัน้อยูเ่ป็นทีต่ัง้ของชงิชา้สวรรค ์ลอนดอน อาย (London Eye) ชงิชา้สวรรคท์ีส่งู

ทีสุ่ดในยุโรป จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้ม

แม่น ้าเทมสท์ีส่ามารถยกเปิดปิดได ้จากนัน้ถ่ายรูปคูก่บัหอคอยลอนดอน (Tower of 

London) สถานทีท่ีเ่กดิเหตุแห่งประวัตศิาสตรอ์ันเกรยีงไกร ยิง่ใหญ่นองเลอืด หรอืแมแ้ต่

ซับซอ้นซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดน

ประหาร 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี (เป็ดยา่งโฟรซ์ซี ัน่) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เดนิทางสู ่Bicester Village outlet อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง    จุใจ มี

หลากหลายแบรนด์ดังใหท้่านใหเ้ลือกสรร อาท ิเช่น Balenciaga, Valentino, MCM, 

Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce 

& Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ 

17.30 น. พาท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธรว ์เพือ่ใหท้่านไดม้เีวลาท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และ

เลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

22.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ EK 006 

วนัที ่8 ดไูบ -กรงุเทพ 

08.05 น. ถงึสนามบนิดไูบ รอเปลีย่นเครือ่ง 

02.55 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ EK 372 

18.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
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โปรแกรม : Edinburgh Castle and Stonehenge 

สกอตแลนด ์เวลส ์องักฤษ 8 วนั 5 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

11 เม.ย. – 18 เม.ย. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 42,900       8,500 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

          คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
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3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศองักฤษ (ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ า เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 5,600 บาท)  

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (14 ปอนด)์ 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (16 ปอนด)์ 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
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ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วีซา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8.  กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

*** ยืน่วซีา่แสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) *** 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก 

ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 

15 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น 

STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 
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***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม า่เสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ 

จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้อัพเดทไมเ่กนิ 15 

วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT 

พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา
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จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทกุฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอื

ศนูยแ์ปล พรอ้มประทับตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไมส่ามารถใชต้ัวทีแ่ปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 


