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กรุงลอนดอน - สโตนเฮน้จ ์- บาธส ์- คารด์ีฟ 

สแตรทฟอรด์ อพัพอนเอวอน - แมนเชสเตอร ์- เอดินเบรอะ  

เลคแลนด ์- วนิเดอรเ์มียร ์– ลเิวอรพ์ลู – ลอนดอนอายส ์– ลอ่งเรอืแม่น ้าเทมส ์ 

ชมสองสนามของ แมนยู และ ลเิวอรพ์ลู 



Euro 19.3 

ก ำหนดกำรเดินทำง :    
 

วันแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ   

22.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิเคาน์เตอร์  สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้
การต้อรับพร้อมอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งข้ึนเครื่อง 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วันที่สอง สนำมบินสุวรรณภูมิ - กลำสโกว์(สก๊อตแลนด์) - เอดินบะระ 

01.35 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกลาสโกว์ โดยเที่ยวบิน EK385 / EK27  
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ *.*.*. 

12.35 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนกลาสโกว์   ... เมืองกลาสโกว์นั้นถือเป็นเมืองใหญ่ในสหราชอาณาจักรที่
มีความเจริญรุ่งเรืองและล้ าหน้ามากท่ีสุดเมืองหนึ่ง ตั้งแต่ในศตวรรษที่ 16 เมืองกลาสโกว์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากการเป็นเมืองท่าใหญ่ของมหาสมุทรแอตแลนติก จากนั้นในศตวรรษที่ 19 อุตสาหกรรมเหล็ก การต่อเรือ 
และยานยนต์ได้เติบโตขึ้นจนเป็นผลท าให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามา ในที่สุด กลาสโกว์กลายเป็นเมืองที่สามของยุโรปที่มี
จ านวนประชากรเกินหนึ่งล้านคน รองจากลอนดอนและปารีส และกลายเป็นเมืองส าคัญอันดับสองของสหราช
อาณาจักรรองจากลอนดอน กลาสโกว์ยังเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยว ทั้งนี้
เนื่องจากความหลากหลายของกิจกรรมที่สามารถหาท าได้ในเมืองใหญ่แห่งนี้ เช่น ช้อบปิ้ง ด้วยความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมบวกกับการที่มีศิลปินมากมายท าให้ในปี 1990 เมืองแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น เมืองแห่ง
สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของยุโรป ...หลังผ่านการตรวจพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเอดินเบิร์ก (EDINBURGH)  เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ ที่ได้รับสมญานามว่า 
“เอเธนส์ของซีกโลกเหนือ” จะเห็นได้จากอารยธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ยังคงไว้ในรูปแบบดั้งเดิมให้ทุก
ท่านได้ชื่นชมถึงความอนุรักษ์นิยมของชาวสก็อตแลนด์  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ที่พัก MERCURE LIVINGTON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สำม ปรำสำทเอดินเบิร์ก – ทะเลสำบวินเดอเมียร์ – แมนเชสเตอร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ชม The Royal Mile ถนนที่มีความเก่าแก่ที่สุดใน 

เอดินเบิร์ก มีความยาว และใหญ่ที่สุดในโลก ท่านสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่
น่าสนใจได้จากถนนสายประวัติศาสตร์แห่งนี้ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ถนนสายนี้
ก็อยู่ไม่ไกลจาก ปรำสำทเอดินบะระ จึงท าให้การเดินทางไปยังปราสาทมี
ความสะดวกมาก  
น าท่านชม รัฐสภำใหม่ของเมืองเอดินเบิร์กและ ถ่ำยรูปด้ำนหน้ำของ พระรำชวังโฮลีรู้ด อันสวยงำม 
น าท่าน ชมความยิ่งใหญ่และงดงามของปราสาทเอดินเบิร์ก  ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอย่างโดดเด่น  
...น าท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองจากป้อมปราการบนปราสาท   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านไปยังบริเวณท่ีเรียกว่า เลคแลนด์ ที่สวยงาม ด้วยทะเลสาบ ระหว่างเส้นทางจะผ่านบ้านชนบทของอังกฤษ

ที่น่ารัก ชม เมืองวินเดอร์เมียร์ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ และเป็น บ้ำนเกิดของปีเตอร์ แรบบิทตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียง
ของอังกฤษ   

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก HOLIDAY EXPRESS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สี่ แมนเชสเตอร์ – ลิเวอร์พูล – สแตรดฟอร์ด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) เมืองอุตสาหกรรมอีกเมืองหนึ่ง ....น าท่านชม ย่ำนเมือง

เก่ำของแมนเชสเตอร์ น ำชม ศำลำว่ำกำรเมืองแมนเชสเตอร์ ชมวิหำรแห่งแมนเชสเตอร์ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (LIVERPOOL) เป็นเมืองที่มีฐานะเป็นนครและเป็นเมืองเมโทรโพลิตันของเมอร์
ซีย์ไซด์ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ.. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่าน ถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุลบอลแอนด์ฟิลด์ (ANFIELD STADIUM) เปิดใช้งานเมื่อปี 1884 โดยมีจอห์น 

