
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ลอนดอน | สโตนเฮ้นจ์ | เบอร์ตัน ออน เดอะวอเทอร์| คาร์ดิฟฟ์ | 

เอดินเบิร์ก | วินเดอร์เมียร์| สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด 
เดินทาง ธ.ค.62 – มิ.ย.63   

ราคาเร่ิมต้นเพียง   

วันแรก กรุงเทพฯ – ลอนดอน 

10.00 น. 

 

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 
8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 

13.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอนด้วยเที่ยวบิน BR067 
 ** คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 10 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 12.50 น. และเดินทางถึงกรุงลอนดอน

เวลา 19.25 น. *** 
19.20 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ช่ัวโมง)    น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ



ศุลกากร 
ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE LONDON HEATHROW HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – พิพิธภัณฑ์น า้แร่ร้อนโรมัน - 
คาร์ดิฟฟ์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บัวร่ี (Salisbury) น าท่านชมเสา
หินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกใน
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาด
ใหญ่ ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซ่ึงไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์
ในการสร้างอย่างชัดเจน ออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) ตัง้อยู่
ในหุบเขาของแม่น า้เอวอนในบริเวณที่มีน า้พุร้อนธรรมชาติที่เป็น
ที่ตัง้ถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอ านาจ และเป็นผู้สร้างโรงอาบน า้โรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็นเมือง
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
         บ่าย น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์น า้แร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบัน

เป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตัง้ของบ่อน า้แร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สอง คือ 
บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน า้แร่ซ่ึงมีทัง้สระว่ายน า้ ,     
บ่อน า้แร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน า้ และส่วนที่เป็น Turkish Bath  จากนัน้เดินทางต่อสู่เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) 
เมืองหลวงประเทศเวลส์ (Wales) หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตัง้ของปราสาทคาร์ดิฟฟ์ เดิมเป็นที่
พ านักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยก าแพงโบราณ จากนัน้ผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่ม
อาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ,   สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ท าการของรัฐ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN CARDIFF หรือเทียบเท่า  

วันที่สาม คาร์ดิฟฟ์ – เบอร์ตัน ออน เดอะวอเทอร์ – สแตรทฟอร์ด – ลิ
เวอร์พูล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton On The 

Water ซ่ึงเป็นหมู่บ้านที่ ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่ มี
ความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคาร
ที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซ่ึงเป็น
หิน  Cotswold stone เท่ านั น้  ภายในหมู บ้ านจะ มีแม่น า้ 
Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็ม
แม่น า้ เป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค จากนัน้
เดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เอวอน อันเป็นบ้านเกิดของวิ



ลเล่ียม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare ) กวีที่มีช่ือเสียงที่สุดของอังกฤษ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย  น าเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซ่ึง ร่มร่ืนไปด้วยสวนสาธารณะ น าท่านชมบ้านเช็คสเปียร์  (ด้านนอก) และชีวิต

ความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่  Holy Trinity แม่น า้เอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ใน
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ กวีเอกผู้นี ้อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินค้าที่ระลึกจากร้านค้ามากมาย จากนัน้ออก
เดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็น
เมืองถิ่นก าเนิดของวงดนตรีส่ีเต่าทองหรือเดอะบีทเทิล 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL LIVERPOOLหรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี ลิเวอร์พูล – วินเดอร์เมียร์ – เอดินเบิร์ก   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทาง สู่เมือ งวิน เดอ ร์เมี ย ร์ (Windermere) สู่ เขต

เลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนาน
นามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุม
ทะเลสาบถึง 16 แห่ง น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบ
วินเดอร์เมียร์ ด้วยการล่องเรือเลคดิสทริค ที่ท่านจะได้ช่ืนชมกับ
ความเป็นธรรมชาติในทะเลสาบ จากแอมเบิลไซด์สู่เมืองเบาว์เนส ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามยิ่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเข้าสู่เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ (Scothland) ดินแดนทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีท่ี่

สวยงาม น าท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า สู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายส าคัญที่เช่ือมสู่พระต าหนักโฮล่ีรู๊ด 
(Palace of Holyroodhouse) ซ่ึงเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทบั
ของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MARIOTT EDINBURGH หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – แมนเชสเตอร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่ าน เข้าชมปราสาทเอดินเบิ ร์ก(Edinburgh 

