
โปรแกรม กรุงลอนดอน องักฤษ เวลล ์ สกอ๊ตแลนด์ 11 วนั 9 คนื

รหสัทวัร ์ : VCEURO 19 Eng Scot Wales

 ลอนดอน - สโตนเฮน้จ ์ - บาธส ์ - คารดี์ฟ - สแตรทฟอรด์ อพัพอนเอวอน - แมนเชสเตอร ์

 เอดินเบรอะ - ปราสาทเอดินเบรอะ - เลคแลนด์ - ลอ่งเรอื - วนิเดอรเ์มียร ์ - ยอรค์



กาํหนดการเดินทาง : ราคาทวัรร์วมทกุอย่าง ยกเวน้ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมูิ

22.00 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัที่ สนามบนิสวุรรณภมิู เคาน์เตอรส์ายการบนิเอมิเรตส ์ (EK) เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั

พรอ้มอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง

วนัที่สอง สนามบนิสวุรรณภมูิ - ลอนดอน (องักฤษ) - ชมเมือง

01.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยเทีย่วบนิ EK385 / EK001

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบนิดูไบ 0445-0745*.*.*.

12.25 น. (เวลาทอ้งถิ่น) เดินทางถงึ ท่าอากาศยานประเทศองักฤษ หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้

นําท่านนัง่รถชม เมืองลอนดอน ชมจตัรุสัทราพลัการ,์ มหาวิหารเวสทมิ์นสเตอร ์ และโบสถเ์ซ็นปอลที่งดงาม อสิระชอ้ปป้ิง

ตามอธัยาศยั

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร *.*.*. พเิศษเมนูเป็ดโฟรซี์ซัน่ *.*.*.

ที่พกั HOLIDAY INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า

วนัที่สาม สโตนเฮนจ-์บาธส-์คารด์ีฟ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นาํท่านเดนิทางสมัผสัหนึ่งในสิง่มหศัจรรยข์องโลก กลุ่มหนิสโตนเฮนจ ์ ชมกลุ่มหนิ

ที่มีลกัษณะรูปทรงการจดัวางที่แปลกและไม่ทราบวตัถุประสงค์ที่แน่ชดัในยุค

3,500-4,000 ปีมาแลว้ ท่านจะทึ่งกบัความสามารถของมนุษย์ที่ไดน้ํากอ้นหิน

ข น า ด ใ ห ญ่ นํ้ า ห นัก บ า ง ก ้อ น ถึ ง 45 ต ัน ม า ว า ง เ รี ย ง ก ัน เ ป็ น ว ง ก ล ม

ไดอ้ย่างน่ามหศัจรรย์ (ราคารวมค่ารถเขา้ทอ้งถิ่นนัง่เขา้ไปใกล ้ๆ หนิแลว้)

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองบาธส ์ (BATH) เมอืงเก่าแก่ทีม่คีวามสาํคญั

และรุ่งเรืองต ั้งแต่ยุคโรมนั เป็นสถานที่อาบนํ้าของชาวโรมนั

เนื่องจากเป็นเมอืงแห่งนํา้พรุอ้น ชมเมอืงทีส่วยงาม และย่านการคา้

นําท่านเดินทางขา้มพรมแดนเขา้ยงัแควน้เวลลสู่์ เมืองคารดิ์ฟ

(CARDIFF) เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง ป ร ะ เ ทศ เ ว ล ส์ แ ล ะ ย ัง เ ป็ น

เมอืงท่าสาํคญัรมิทะเลไอรชิ เมอืงทีย่ิง่ใหญ่และสวยงาม ถกูสรา้งขึ้นโดยฝีมอืชาวโรมนัสมยัเรอืงอาํนาจ

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร

ที่พกั HOLIDAY INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า



วนัที่สี่ คารด์ีฟ - สแตรทฟอรด์ อพัพอนเอวอน - แมนเชสเตอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านชมกรุงคาร ์ดีฟ ผ่านชมสถานที่ส ําค ัญต่างๆ เช่น ปราสาทคาดีฟ อาคารร ัฐสภา ถ่ายรูปภายนอกของ

ตวัปราสาทคารด์ฟี

จากนั้นเดินทางสูเ่มืองสแตรทฟอรด์ (STRATFORD UPON AVON) เมอืงเลก็ๆ แต่งดงามรมิฝัง่แมน่ํา้เอวอน

นําท่านชมบา้นเกดิของกวีเอกเชคสเปียร ์ (ไม่รวมค่าเขา้ชมถา้ม)ี ซึง่เป็นทีร่วบรวมชวีประวตัิ และผลงานท ัง้หมดของเชคสเปียร์

และตวับา้นยงัคงเอกลษัณ์ของรูบแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ดภายในเมืองอบอวลไปดว้ยบรรยากาศแห่งละคร

