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กรุงลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - บาธส์ - คาร์ดีฟ - สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์
เอดินเบรอะ - เข้าปราสาทเอดินเบรอะ - เลคแลนด์ - ล่องเรือ - วินเดอร์เมียร์ - ยอร์ค
วันแรก
18.00 น.
20.35 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุ งลอนดอน (อังกฤษ)
คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้
การต้อรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นงั่ ขึ้นเครื่ อง
อกกเดินทางสู่ กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบิน EK373 / EK011

วันทีส่ อง

กรุ งลอนดอน - สโตนเฮ้ นจ์ - บาธส์ - คาร์ ดีฟ
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินดูไบ : 0050-0250 *.*.*.
06.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮีทโทรว์กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ ....หลังผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว ...
นาท่านเดินทางสัมผัสหนึ่งในสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ์
(ใช้ เวลา 2 ช.ม.) ชมกลุ่มหิ นที่มีลกั ษณะรู ปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่
ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชดั ในยุค 3,500-4,000 ปี มาแล้ว ท่านจะทึ่งกับ
ความสามารถของมนุษย์ที่ได้นาก้อนหิ นขนาดใหญ่น้ าหนักบางก้อนถึง 45
ตัน มาวางเรี ยงกันเป็ นวงกลมได้อย่างน่ามหัศจรรย์ (ราคารวมค่ารถเข้าท้องถิ่นนัง่ เข้าไปใกล้ๆหิ นแล้ว)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบาธส์ (BATH) (1 ช.ม.) เมือง
เก่าแก่ที่มีความสาคัญ และรุ่ งเรื องตั้งแต่ยคุ โรมัน เป็ น
สถานที่อาบน้ าของชาวโรมัน เนื่องจากเป็ นเมืองแห่งน้ าพุ
ร้อน ชมเมืองที่สวยงาม และย่านการค้า ....
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ายังแคว้นเวลล์สู่ เมืองคาร์ดิฟ (CARDIFF) (1 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศ
เวลส์ และยังเป็ นเมืองท่าสาคัญริ มทะเลไอริ ช เมืองที่ยงิ่ ใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยฝี มือชาวโรมันสมัย
เรื องอานาจ
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พกั
HOLIDAY INN BRISTOL HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ าม
เช้า

คาร์ ดีฟ - สแตรทฟอร์ ด อัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมกรุ งคาร์ดีฟ ผ่านชมสถานที่
สาคัญตาางๆ เช่น ปราสาทคาดีฟ อาคารรัฐสภา
ถ่ายรู ปภายนอกของตัวปราสาทคาร์ ดีฟ
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด
(STRATFORD UPON AVON) เมืองเล็กๆ แต่งดงามริ มฝั่งแม่น้ าเอวอน ....
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นาท่าน ชมบ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปี ยร์ (ไม่รวมค่าเข้าชมถ้ามี) ซึ่ งเป็ นที่รวบรวมชีวประวัติ และผลงานทั้งหมด
ของเชคสเปี ยร์ และตัวบ้านยังคงเอกลัษณ์ของรู บแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ดภายในเมืองอบอวลไปด้วย
บรรยากาศแห่งละครและวรรณกรรมที่ควรค่าแก่การมาเยีย่ มชมยิง่ นัก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหาจีน
บ่าย นาท่านเดินทางสู่
เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) (ใช้เวลา 3
ช.ม.) เมืองอุตสาหกรรมอีกเมืองหนึ่ง ....นาท่านชมสนาม
ฟุตบอล โอลด์ เทรฟฟอร์ด (ไม่รวมค่าเข้าสนามฟุตบอล) อัน
เป็ นที่ต้ งั ของสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่มีชื่อเสี ยง เชิญ
ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึก *.*.*. ในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน และวันแข่งขันจะไม่อนุญาตให้
เข้าชมและปรับปรุ งหรื ออื่นๆ *.*.*.
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พกั
HOLIDAY INN EXPRESS LEIGH HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ เลคแลนด์ - วินเดอร์ เมียร์ เอดินเบรอะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านไปยังบริ เวณที่เรี ยกว่า เลคแลนด์ (ใช้ เวลา 2 ช.ม.) ที่สวยงาม ด้วยทะเลสาบ ระหว่างเส้นทางจะผ่านบ้าน
ชนบทของอังกฤษที่น่ารัก นาท่านล่องเรื อ พร้อมชมเมืองวินเดอร์ เมียร์ และวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งที่ต้ งั อยูร่ ิ ม
ทะเลสาบ และเป็ นบ้ านเกิดของปี เตอร์ แรบบิทตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสี ยงของอังกฤษ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย
ออก เดินทางสู่ เมืองเอดินเบรอะ (EDINBURGH) (ใช้ เวลา 4 ช.ม.) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ ที่ได้รับสมญา
นามว่า เอเธนส์ของซีกโลกเหนือ จะเห็นได้จากอารยธรรมและสถาปั ตยกรรมต่างๆ ที่ยงั คงไว้ในรู ปแบบดั้งเดิม
ให้ทุกท่านได้ชื่นชมถึงความอนุรักษ์นิยมของชาวสก็อตแลนด์
นาท่าน ชม THE ROYAL MILE ถนนที่มีความเก่าแก่ที่สุดใน
เอดินบะระ มีความยาว และใหญ่ที่สุดในโลก ท่านสามารถเรี ยนรู ้
สิ่ งใหม่ๆที่น่าสนใจได้จากถนนสายประวัติศาสตร์ แห่งนี้
ได้อีกด้วย นอกจากนี้ถนนสายนี้ก็อยูไ่ ม่ไกลจากปราสาท
เอดินบะระ จึงทาให้การเดินทางไปยังปราสาทมีความสะดวกมาก
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พกั
MERCURE LIVINGSTON HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีห่ ้ า
เอดินเบรอะ-ยอร์ ค
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชมความยิง่ ใหญ่และงดงามของปราสาทเอดินเบรอะ ที่ต้ งั
อยูบ่ นเนินเขาอย่างโดดเด่น
...นาท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองจากป้ อมปราการบนปราสาท
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาหารจีน
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บ่าย ออกเดินทางสู่
เมืองยอร์ค (YORK) (ใช้ เวลา 4.30 ช.ม.) เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามของเขตอุทยาน
แห่งชาติ นอร์ ธ ทัมเบอร์ แลนด์ ...นาท่านชมเมืองยอร์ค เมืองการพาณิ ชย์ที่อยูใ่ นยอร์ คเชียร์ แคว้นที่เก่าแก่ทาง
ประวัติศาสตร์ของอังกฤษ
นาท่านชมยอร์คมินสเตอร์ (ไม่รวมค่าเข้าชมถ้ามี)โบสถ์โกธิ คที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ อายุกว่า 800 ปี ชมเมืองที่
เก่าแกสวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมโบราณ
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พกั
THE MAJESTIC HOTEL HARROGATE หรื อเทียบเท่า
วันทีห่ ก
เช้า