Castle) อันสง่ างามด้วยท าเลที่ ตั ง้บนเนิน เขาสูง 
มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับ
ของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ 
ส่วนของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มี
ปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ใน
เวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ ผ่านมา , 
โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษที่  12 เพ่ือร าลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่



พระราชฐานชัน้ในส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเร่ืองราวของราชวงศ์แห่งสก็อต 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ที่มีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรม

แห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทัง้ยังเป็นเมืองที่ตัง้ของสโมสรที่มีช่ือเสียงโด่งดงั
ในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี ้และ
สโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ น าท่านสู่ย่าน Manchester Piccadilly ถนนช้อปปิง้ที่คึกครืน้ที่สุดของเมือง หรือ
เดินเลือกซือ้สินค้าในห้าง Manchester Arndale ห้างขนาดใหญ่และ Market Street ที่มีร้านแบรนด์ดังเรียงราย
เต็มไปหมดไม่แพ้ oxford street ในลอนดอน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN MANCHESTER CITY CENTRE หรือเทียบเท่า 

วันที่หก แมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด - BICESTER 
OUTLET – ลอนดอน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปกับสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด 

(Old Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยูฯ ที่ จัดว่า
รวยที่ สุดในโลก เป็นสนามที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ
อังกฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน เป็นรอง
จากสนามเวมบลีย์  สเตเดียม (Wembley Stadium) 
สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และ
ใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนัน้ยังเป็น 1 ใน 
2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว จากนัน้อิสระให้ท่านเลือกซือ้ของที่ระลึกของทีมที่ท่านช่ืนชอบ
ในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล จากนัน้ น าท่านสู่ย่าน 
Manchester Piccadilly ถนนช้อปปิง้ที่คึกครืน้ที่สุดของเมือง หรือเดินเลือกซือ้สินค้าในห้าง Manchester Arndale 
ห้างขนาดใหญ่และ Market Street ที่มีร้านแบรนด์ดังเรียงรายเต็มไปหมดไม่แพ้ oxford street ในลอนดอน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (Fish and Chips) 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ Bicester Village outlet อิสระให้ท่านช้อปปิง้จุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดังให้

ท่านให้เลือกสรร อาทิ เช่น Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai 
Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ หลังจากนัน้น าท่าน
เดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน (London) เมืองที่เป็นศูนย์กลางส าคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้น าด้านการเงิน การเมือง การส่ือสาร การบันเทิง แฟช่ัน ศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามี
อิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และส าคัญของยุโรปอีกด้วย 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

  



วันที่เจ็ด ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – สะพานหอคอย – หอคอย
ลอนดอน – ถนนอ๊อกฟอร์ด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลล่ี

เซอร์คัส (PiccadillyCircus) เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบ
ของถนน 6 สาย มีน า้พุ และรูปปัน้อีรอสตรงกลาง 
และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหา
นครลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลก้าร์  (Trafagal 
Square) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่าน
มหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอด
โดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดีไ้ดอาน่า 
สเปนเซอร์ แล้วเข้าสู่จัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ที่ตัง้ของรัฐสภาอังกฤษมา
ตัง้แต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยังเป็นท่ีตัง้ของหอนาฬิกาท่ีรู้ จักกันดีในนามหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ที่มีความสูง 
320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงช่ัวโมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสุดในโลกและฝ่ังตรงข้ามท่ีมีแม่น า้เทมส์กัน้อยู่
เป็นที่ตัง้ของชิงช้าสวรรค์ ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรป จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับ
สะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น า้เทมส์ที่สามารถยกเปิดปิดได้ จากนัน้ถ่ายรูปคู่กับหอคอย
ลอนดอน (Tower of London) สถานที่ที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์อันเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่
ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดนประหาร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บ่าย จากนัน้อิสระให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซือ้สินค้าตามอัธยาศัย บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซ่ึงเรียกได้

ว่าเป็นศูนย์กลางการช๊อปปิง้ในกรุงลอนดอน มีร้านค้าเสือ้ผ้าแฟช่ัน เคร่ืองประดับ นาฬิกา ช่ือดังมากมายตลอด
แนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, 
Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis, House of Fraser และ ยังมีห้างสุดหรูอย่าง 
Selfridges ที่มีสินค้าซุปเปอร์แบรนด์ ตัง้อยู่อีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

