รหัสโปรแกรม : 22193 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

กรุงลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - บาธส์ - คาร์ดีฟ - สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์
เอดินเบรอะ - เข้าปราสาทเอดินเบรอะ - เลคแลนด์ - ล่องเรือ - วินเดอร์เมียร์ - ยอร์ค

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงลอนดอน (อังกฤษ)
18.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
คอยให้การต้อรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
20.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบิน EK373 / EK007
วันที่สอง กรุงลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - บาธส์ - คาร์ดีฟ
07.10 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ท่าอากาศยานประเทศอังกฤษ ....หลังผ่านพิธกี ารตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ...
นาท่ านเดินทางสั มผัสหนึ่ งในสิ่งมหั ศจรรย์ของโลก กลุ่ม หิน สโตนเฮนจ์ (150 กม.) ชมกลุ่มหิน ที่ มี
ลักษณะรูปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดในยุค 3,500-4,000 ปีมาแล้ว
ท่านจะทึ่งกับความสามารถของมนุษย์ที่ได้นาก้อนหินขนาดใหญ่น้าหนักบางก้อนถึง 45 ตัน มาวาง
เรียงกันเป็นวงกลมได้อย่างน่ามหัศจรรย์ (ราคารวมค่ารถเข้าท้องถิ่นนั่งเข้าไปใกล้ๆหินแล้ว)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดิน ทางสู่ เมืองบาธส์ (BATH) (63 กม.) เมืองเก่าแก่ที่มีความสาคัญ และรุ่งเรืองตั้งแต่ยุค
โรมั น เป็ น สถานที่ อ าบน้ าของชาว
โรมั น เนื่ อ งจากเป็ น เมื อ งแห่ ง น้ าพุ
ร้ อ น ชมเมื อ งที่ ส วยงาม และย่ า น
การค้า ....
นาท่าน เดิ น ทางข้ ามพรมแดนเข้ า ยั ง แคว้ น
เวลล์สู่ เมืองคาร์ดิฟ (CARDIFF) (90
กม.) เมื อ งหลวงของประเทศเวลส์
และยังเป็นเมืองท่าสาคัญริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวโรมันสมัย
เรืองอานาจ
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก
HOLIDAY INN BRISTOL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม คาร์ดฟี - สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
ของโรงแรม
นาท่าน ชมกรุ ง คาร์ ดี ฟ ผ่ า น ชมสถาน ที่
ส าคั ญ ตาางๆ เช่ น ปราสาทคาดี ฟ

จากนั้น
นาท่าน

เที่ยง
บ่าย
นาท่าน

ค่า
ที่พัก
วันที่สี่
เช้า
นาท่าน

เที่ยง
บ่าย

นาท่าน

อาคารรัฐสภา ถ่ายรูปภายนอกของตัวปราสาทคาร์ดีฟ
เดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (STRATFORD UPON AVON) (160 กม.) เมืองเล็กๆ แต่งดงามริมฝั่ง
แม่น้าเอวอน
ชมบ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปี ยร์ (ไม่รวมค่าเข้าชมถ้ามี ) ซึ่งเป็น ที่รวบรวมชีวประวัติ และผลงาน
ทั้งหมดของเชคสเปียร์ และตัวบ้านยังคงเอกลัษณ์ของรูบแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ดภายใน
เมืองอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งละครและวรรณกรรมที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมยิ่งนัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหาจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) (198 กม.) เมืองอุตสาหกรรมอีกเมืองหนึ่ง
ชมสนามฟุต บอล โอลด์ เทรฟฟอร์ด (ไม่
รวมค่าเข้าสนามฟุตบอล) อันเป็นที่ตั้งของ
สโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่มีชื่อเสียง
เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก *.*.*.
ในช่ วงก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน และ
วั น แข่ ง ขั น จะไม่ อ นุ ญ าตให้ เข้ า ชมและ
ปรับปรุงหรืออื่นๆ *.*.*.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
HOLIDAY INN EXPRESS LEIGH HOTEL หรือเทียบเท่า
เลคแลนด์ - วินเดอร์เมียร์ - เอดินเบรอะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ไปยังบริเวณที่เรียกว่า เลคแลนด์ (130 กม.) ที่สวยงาม ด้วยทะเลสาบ ระหว่างเส้นทางจะผ่านบ้าน
ชนบทของอังกฤษที่น่ารัก นาท่านล่องเรือ พร้อมชมเมืองวินเดอร์เมียร์ และวิวทิวทัศน์ของสองฝั่ง ที่
ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ และเป็นบ้านเกิดของปีเตอร์ แรบบิทตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ออกเดินทางสู่ เมืองเอดินเบรอะ (EDINBURGH) (258 กม.) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ ที่ได้รับสมญา
นามว่า เอเธนส์ ของซีก โลกเหนื อ จะเห็ นได้ จากอารยธรรมและสถาปั ตยกรรมต่ างๆ ที่ ยังคงไว้ใน
รูป แบบดั้ งเดิ ม ให้ ทุ ก ท่ านได้ ชื่ น ชมถึ ง
ความอนุรักษ์นิยมของชาวสก็อตแลนด์
ชม THE ROYAL MILE ถนนที่ มี ค วาม
เก่าแก่ที่สุดในเอดินบะระ มีความยาว
และใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก ท่ า นสามารถ
เรีย นรู้สิ่ งใหม่ ๆ ที่ น่ าสนใจได้ จากถนน