BICESTER OUTLET-อ๊อกฟอร์ ด-ลอนดอน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านแวะช้อปปิ้ งที่ BICESTER OUTLET (ใช้ เวลา 4 ช.ม.) เอ้าท์เลทที่ รวมแบรนด์เนมกว่าร้อย แบรนด์ราคา
ถูกกว่าปกติ 60-70 % อยูท่ ี่นี่
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
บ่าย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด (ใช้ เวลา 1 ช.ม.) เมืองแห่ง
มหาวิทยาลัย
นาท่านถ่ายรู ปกับตัวอาคารของ ไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท
นาท่านเดินทางต่อสู่ กรุ งลอนดอน (LONDON) (ใช้ เวลา 45นาที) เมืองใหญ่ที่ให้ความสาคัญพื้นที่สีเขียว มี
สวนสาธารณะอยูใ่ จกลางเมืองหลายแห่ง ....นัง่ รถชมเมืองไม่วา่ จะเป็ น ลอนดอนอาย (ไม่รวมค่าขึ้น) ชิงช้าที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ชมจัตุรัสทราพัลการ์ , มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์ และโบสถ์ เซ็น
ปอลที่งดงาม
อิสระให้ท่านช้ อปปิ้ ง สิ นค้า ณ ห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาของกรุ งลอนดอน อาทิ ห้ างแฮร์
รอด ห้างเก่าแก่ของกรุ งลอนดอน ร้าน
BURBERRYS ร้าน DEBENHAMS
ร้าน FORTNUM & MASONS จัดได้วา่ เป็ นร้านที่ “ผูด้ ี” มาก
ที่สุดร้านหนึ่งในอังกฤษ มาร์คแอนสเปนเซอร์ เน็กช์ เสื้ อโค้ต
เสื้ อกันฝน ถุงมือ เสื้ อกันหนาว สู ท และเสื้ อผ้าหน้าร้อน (ของอังกฤษ) รวมถึงเสื้ อผ้าเด็ก นอกจากนี้ยงั มี ชา กาแฟ
รวมถึงอาหารบรรจุขวดแก้ว และเครื่ องกระป๋ องต่างๆ มากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรร จนกระทัง่ ได้เวลา
อันสมควร
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร *.*.*. พิเศษเมนูเป็ ดโฟร์ ซีซนั่ *.*.*.
ที่พกั
IBIS LONDON HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ด
เช้า

กรุ งลอนดอน - สนามบินสุ วรรณภุมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมกรุ งลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน ...ชมทัศนียภาพที่
สวยงามของริ มฝั่ง แม่ นา้ เทมส์ ถ่ายรู ปกับ หอนาฬิ กาบิ๊กเบ็น อันเป็ น
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20.25 น.