วันที่แปด ลอนดอน – พิพิธภัณฑ์บริติช – ช้อปป้ิง – สนามบิน 

เช้า 
 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าเข้าชมพิพิธภัณฑ์บริติช (British Museum) ซ่ึงเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
มนุษยที่ส าคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก มีการก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ้งต้นวัตถุที่เก็บ
รวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซ่ึงเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ 
พิพิธภัณฑ์แห่งนีเ้ปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นครัง้แรกในวันที่15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากู
เฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานที่ตัง้ของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (เป็ดย่างโฟร์ซีซ่ัน) 



บ่าย เลือกซือ้สิน้ค้าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซ่ึงเป็นที่ตัง้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดังอย่าง ฮาร์วีย์ นิโคล 
(Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าแฟช่ันชัน้น าจากทั่วทุกมุมโลก รวมทัง้
กระเป๋ าแฮร์รอด ส์ที่ นิยมกันอย่างมาก รวมทั ง้มีร้าน ค้าแฟช่ันมากมายตั ง้อยู่บ ริ เวณ  High Street เช่น 
Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane 
Street) ที่ เป็ นที่ ตั ง้ของ ร้าน  Super Brands อาทิ  เช่น  Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, 
Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio 
Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาท า คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือ้ สินค้าปลอดภาษี
ในสนามบิน 

21.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BR068 
*** คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 10 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางกลับเวลา 21.35 น. และเดินทางถึงกรุงเทพฯ
เวลา 15.05 น. *** 

วันที่เก้า กรุงเทพฯ 

15.45 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ   
 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสรมิเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสรมิเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

23 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 40,660.- 9,900.- 
01 – 09 ธ.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 40,660.- 9,900.- 
06 – 14 มี.ค. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 40,660.- 9,900.- 
10 – 18 เม.ย. 63 89,900.- 89,900.- 89,900.- 49,320.- 11,900.- 
12 – 20 เม.ย. 63 89,900.- 89,900.- 89,900.- 52,240.- 11,900.- 

30 เม.ย. – 08 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 44,660 11,900.- 
15 – 23 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 44,660 11,900.- 
05 – 13 มิ.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 44,660 11,900.- 
19 – 27 มิ.ย. 63 73,900.- 73,900.- 73,900.- 44,190 11,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 



เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชัน้ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่ส่ังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 



3. ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษ (จ านวน 6,000 บาท ช าระพร้อมเงินมัดจ า) 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (16 ปอนด์) 
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (18 ปอนด์) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่นั่ งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 



สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี ท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามาร ถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซี่าประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

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



ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมา

กอ่นได ้
 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่รือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้

เหลอืส าหรับประทับวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน 

นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเก่า 

กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซี่าดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างาน

อยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเร ียน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้ง

เจา้หน้าทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซ่ีาจะมเีงือ่นไข และ 

ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยืน่ขอวซ่ีาในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนี้รวมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 

2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้ม

สวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 

รูปไม่เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง ส าเนา

สมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป ส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้

ค่อยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 15 วัน ก่อนวันยื่นวซี่า  และบัญชตีอ้งมคีรบ

ทุกเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมาย

ชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชีเป็นเล่มใหม่ ใหท่้านถ่ายส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเล่ม 

(ทัง้เล่มเก่า –เล่มใหม่) 

 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไม่ควรแต่งบัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญ่เขา้



บัญชกี่อนยืน่วซี่า จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตุใหท่้านถูกปฏเิสธวซี่าได ้  

     

 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมุดเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้

อัพเดทไม่เกนิ 15 วัน ก่อนวันยืน่วซี่า  และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสัมพันธอ์กีหน่ึงฉบับ 

(Sponsor Letter) 

 

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรือหุน้ส่วน อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไม่จดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูป

ถ่ายรา้น สัญญาเช่าที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วัน

เริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกุลตอ้ง

ตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทูตทีย่ื่น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกุลตอ้ง

ตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทูตทีย่ื่น) 

5. เอกสารส่วนตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สูตบิัตร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น)  

 

 



6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด 

(โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) 

พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยินยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด 

(โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) 

พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัด

หนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธเ์ป็นอะไรกัน

กับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บดิา

และมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดย

มรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซี่า 

พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบุตรทีส่ถานทูตดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท่้านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค า

รอ้งขอวซ่ีาเทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั จะตอ้งแปล

จากรา้นแปลหรอืศูนยแ์ปล พรอ้มประทับตราจากรา้นหรอืศูนยแ์ปลเท่านัน้ ไม่สามารถใชตั้วที่

แปลเองได ้

(ค่าแปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 

 

 


