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กรุงลอนดอน - สโตนเฮน้จ ์- บาธส ์- คารด์ีฟ - สแตรทฟอรด์ อพัพอนเอวอน - แมนเชสเตอร ์
เอดินเบรอะ - เขา้ปราสาทเอดินเบรอะ - เลคแลนด ์- ล่องเรือ - วินเดอรเ์มียร ์- ยอรค์ 
ก าหนดการเดินทาง :    
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงลอนดอน (องักฤษ) 

18.00 น. คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยให้
การตอ้รับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรทีน่ัง่ข้ึนเคร่ือง 

20.35 น. อกกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยเที่ยวบิน EK373 / EK011  
 

วันที่สอง กรุงลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - บาธส์ - คาร์ดีฟ 

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ : 0050-0250 *.*.*. 
06.40 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮีทโทรวก์รุงลอนดอน ประเทศองักฤษ  ....หลงัผ่านพิธีการตรวจคน 

เขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ ... 
น าท่านเดินทางสัมผสัหน่ึงในส่ิงมหัศจรรยข์องโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ์
(ใช้เวลา 2 ช.ม.) ชมกลุ่มหินที่มีลกัษณะรูปทรงการจดัวางที่แปลกและไม่
ทราบวตัถุประสงคท์ี่แน่ชดัในยุค 3,500-4,000 ปีมาแลว้ ท่านจะทึ่งกบั
ความสามารถของมนุษยท์ี่ไดน้ ากอ้นหินขนาดใหญ่น ้าหนักบางกอ้นถึง 45 
ตนั  มาวางเรียงกนัเป็นวงกลมไดอ้ย่างน่ามหัศจรรย ์ (ราคารวมค่ารถเขา้ทอ้งถ่ินนัง่เขา้ไปใกล้ๆ หินแลว้) 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธส์ (BATH) (1 ช.ม.)  เมือง

เก่าแก่ที่มีความส าคญั และรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคโรมนั เป็น
สถานที่อาบน ้าของชาวโรมนั เน่ืองจากเป็นเมืองแห่งน ้าพุ
ร้อน ชมเมืองที่สวยงาม และย่านการคา้ .... 
น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนเขา้ยงัแควน้เวลล์สู่ เมืองคาร์ดิฟ (CARDIFF) (1 ช.ม.)  เมืองหลวงของประเทศ
เวลส์ และยงัเป็นเมืองท่าส าคญัริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างข้ึนโดยฝีมือชาวโรมนัสมยั
เรืองอ านาจ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั HOLIDAY INN BRISTOL HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม คาร์ดีฟ - สแตรทฟอร์ด อพัพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมกรุงคาร์ดีฟ ผ่านชมสถานที่
ส าคญัตาางๆ เช่น ปราสาทคาดีฟ อาคารรัฐสภา 
ถ่ายรูปภายนอกของตวัปราสาทคาร์ดีฟ  
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด 
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(STRATFORD UPON AVON) เมืองเล็กๆ แต่งดงามริมฝ่ังแม่น ้าเอวอน .... 
น าท่าน ชมบา้นเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ (ไม่รวมค่าเขา้ชมถา้มี) ซ่ึงเป็นที่รวบรวมชีวประวตั ิและผลงานทั้งหมด
ของเชคสเปียร์ และตวับา้นยงัคงเอกลษัณ์ของรูบแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ดภายในเมืองอบอวลไปดว้ย
บรรยากาศแห่งละครและวรรณกรรมที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมยิ่งนกั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหาจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) (ใชเ้วลา 3