สัญญลักษณ์ของกรุ งลอนดอน เกรทสตาร์ ออฟอัฟริกา มงกุฎอิมพีเรี ยลคราวน์ ชมพระราชวังบัก๊ กิ้งแฮม (ชม
ด้านหน้า) ที่ประทับของพระราชินีที่มีกองมหาดเล็กรักษาพระองค์ผลัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเป็ นระเบียบสวยงาม
ชมหอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON) (ชมด้านหน้า) ที่เก่าแก่และเป็ นคลังเก็บสมบัติของพระ
ราชวงศ์องั กฤษ ได้เวลาอันสมควร...*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่า ตามอัธยาศัย *.*.*.
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK010/ EK372

วันทีแ่ ปด สนามบินสุ วรรณภูมิ
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินดูไบ : 07.20-09.30 *.*.*.
18.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางกลับถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
---------------------หมายเหตุ กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือความปลอดภัย
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
**อัตราค่ าใช้ จ่าย
วันทีเ่ ดินทาง มีค.

19-26 มี.ค.
24 เม.ย. – 1 พ.ค.
4-11 พ.ค.
1-8 พ.ค.

ผู้ใหญ่

เด็ก+1ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

49,999.-

49,999.-

9,500

51,999.-

51,999.-

9,500

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษี น้ํ ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ(Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่
ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจาก
อยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,
การประชุม อันเป็ นผลทําให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ)
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจําเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหาได้
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ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณีทอ่ี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ าํ ่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนํา้ ซึง่
ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพือ่ วางแผนในการ
ขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่ ่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าได้ (กรณีถา้ มี

ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
3. สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพํานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตํา่ กว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยืน่ คําร้องขอทําหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษทั ด้วย เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คํา
ร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตาํ ่ กว่า 3 หน้า
5. ท่านทีใ่ ส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทาง
ราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้าน
บาท]เท่านัน้
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํา้ หนักเกินจากทา
สายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือ
ของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกํากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
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5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ สังพิ
่ เศษค่าบริการพิเศษต่างๆ

6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปคนขับรถยุโรป (โดยมาตรฐานท่านละ 12 ปอนด์ต่อท่าน)
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย(โดยมาตรฐาน ท่านละ 20 ปอนด์ต่อท่าน)
9.
ค่าวีซ่าอังกฟษท่านละ 6,000.- บาท ยืน่ วันทําการปกติ ไม่รวมค่าวีซ่าด่วนและยืน่ แบบPREMIUM

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงินค่ามัดจํา ท่านละ 30,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป
ชําระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่



กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 30,000.-บาท

ข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งตัวเครื
๋ อ่ งบิน
** ทางบริษทั ได้สาํ รองทีน่ งั ่ พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์
การเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครื
๋ ่องบิน ซึง่ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
** หากตัวเครื
๋ ่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึ้นจริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ซึง่ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทัง้ หมด
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน ไม่คืนเงินมัดจําไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่
บริษทั ฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ ดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ต้องนําไปชําระ
ค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทําการเลือ่ นการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่า
ตามทีส่ ถานทูตฯ เรียกเก็บ
 กรณียน่ื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจําตัวเครื
๋ ่องบิน หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบิน
แล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีทก่ี รุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
 กรณีวซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร
๋
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
 กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทั ของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

Euro 19

หมายเหตุ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผูใ้ หญ่ ) และ/
หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ีทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถา้ ต้องการ
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีท่ าง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่ วบิน รวมถึงกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต
เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด
ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน
เงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม
ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯเมือ่ ท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรือ
ทัง้ หมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
 ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอํานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุ มตั วิ ซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
 เมือ่ ท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้ว ในกรณีทล่ี ูกค้า
ต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
๋
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
ทัง้ สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถ
คาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจของคนส่วน
ใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล้วไม่
เกรงใจผูอ้ ่นื ชักชวนผูผ้ น่ื ให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม่ คี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)

 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพือ่
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หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยัน
การเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับใน
ข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้วแล้วข้างต้น
 หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
ข้อความซึง่ ถือเป็ นสาระสําหรับท่านผูม้ เี กียรติซง่ึ ร่วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีม่ คี วามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ กั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานทีท่ ่องเทีย่ วพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบตั เิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ่ กั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั เิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ,
การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทีย่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิน่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ /
หรือ ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี าํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจาก
เป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่
ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั เิ หตุ ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ทีร่ บั ประกันในกรณีทผ่ี ูร้ ่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าทีต่ รวจ
คนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้
เดินทาง ไม่ป ฎิบตั ติ ามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม่ กี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ่ การเดินทาง รวมถึงมีสง่ิ ผิด
กฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความจําเป็ น หรือเพือ่ ความเหมาะสม
ทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษทั จะยึดถือและคํานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย
ของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าํ พาการเดินทางในครัง้ นี้”
่ ประเทศอ ังกฤษ
เอกสารประกอบการขอวีซา