ออร์เรลล์ เป็นเจ้าของ และผู้บุกเบิก ซึ่งสังเวียนดังกล่าวอยู่ติดๆ กับสวนสาธารณะแสตนลี่ย์ พาร์ค และนัด
ประเดิมสนามนัดแรกคือ เป็นการพบกับระหว่างเอิร์ลสทาวน์ กับเอฟเวอร์ตัน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 1884.. 
จากนั้นน าท่านสู่ ท่าเรืออัลเบิร์ตด๊อก อันมีชื่อเสียงโด่งดัง ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปกับความสวยงามตามอัธยาศัย 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงสแตร้ดฟอร์ด 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก MERCURE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ห้ำ  เบอร์ตันออนเดอะวอร์เตอร์ – คำดีฟ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เมืองสแตรทฟอร์ด (STRATFORD UPON AVON)  
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เมืองเล็กๆแต่งดงามริมฝั่งแม่น้ าเอวอน ....น าท่าน ชมบ้ำนเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ (ไม่รวมค่าเข้าชมถ้ามี) ซึ่ง
เป็นที่รวบรวมชีวประวัติ และผลงานทั้งหมดของเชคสเปียร์ และตัวบ้านยังคงเอกลัษณ์ของรูบแบบเฉพาะของ
เมืองสตราทฟอร์ด ภายในเมืองอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งละคร และวรรณกรรม    ที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยม
ชมยิ่งนัก น าท่านสู่ เบอร์ตันออนเดอะวอร์เตอร์ เมืองเล็กที่สวยงาม ซึ่งมีธารน้ าไหลผ่านกลางเมือง คณะเดินทาง
ต่อสู่ เมืองคาร์ดิฟ (เวลส์) 

เทีย่ง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคำร์ดิฟ (CARDIFF) เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็นเมืองท่าส าคัญริมทะเลไอริช 

เมืองที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างข้ึนโดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรืองอ านาจ  
น าท่านชม กรุงคำร์ดีฟ ผ่านชมสถานที่ส าคัญตาางๆ เช่น ปราสาทคาดีฟ อาคารรัฐสภา ถ่ายรูปภายนอกของตัว
ปราสาทคาร์ดีฟ  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า  ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก MERCURE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่หก  บำธส์ – สโตนเฮนจ์ – ลอนดอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธส์ (BATH) เมืองเก่าแก่ที่มีความส าคัญ และรุ่งเรือง
ตั้งแต่ยุคโรมัน เป็นสถานที่อาบน้ าของชาวโรมัน เนื่องจากเป็นเมืองแห่งน้ าพุ
ร้อน ชมเมืองที่สวยงาม และย่านการค้า .... 
น าท่านเดินทางสัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ โดย
ผ่านชมกลุ่มหินที่มีลักษณะรูปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่ทราบวัตถุประสงค์

ที่แน่ชัดในยุค 3,500-4,000 ปีมาแล้ว ท่านจะทึ่งกับความสามารถของมนุษย์ที่ได้น าก้อนหินขนาดใหญ่น้ าหนัก
บางก้อนถึง 45 ตัน  มาวางเรียงกันเป็นวงกลมได้อย่างน่ามหัศจรรย์  (ราคารวมค่ารถเข้าท้องถิ่นนั่งเข้าไปใกล้ๆ
หินแล้ว) 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก IBIS LONDON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด  อ๊อกซฟอร์ด - ช้อปปิ้ง OUT LET – ลอนดอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านแวะช้อปปิ้งที ่BICESTER OUTLET เอ้าท์เลทที ่รวมแบรนด์เนมกว่าร้อย  แบรนด์ราคาถูกกว่าปกติ 60-70 

% อยู่ที่นี่  
เที่ยง      *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บ่าย        จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกซฟอร์ด เมืองแห่งมหาวิทยาลัย.. 

น าท่าน ถ่ายรูปกับตัวอาคารของไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท (ด้านหน้า)... ได้เวลาเดินทางกลับสู่กรุงลอนดอน พ้ืนที่สีเขียว 
มีสวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมืองหลายแห่ง 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนูเป็ดโฟรซีซั่น 
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ที่พัก IBIS LONDON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่แปด กรุงลอนดอน -ล่องแม่น  ำเทมส์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านล่องแม่น้ าเทมส์  ชมวิวของเมืองลอนดอนเจากนั้น....นั่งรถชมเมืองไม่
ว่าจะเป็น ชมพระราชวังบักกิงแฮม(ชมด้านหน้า) ที่ประทับของพระราชินีที่มี
กองมหาดเล็กรักษาพระองค์ผลัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเป็นระเบียบสวยงาม 
น าท่าน ชมลอนดอนอาย ชิงช้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ชม จัตุรัสทรำพัล
กำร์, มหำวิหำรเวสท์มินสเตอร์ และโบสถ์เซ็นปอลที่งดงาม  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ง สินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นน าของกรุง

ลอนดอน  อาท ิห้ำงแฮร์รอดส์ ห้างเก่าแก่ของกรุงลอนดอน ร้าน 
BURBERRYS ร้าน DEBENHAMS ร้าน FORTNUM & 