ช.ม.)  เมืองอุตสาหกรรมอีกเมืองหน่ึง ....น าท่านชมสนาม
ฟุตบอล โอลด์ เทรฟฟอร์ด (ไม่รวมค่าเขา้สนามฟุตบอล) อนั
เป็นที่ตั้งของสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่มีช่ือเสียง เชิญ
ท่านเลือกซ้ือสินคา้ของที่ระลึก *.*.*. ในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขนั 1 วนั และวนัแข่งขนัจะไม่อนุญาตให้
เขา้ชมและปรับปรุงหรืออ่ืนๆ *.*.*. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS LEIGH HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี เลคแลนด์ - วินเดอร์เมียร์ - เอดินเบรอะ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านไปยงับริเวณที่เรียกว่า เลคแลนด์ (ใช้เวลา 2 ช.ม.)  ที่สวยงาม ดว้ยทะเลสาบ ระหว่างเส้นทางจะผ่านบา้น
ชนบทขององักฤษที่น่ารัก น าท่านล่องเรือ พร้อมชมเมืองวินเดอร์เมียร์ และวิวทิวทศัน์ของสองฝ่ังที่ตั้งอยู่ริม
ทะเลสาบ และเป็นบ้านเกิดของปีเตอร์ แรบบิทตวัการ์ตูนที่มช่ืีอเสียงขององักฤษ  

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย           ออกเดินทางสู่ เมืองเอดินเบรอะ (EDINBURGH) (ใช้เวลา 4 ช.ม.)  เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ ที่ไดร้ับสมญา

นามว่า เอเธนส์ของซีกโลกเหนือ จะเห็นไดจ้ากอารยธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ยงัคงไวใ้นรูปแบบดั้งเดมิ
ให้ทุกท่านไดช่ื้นชมถึงความอนุรักษนิ์ยมของชาวสก็อตแลนด์  
น าท่าน ชม THE ROYAL MILE ถนนที่มีความเก่าแก่ที่สุดใน 
เอดินบะระ มีความยาว และใหญ่ที่สุดในโลก ท่านสามารถเรียนรู้
ส่ิงใหม่ๆที่น่าสนใจไดจ้ากถนนสายประวตัิศาสตร์แห่งน้ี 
ไดอี้กดว้ย นอกจากน้ีถนนสายน้ีก็อยู่ไม่ไกลจากปราสาท

เอดินบะระ จึงท าให้การเดินทางไปยงัปราสาทมีความสะดวกมาก  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พกั MERCURE LIVINGSTON HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที่ห้า เอดินเบรอะ-ยอร์ค 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่และงดงามของปราสาทเอดินเบรอะ ที่ตั้ง
อยู่บนเนินเขาอย่างโดดเด่น  
...น าท่านชมทิวทศัน์ที่สวยงามของเมืองจากป้อมปราการบนปราสาท   
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์ค (YORK) (ใช้เวลา 4.30 ช.ม.) เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของเขตอุทยาน

แห่งชาติ นอร์ธ ทมัเบอร์แลนด์ ...น าท่านชมเมืองยอร์ค เมืองการพาณิชยท์ี่อยู่ในยอร์คเชียร์ แควน้ที่เก่าแก่ทาง
ประวตัิศาสตร์ขององักฤษ  
น าท่านชมยอร์คมินสเตอร์ (ไม่รวมค่าเขา้ชมถา้มี)โบสถโ์กธิคที่ใหญ่ที่สุดขององักฤษ อายุกว่า 800 ปี ชมเมืองที่
เก่าแกสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั THE MAJESTIC HOTEL HARROGATE  หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หก BICESTER OUTLET-อ๊อกฟอร์ด-ลอนดอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านแวะชอ้ปป้ิงที่ BICESTER OUTLET (ใช้เวลา 4 ช.ม.) เอา้ทเ์ลทที่ รวมแบรนด์เนมกว่าร้อย  แบรนด์

ราคาถูกกว่าปกติ 60-70 % อยู่ที่น่ี 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด (ใช้เวลา 1 ช.ม.) เมอืงแห่ง

มหาวิทยาลยั  
น าท่านถ่ายรูปกบัตวัอาคารของ ไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท  
น าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงลอนดอน (LONDON) (ใช้เวลา 45นาที)  เมืองใหญ่ที่ให้ความส าคญัพื้นที่สีเขียว มี
สวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมืองหลายแห่ง ....นัง่รถชมเมืองไมว่่าจะเป็น ลอนดอนอาย (ไม่รวมค่าข้ึน) ชิงชา้ที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ชมจัตุรัสทราพัลการ์, มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์ และโบสถ์เซ็น
ปอลที่งดงาม  
อิสระให้ท่านช้อปป้ิง สินคา้ ณ ห้างสรรพสินคา้ชั้นน าของกรุงลอนดอน  อาทิ ห้างแฮร์
รอด ห้างเก่าแก่ของกรุงลอนดอน ร้าน 
BURBERRYS ร้าน DEBENHAMS 