่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 15-20 ว ันทาการ
ั้ 28) ***
่ เดีย
*** ยืน
่ วีซา
่ วแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชน
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า ควรนามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
2.รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอน
แทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3.หลักฐานการเงิน กรณีผู ้เดินทางออกค่าใช ้จ่ายเอง
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนา ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการ
เดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และบัญชีต ้องมีครบทุกเดือน ในกรณีทม
ี่ ี
้ จง
ไม่ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ น STATEMENT พร ้อมทาจดหมายชีแ
3.2 กรณีเปลีย
่ นบัญชีเป็ นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชีมาทัง้ สองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่า –เล่มใหม่)
3.3 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง
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ื่ เจ ้าของบัญชี (บุคคลทีอ
3.3.1 ต ้องทา BANK GUARANTEE ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชอ
่ อกค่าใช ้จ่าย) ต ้อง
่ – สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต และบุคคลทีเ่ จ ้าของบัญชีออกค่าใช ้จ่ายให ้ (ผู ้เดินทาง) ต ้องสะกดชือ
่ – สกุล ให ้ตรงตามหน ้า
สะกดชือ
พาสปอร์ต กรุณายืน
่ ขอจาก ธนาคาร่ลวงหน ้า โดยใช ้เวลาดาเนินงานประมาณ 3 วัน และใช ้ยืน
่ ได ้ไม่เกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให ้
้ จงความสัมพันธ์อก
3.3.2. ต ้องทาหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายทีม
่ ก
ี ารชีแ
ี หนึง่ ฉบับ (Sponsor Letter)
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจา**
4.หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียน
-เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
การค ้า(พค.0403)
้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดทีด
-กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
่ น
ิ เป็ นต ้น
-เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตทีย
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ น
ื่ )
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตทีย
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ น
ื่ )
5.เอกสารส่วนตัว
-สาเนาทะเบียนบ ้าน
-บัตรประชาชน
-สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
-ใบเปลีย
่ นชือ
่ น) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6.กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรทีส
***กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน
7.ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้
8. ในกรณีทม
ี่ เี อกสารแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ต ้องแปลจากร ้านแปลหรือศูนย์แปล พร ้อมประทับตรา เท่านัน
้

เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม
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ใบจองทัวร์
รายการทัวร์ ...........................................................................................วันเดินทาง....................................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ......................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด........................................คน (ผูใ้ หญ่................................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ................ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด..............................ห้อง (ห้องพักคู่..............................ห้องพักเดี่ยว............ห้องพัก 3 เตียง..........)
รายชื่ อผู้เดินทาง (กรุ ณากรอกชื่ อไทยและอังกฤษอย่ างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ลาดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่น ๆ.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ยืนยันราคา ผูใ้ หญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด.........................
ข้ าพเจ้ ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์ เรียบร้ อยแล้ว

ลงชื่อ..................................................ผูจ้ อง
(.......................................................)
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รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ ละท่ านทีต่ ้ องกรอกให้ ครบทั้งหมดทุกช่ อง (สาคัญมากมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่า)
1.สถานภาพการสมรส โสด/สมรส/หรื อสมรสแต่ไม่จดทะเบียน
....................................................................................................................................................................................................
2.พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ
....................................................................................................................................................................................................
3.ที่อยูป่ ั จจุบนั / อาศัยมานานกี่ปี / เบอร์บา้ น / เบอร์มือถือ /
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
4.ชื่อ บิดา นามสกุล / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด
....................................................................................................................................................................................................
5.ชื่อ มารดา นามสกุล / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด
....................................................................................................................................................................................................
6.ชื่ อภรรยา คู่สมรส นามสกุล / ที่อยู่ / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
7.ชื่อ บุตร/ธิดา นามสกุล จานวนกี่คน ที่อยู่ อาศัยอยูก่ บั ใคร
....................................................................................................................................................................................................
8.อาชี พปัจจุบัน / ชื่อและที่อยูบ่ ริ ษทั เบอร์ โทรศัพท์ / วันเริ่ มงาน / อาชีพเสริ ม(ถ้ามี)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
9.รายได้ต่อเดือน / ค่าใช้จ่ายต่อเดือน / ค่าใช้จ่ายดูแลภรรยา บุตร และครอบครัว(ถ้ามี)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
10.เคยเดินทางไปอังกฤษหรื อไม่
....................................................................................................................................................................................................