ค่า
ที่พัก
วันที่ห้า
เช้า
นาท่าน
นาท่าน
เที่ยง
บ่าย
นาท่าน
นาท่าน
ค่า
ที่พัก
วันที่หก
เช้า
นาท่าน

เที่ยง
บ่าย

นาท่าน

สายประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้อีกด้วย นอกจากนี้ถนนสายนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเอดินบะระ จึงทาให้
การเดินทางไปยังปราสาทมีความสะดวกมาก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
MERCURE LIVINGSTON HOTEL หรือเทียบเท่า
เอดินเบรอะ-ยอร์ค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชมความยิ่งใหญ่ และงดงามของปราสาทเอดิน
เบรอะ ทีต่ ั้งอยู่บนเนินเขาอย่างโดดเด่น
ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองจากป้อมปราการบน
ปราสาท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งยอร์ ค (YORK) (323 กม.)
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของเขตอุทยานแห่งชาติ นอร์ธ ทัมเบอร์แลนด์
ชมเมืองยอร์ค เมืองการพาณิชย์ที่อยู่ในยอร์คเชียร์ แคว้นที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษ
ชมยอร์ค มิ น สเตอร์ (ไม่ รวมค่ าเข้ า ชมถ้ า มี ) โบสถ์ โกธิ ค ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ของอั ง กฤษ อายุ ก ว่ า 800 ปี
ชมเมืองที่เก่าแกสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
THE MAJESTIC HOTEL HARROGATE หรือเทียบเท่า
BICESTER OUTLET-อ๊อกฟอร์ด-ลอนดอน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
แวะช้ อ ปปิ้ งที่ BICESTER OUTLET (276 กม.) เอ้ า ท์
เลทที่ รวมแบรนด์เนมกว่าร้อย แบรนด์ราคาถูกกว่า
ปกติ 60-70 % อยู่ที่นี่
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกใน
การช้อปปิ้ง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด (OXFORD)
(24 กม.) เมืองแห่งมหาวิทยาลัย ถ่ายรูปกับตัวอาคาร
ของ ไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท
เดิ น ทางต่ อ สู่ กรุ ง ลอนดอน (LONDON) (90 กม.)
เมืองใหญ่ที่ให้ความสาคัญพื้นที่สีเขียว มีสวนสาธารณะ

อิสระ

ค่า
ที่พัก

อยู่ใจกลางเมืองหลายแห่ง นั่งรถชมเมืองไม่ว่าจะเป็น ลอนดอนอาย (ไม่รวมค่าขึ้น) ชิงช้าที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลก ชมจัตุรัสทราพัลการ์, มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์ และโบสถ์เซ็นปอลที่งดงาม
ให้ ท่านช้อ ปปิ้ง สิ นค้ า ณ ห้ างสรรพสิ นค้ าชั้ น นาของ
กรุงลอนดอน อาทิ ห้างแฮร์รอด ห้างเก่าแก่ของกรุง
ลอนดอน ร้าน BURBERRYS ร้าน DEBENHAMS ร้าน
FORTNUM & MASONS จั ด ได้ ว่ า เป็ น ร้ า นที่ “ผู้ ดี ”
มากที่ สุ ด ร้า นหนึ่ ง ในอั ง กฤษ มาร์ ค แอนสเปนเซอร์
เน็กช์ เสื้อโค้ต เสื้อกันฝน ถุงมือ เสื้อกันหนาว สูท และเสื้อผ้าหน้าร้อ น (ของอังกฤษ) รวมถึง เสื้อผ้า
เด็ ก นอกจากนี้ ยั งมี ชา กาแฟ รวมถึ งอาหารบรรจุ ข วดแก้ ว และเครื่ อ งกระป๋ อ งต่ างๆ มากมาย
หลากหลายให้ท่านได้เลือกสรร จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร *.*.*. พิเศษเมนูเป็ดโฟร์ซีซั่น *.*.*.
IBIS LONDON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด กรุงลอนดอน - สนามบินสุวรรณภุมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมกรุ ง ลอนดอน ที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ อั น ยาวนาน ชม
ทัศนียภาพที่สวยงามของริมฝั่ง แม่น้าเทมส์ ถ่ายรูปกับ
หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น อันเป็นสัญญลักษณ์ของกรุงลอนดอน
เกรทสตาร์ ออฟอั ฟ ริก า มงกุ ฎ อิ ม พี เรี ย ลคราวน์ ชม
พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม (ชมด้านหน้า) ที่ประทับของพระ
ราชินีที่มีกองมหาดเล็กรักษาพระองค์ผลัดเปลี่ยนเวรยาม
อย่ างเป็ น ระเบี ยบสวยงาม ชมหอคอยแห่ งลอนดอน (TOWER OF LONDON) (ชมด้ านหน้ า) ที่
เก่ า แก่ แ ละเป็ น คลั งเก็ บ สมบั ติ ข องพระราชวงศ์ อั งกฤษ ได้ เวลาอั น สมควร...*.*.*. อิ ส ระอาหาร
กลางวันและอาหารค่า ตามอัธยาศัย *.*.*.
นาท่าน เดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
20.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK004/ EK372
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ
18.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ กาหนดการเดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ เพื่ อ ความเหมาะสมทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะยึดถือ ความ
ปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสาคัญ
**อัตราค่าใช้จ่าย
วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก + 1 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