ร้าน FORTNUM & MASONS จดัไดว้่าเป็นร้านที่ “ผูด้ี” มาก
ที่สุดร้านหน่ึงในองักฤษ มาร์คแอนสเปนเซอร์ เน็กช์ เส้ือโคต้ 
เส้ือกนัฝน ถุงมือ เส้ือกันหนาว สูท และเส้ือผา้หนา้ร้อน (ขององักฤษ) รวมถึงเส้ือผา้เด็ก นอกจากน้ียงัมี ชา กาแฟ 
รวมถึงอาหารบรรจุขวดแกว้ และเคร่ืองกระป๋องต่างๆ มากมายหลากหลายให้ท่านไดเ้ลือกสรร จนกระทัง่ไดเ้วลา
อนัสมควร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร *.*.*. พิเศษเมนูเป็ดโฟร์ซีซ่ัน *.*.*. 
ที่พกั IBIS LONDON HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด กรุงลอนดอน - สนามบินสุวรรณภุมิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่านชมกรุงลอนดอน ที่มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน ...ชมทศันียภาพที่
สวยงามของริมฝ่ัง แม่น ้าเทมส์ ถ่ายรูปกบั หอนาฬิกาบ๊ิกเบ็น อนัเป็น
สัญญลกัษณ์ของกรุงลอนดอน เกรทสตาร์ ออฟอัฟริกา มงกุฎอิมพีเรียล
คราวน์  ชมพระราชวงับัก๊ก้ิงแฮม (ชมดา้นหนา้) ที่ประทบัของพระราชินี
ที่มีกองมหาดเล็กรักษาพระองคผ์ลดัเปล่ียนเวรยามอย่างเป็นระเบียบ
สวยงาม  ชมหอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON)  (ชมดา้นหนา้) ที่เก่าแก่และเป็นคลงัเก็บสมบตัิของ
พระราชวงศอ์งักฤษ  ไดเ้วลาอนัสมควร...*.*.*. อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค ่า ตามอธัยาศยั *.*.*. 
น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

20.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที ่EK010/ EK372  
 

วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ 

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ : 07.20-09.30 *.*.*. 
18.40 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

---------------------- 
หมายเหต ุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยึดถือความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

**อัตราค่าใช้จ่าย   

วันที่เดินทาง มีค. ผู้ใหญ่ เด็ก+1ผู้ใหญ่ พักเด่ียว 

13-20 ก.พ. 
19-26 มี.ค. 
13-20 เมย. 

49,999.- 
59,999.- 

49,999.- 9,500 

1-8 พ.ค. 51,999.- 51,999.- 9,500 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวีซ่า ** 

อตัราน้ีรวม 
1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 
ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมคี่าใชจ้่ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจาก 
อยู่ในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์
,การประชุม อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิ่มค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดิม โดยบริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั) 
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ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  
** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 
หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้
ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บเงนิเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมกีารแยกหอ้งพกั 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ า่  
** กรณีที่มงีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ
ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน า้ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการ 
ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า  
1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึ้ น 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้เพื่ อวางแผนในการขอ
วซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาที่คอ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัิวซ่ีาได ้(กรณีถา้มี
ค่าใชจ้่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเทา่นัน้) 
3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้  
4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอื
เดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งในการยื่นค ารอ้ง
ขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัติดวซ่ีาไมต่ า่กว่า 3 หนา้  
5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสอืเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสือของทาง
ราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  
ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอุบตัิเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้**  
- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มอีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวติหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหตุ 1.5 ลา้น
บาท]เท่านัน้ 
8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  
 

อตัราน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางของไทย 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทา 
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สายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอื
ของมคี่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีชี่องพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่พเิศษค่าบริการพเิศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าทปิคนขบัรถยุโรป (โดยมาตรฐานท่านละ 12 ปอนดต์่อท่าน) 
8. ค่าทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย(โดยมาตรฐาน ท่านละ 20 ปอนดต์่อท่าน) 
9. ค่าวซ่ีาองักฟษท่านละ 6,000.- บาท ยื่นวนัท าการปกติ ไม่รวมค่าวซ่ีาด่วนและยื่นแบบPREMIUM 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิคา่มดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