MASONS จัดได้ว่าเป็นร้านที่ “ผู้ดี” มากที่สุดร้านหนึ่งในอังกฤษ มาร์คแอน
สเปนเซอร์ เน็กช์ เสื้อโค้ต เสื้อกันฝน ถุงมือ เสื้อกันหนาว สูท และเสื้อผ้า
หน้าร้อน (ของอังกฤษ) รวมถึงเสื้อผ้าเด็ก นอกจากนี้ยังมี ชา กาแฟ รวมถึง
อาหารบรรจุขวดแก้ว และเครื่องกระป๋องต่างๆ มากมายหลากหลายให้ท่าน
ได้เลือกสรร จนกระท่ังได้เวลาอันสมควร 
จัตุรัสรัฐสภา พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ท่ีตั้งของรัฐสภาอังกฤษ หอนาฬิกา
บิ๊กเบนชมความงดงามทัศนียภาพสองฝั่งของแม่น้ าเทมส์  ... ถ่ายรูปกับ หอนำฬิกำบิ๊กเบ็น อันเป็นสัญญลักษณ์
ของกรุงลอนดอน เกรทสตำร์ ออฟอัฟริกำ มงกุฎอิมพีเรียลคราวน์  ชมหอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF 
LONDON)  (ชมด้านหน้า) ที่เก่าแก่และเป็นคลังเก็บสมบัติของพระราชวงศ์อังกฤษ  .....น าท่านเดินทางสู่ 
สนำมบิน เพ่ือเดินทางกลับสู่ สนำมบินสุวรรณภุมิ 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินสุวรรณภุมิ โดยเที่ยวบินที่ EK010 / EK370  
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ *.*.*. 

วันที่เก้ำ   สนำมบินสุวรรณภุมิ 

21.25 น. เดินทางกลับถึง สนำมบินสุวรรณภุมิ โดยสวัสดิภาพ 
---------------------- 

หมายเหตุ ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อควำมเหมำะสมทั้งน้ีทำงบริษทัฯจะยดึถือควำมปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 

**อัตรำค่ำใช้จ่ำย  

วนัทีเ่ดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก+1ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียงเสริม 

+2ผู้ใหญ่ 
พกัเดี่ยว 

15-23 ต.ค. 59,999 57,999 56,999 11,500 
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** ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษนี า้มันและ/หรือภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง และค่าวซ่ีา ** 

 

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 

** 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)์  
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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.- ยูโร 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

ภายใน 24 ชัว่โมงนับจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

ช าระสว่นที่เหลอื 30 วนั ล่วงหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 
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เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000.-บาท  
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรื่องต ัว๋เครื่องบนิและที่นัง่บนเครื่องบนิ 

1. ทางบรษิทัฯ ไดส้  ารองทีน่ ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าต ัว๋เครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

การเรยีกเกบ็ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง  

2. หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึ้นจรงิ  

3. นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่

มร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 

กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 
 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจ าท ัง้หมด  

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เกบ็ค่าใชจ่้ายท่านละ 2,000 - 10,000 บาท (ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ) 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั  ยดึค่ามดัจ าเตม็จ านวน  

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่

บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทาง 

ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ

(กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเกบ็  

 กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอ 

เกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิ

แลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

 กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆตามทางบรษิทัของ 

สงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  
 

หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่ ) และ/ 

หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมส่ามารถควบคุม 



Euro 19.3 

ได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถานฑตู  

เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด 

ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัใน

เงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ 

ถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมท่กุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรด 

แต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ 

ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมือ่ท่านได ้ ช าระเงนิมดัจ าหรอื

ท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตฯเท่านั้น ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ 

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทัง้สิ้น

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกยีจของคนส่วน 

ใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่

เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ทา่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พือ่ 

หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั 

การเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้



Euro 19.3 

 ใน1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  

น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัใน

ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการ

เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ ไม่

สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, 

การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / 

หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจาก

เป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่

ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจ

คนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้

เดินทาง ไม่ปฎิบตัิตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่ อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิด

กฎหมาย บรษิทัฯ จะไมค่ืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสม

ทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธิดงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยั

ของท่านผูมี้เกยีรต ิซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  
ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15-20 วนัท าการ 
*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) *** 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

1.หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับ
จากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ควรน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 

2.รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อน
แทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
 

3.หลักฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้่ายเอง 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการ
เดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน ในกรณีทีม่ี
ไมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  
3.2 กรณีเปลีย่นบัญชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 
3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง  
3.3.1 ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) ตอ้ง
สะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้
พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วัน หลังจากธนาคารออกให ้ 
3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสัมพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวันและบัญชฝีากประจ า** 
 

4.หลักฐานการท างาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีน



Euro 19.3 

การคา้(พค.0403) 
-กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สัญญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
 

5.เอกสารสว่นตัว 
-ส าเนาทะเบยีนบา้น 
-บัตรประชาชน 
-สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

6.กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 
 

7.ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทับตรา เทา่นัน้ 

 