ปี 2022
59,999.19-26 มี.ค.
13-20 เม.ย. (Songkran)
69,999.24 เม.ย. – 1 พ.ค.
59,999.1-8 พ.ค.
61,999.4-11 พ.ค.
4-11 มิ.ย. / 18-25 มิ.ย. / 25 มิ.ย.-2 ก.ค. 9-16 ก.ค. /
9,500.23-30 ก.ค. / 30 ก.ค.-6 ส.ค.
6-13 ส.ค. / 13-20 ส.ค. / 27 ส.ค.-3 ก.ย. 3-10 ก.ย. /
59,999.17-24 ก.ย. / 24 ก.ย.-1 ต.ค.
1-8 ต.ค. / 8-15 ต.ค. / 15-22 ต.ค.
22-29 ต.ค. / 29 ต.ค.-5 พ.ย. / 5-12 พ.ย. 19-26 พ.ย.
/ 26 พ.ย.-3 ธ.ค. / 3-10 ธ.ค. 10-17 ธ.ค.
24-31 ธ.ค. (X’ mas)
69,999.29 ธ.ค.-5 ม.ค. (New Year)
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของ
ภาษีน้ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **
*.*.*. อัตรานี้รวม *.*.*.
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมีความประสงค์
อยู่ต่อจะต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลี่ยนแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่
ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน
เทศกาลต่างๆ และงานแฟร์, การประชุมอันเป็นผลทาให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่
เมืองเดิม โดยบริษัทจะคานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ)

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรม
ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย
หรือ อาจมีความจาเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัด
รัต และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกัน
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะ
ช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้อง
แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่
ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ (กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ
500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)
3. สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองใน
ประเทศที่ตนพานักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่า
กว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า
ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และ
จานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ
แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม
กับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสีย
อวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] เท่านั้น
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น้าหนักเกินจากทา
สายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาตัว,
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่ง
พิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิป ท่านละ 50.- ปอนด์ต่อท่าน
8. ค่าวีซ่าอังกฤษท่านละ 7,000.- บาท ยื่นวันทาการปกติ ไม่รวมค่าวีซ่าด่วน
**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญา
การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า**
เงื่อนไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันจอง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

เงื่อนไขการช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิก
การเดินทางโดยเหตุจาเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท้าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมือง
นั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่าน
ละ 3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็ม
จานวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบตั ิเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่
ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ))
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจา
มาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋ว
เครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม
จานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความ
ตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและ
ค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
- เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ….
- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของ
บริษัทหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท
ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการ
บินกาหนด เช่น ต้องเป็นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา
เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย
และอานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ
ทั้งสิ้น
 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30
ท่าน ( ผู้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืน
เงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อ
ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร
และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็
ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ใน
ดุลพินิจ
ของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
 เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว ใน
กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึง
ผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รัก
เกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง
หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทาง
เป็นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย /
เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ
ก่อน
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบ
งานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชาระ
มัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส้าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก
อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์
สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก
ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ
จลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้า
ของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดง
เหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่
บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติ
ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิด
กฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็น
หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือ
และคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น้าพาการเดินทางในครั้งนี้”
เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ
ใช้เวลาท้าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15-20 วันท้าการ
*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 28) ***
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1
ชุด และส้าเนา 1 ชุด
ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุ
การใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชารุด(หนังสือเดินทาง
เล่มเก่า ควรนามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
2.หลักฐานการเงิน กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง
2.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่าย
สาเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินใน
บัญชี อัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น

STATEMENT พร้อมทาจดหมายชี้แจง
2.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่มใหม่)
2.3 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง
2.3.1 ต้องทา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดย
ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของ
บัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร่ลวง
หน้า โดยใช้เวลาดาเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให้
2.3.2. ต้องทาหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor
Letter) **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจา**
3.หลักฐานการทางาน
-เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ
หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
-กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญา
เช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นต้น
-เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทางาน
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
4.เอกสารส่วนตัว
-สาเนาทะเบียนบ้าน
-บัตรประชาชน
-สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
5.กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดา
จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตมารดามาด้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสาเนา
บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ายใดเป็นผู้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
***กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา
-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูต
ด้วย ทั้งสองท่าน
6.ท่านไม่จาเป็นต้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซ่าเท่านั้น
7. ในกรณีที่มีเอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ ต้องแปลจากร้านแปลหรือศูนย์แปล พร้อมประทับตรา
เท่านั้น
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

หากใครสนใจจะจอง
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
 หรือโทร 02-234-5936