ช าระส่วนที่เหลอื 15 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 
เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก์่อนการเดินทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000.-บาท  
บญัชี  

1. ชื่อบญัชี บริษทัรุ่งเรืองทวัร ์ฮอลิเดย2์010 จ ำกดั 

         เลขที่บญัชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บญัชีออมทรพัย ์

2. ชื่อบญัชี นำยธเนษฐ ลกัษณะวิลำศ 

3. เลขที่บญัชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บญัชีออมทรพัย ์

ขอ้มูลเพิ่มเติมเร่ืองตัว๋เครื่องบิน  
** ทางบริษทัไดส้ ารองที่นัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์
การเรียกเก็บคา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ ซึ่งมคี่าใชจ้่ายประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดินทาง  
** หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ 
Refund จากทางสายการบนิ ซึ่งใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย  

• กรณียกเลกิก่อนการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจ าท ัง้หมด 

• กรณียกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป  เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท 

• กรณียกเลกิก่อนการเดินทาง 20-24 วนั  เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

• กรณียกเลกิก่อนการเดินทาง 25-29 วนั   ไม่คืนเงนิมดัจ าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

• กรณียกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

• บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมผีลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที ่
บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบริษทัและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไป
ช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลือ่นการเดินทาง 
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ของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแต่ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋ และค่าธรรมเนียมวซ่ีา
ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

• กรณียื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอ 
เก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยื่นวซ่ีา / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรือค่าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิ
แลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

• กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษิทัของ 
สงวนสทิธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 

หมายเหตุ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ทา่น (ผูใ้หญ่ ) และ/ 
หรือ ผูร้่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการที่จะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุม 
ได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดินทางราชการ (เล่มสนี า้เงนิ) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏเิสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ 
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงนิในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพื่อใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถานฑูต  
เรื่องวซ่ีาของท่าน เนือ่งจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือท ัง้หมด 
ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัใน
เงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 
• การบดิเบอืนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะ 
ถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  
• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด 

แต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเตมิ 
ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

• กรณียกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง 
สถานทูตเรื่องวซ่ีาของท่าน เนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบรษิทัฯเมื่อท่านได ้ช าระเงนิมดัจ าหรอื
ท ัง้หมด จะขอถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด  
• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซ่ีา จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง 
สถานทูตฯเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ที่นี้ 
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• เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคา้ 
ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ
ทัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั  
• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ที่เคยเดินทางแลว้มคีวามประพฤติไม่น่ารกัหรือมพีฤติกรรมเป็นที่รกัเกียจของคนส่วน 
ใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ามากลุ่มใหญ่แลว้ไม่
เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ื่นใหก้่อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านที่มคีรรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านที่มเีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พื่อ 
หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื่อขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ัน้ๆ ยนืยนั 
การเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายนัน้ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  
น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบั
ในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกียรติซึง่ร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มคีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานที่ท่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ ไม่
สามารถรบัผดิชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสยีหายที่เกิดจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบตัิเหตุรวมถงึภยัธรรมชาติ, 
โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, 
การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / 
หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจาก
เป็นสทิธิพเิศษทางการทตู) ซึ่งอยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่
ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร้่วมเดินทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของ
ผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดตอ่เฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถงึมสีิ่งผดิ
กฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความ
เหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจน
ความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
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“ขอขอบพระคุณทุกทา่นที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 
เอกสารประกอบการขอวซี่าประเทศองักฤษ  
ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15-20 วนัท าการ 
*** ยืน่วซี่าเดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) *** 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

1.หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับ
จากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด(หนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ควรน ามาประกอบการยืน่วซี่าดว้ย)  
 

2.รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่ใส่คอน
แทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 
 

3.หลักฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกค่าใชจ่้ายเอง 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย ์ส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคา้ท ารายการ
เดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 30 วัน ก่อนวันยืน่วซีา่ และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน ในกรณีทีม่ี

ไม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  
3.2 กรณีเปลีย่นบัญชเีป็นเล่มใหม่ ใหท้่านถ่ายส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเล่ม (ทัง้เล่มเก่า –เล่มใหม)่ 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง  
3.3.1 ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชือ่เจา้ของบัญช ี(บุคคลทีอ่อกค่าใชจ่้าย) ตอ้ง

สะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกค่าใชจ่้ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้
พาสปอร์ต กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 30 วัน หลังจากธนาคารออกให ้ 

3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองค่าใชจ่้ายทีม่กีารชีแ้จงความสัมพันธอ์ีกหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 
**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชกีระแสรายวันและบัญชฝีากประจ า** 
 

4.หลักฐานการท างาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีน

การคา้(พค.0403) 
-กจิการไม่จดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สัญญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

-นักเรยีนหรือนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ตใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 
 

5.เอกสารส่วนตัว 

-ส าเนาทะเบยีนบา้น 
-บัตรประชาชน 

-สูตบิัตร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น)  กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

6.กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบุตรทีส่ถานทูตดว้ย ทัง้สองท่าน 
 

7.ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ 
 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตอ้งแปลจากรา้นแปลหรือศูนยแ์ปล พรอ้มประทับตรา เท่านัน้ 

 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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ใบจองทัวร์ 
 
รายการทวัร์...........................................................................................วนัเดินทาง....................................................................  
ช่ือผูต้ิดต่อ......................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................  
ที่อยู่เพื่อติดต่อรบัเอกสาร
............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................  
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด........................................คน  (ผูใ้หญ่................................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี................ทา่น) 
จ านวนห้องพกัที่ใชท้ั้งหมด..............................ห้อง  (ห้องพกัคู่..............................ห้องพกัเดี่ยว............ห้องพกั 3 เตียง..........) 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
 

อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั             ไมท่านเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืน 
ๆ......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. ...... 
ยืนยันราคา ผูใ้หญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด......................... 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว   ลงช่ือ..................................................ผูจ้อง 

    (.......................................................)      

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ละท่านที่ต้องกรอกให้ครบทั้งหมดทกุช่อง (ส าคัญมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า) 
 
1.สถานภาพการสมรส โสด/สมรส/หรือสมรสแต่ไม่จดทะเบยีน
........................................................................................................................................ ............................................................ 
2.พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขที่ / วนัที่ออก / วนัที่หมดอายุ 
.................................................................................................................................................................................................... 
3.ที่อยู่ปัจจุบนั / อาศยัมานานก่ีปี /  เบอร์บา้น / เบอร์มือถือ / 
.......................................................................................................................................... .......................................................... 
........................................................................................................ ............................................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
4.ช่ือ บิดา นามสกลุ / วนัเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด  
............................................................................................................................. ....................................................................... 
5.ช่ือ มารดา นามสกุล / วนัเดือนปีเกิด / สัญชาต ิ / สถานที่เกิด 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
6.ช่ือภรรยา คู่สมรส นามสกลุ / ที่อยู่ / วนัเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 
....................................................................................................................... ............................................................................. 
................................................................................................................... ................................................................................. 
.................................................................................................................... ................................................................................ 
7.ช่ือ บุตร/ธิดา  นามสกุล จ านวนก่ีคน ที่อยู่ อาศยัอยู่กบัใคร 
................................................................................................................. ................................................................................... 
8.อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและที่อยู่บริษทั เบอร์โทรศพัท ์/ วนัเร่ิมงาน / อาชีพเสริม(ถา้มี) 
.................................................................................................................. .................................................................................. 
............................................................................................................... ..................................................................................... 
.................................................................................... ................................................................................................................ 
9.รายไดต้่อเดือน / ค่าใชจ้่ายต่อเดือน / ค่าใชจ้่ายดูแลภรรยา บตุร และครอบครัว(ถา้มี)  
.................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................... ........................................................................................... 
10.เคยเดินทางไปองักฤษหรือไม่  
......................................................................................................... ........................................................................................... 
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