และวรรณกรรมทีค่วรค่าแก่การมาเยีย่มชมยิง่นกั

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร ์ (MANCHESTER) เมอืงอตุสาหกรรม

อกีเมอืงหนึ่ง

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร

ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS LEIGH HOTEL หรอืเทยีบเท่า

วนัที่หา้ เลคแลนด์ - วนิเดอรเ์มียร ์ - กลาสโกว์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านชมสนามฟตุบอล โอลด์ เทรฟฟอรด์ (ไม่รวมค่าเขา้สนามฟตุบอล) อนัเป็นทีต่ ัง้ของสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ที่มชีื่อเสยีง เชิญท่านเลอืกซื้อสนิคา้ของที่ระลกึ *.*.*. ในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขนั 1 วนั และวนัแข่งขนัจะไม่อนุญาต

ใหเ้ขา้ชมและปรบัปรุงหรอือืน่ๆ *.*.*. จากนั้นนําท่านชมย่านเมืองเกา่ของแมนเชสเตอร ์

นําท่านไปยงับรเิวณที่เรยีกว่า เลคแลนด์ ทีส่วยงาม ดว้ยทะเลสาบ ระหว่างเสน้ทางจะผ่านบา้นชนบทขององักฤษทีน่่ารกั

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บ่าย นําท่านลอ่งเรอืพรอ้มชมเมืองวนิเดอรเ์มียร ์ และววิทวิทศันข์องสองฝัง่ทีต่ ัง้อยู่รมิทะเลสาบ และเป็นบา้นเกดิของปีเตอร ์

แรบบทิตวัการตู์นทีม่ชีือ่เสยีงขององักฤษ ไดเ้วลานาํท่านเดนิทางสู่ เมืองกลาสโกว์ (GLASGOW)

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร

ที่พกั MERCURE HOTEL หรอืเทยีบเท่า

วนัที่หก กลาสโกว์ - เอดินบะระ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านชมย่านเมืองเกา่กลาสโกว์ ถ่ายรูปเกบ็ความสวยงามไวเ้ป็นทีร่ะลกึ

ออกเดนิทางสู่ เมืองเอดินเบรอะ (EDINBURGH) เมอืงหลวงของสก็อตแลนด์ ที่ไดร้บัสมญานามว่า เอเธนสข์องซีกโลก

เหนือ จะเห็นไดจ้ากอารยธรรมและสถาปตัยกรรมต่างๆ

ที่ย ังคงไว ใ้น รูปแบบด ั้ง เดิมใหทุ้ก ท่ านได ช้ื่ นชมถึง

ความอนุรกัษน์ิยมของชาวสกอ็ตแลนด์



นําท่านชม THE ROYAL MILE ถนนที่มคีวามเก่าแก่ที่สุดในเอดนิบะระ มคีวามยาว และใหญ่ที่สุดในโลก ท่านสามารถ

เรียนรูส้ิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจไดจ้ากถนนสายประวตัิศาสตรแ์ห่งนี้ ไดอ้ีกดว้ย นอกจากนี้ถนนสายนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากปราสาท

เอดินบะระ จงึทาํใหก้ารเดนิทางไปยงัปราสาทมคีวามสะดวกมาก

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บ่าย นําท่านเขา้ชมความย่ิงใหญ่และงดงามของปราสาทเอดินเบรอะ ที่ต ัง้อยู่บนเนินเขาอย่างโดดเด่น นําท่านชมทิวทศัน์

ทีส่วยงามของเมอืงจากป้อมปราการบนปราสาท

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร

ที่พกั MERCURE LIVINGSTON HOTEL หรอืเทยีบเท่า

วนัที่เจด็ เอดินเบรอะ - ยอรค์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่เมืองยอรค์ (YORK) เพลดิเพลนิกบัทวิทศันอ์นังดงามของเขต

อุ ท ย าน แห่ ง ช า ติ น อ ร์ธ ท ัม เ บ อ ร์แ ลนด์ นํ า ท่ า นชม เมื อ ง ยอ ร ์ค

เมืองการพาณิชย์ที่อยู่ในยอร์คเชียร์ แควน้ที่เก่าแก่ทางประวตัิศาสตร์

ขององักฤษ

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

นํา ท่านชมยอร์ค มินสเตอร ์ โบสถ์โกธิคที่ ใหญ่ที่ สุดของอ ังกฤษ อายุกว่ า 800 ปี ชมเมืองที่ เ ก่ าแก่สวยงาม

ดว้ยสถาปตัยกรรมโบราณ

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร

ที่พกั THE MAJESTIC HOTEL HARROGATE หรอืเทยีบเท่า

วนัที่แปด BICESTER OUTLET - ออ๊กฟอรด์ - ลอนดอน

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านแวะชอ้ปป้ิงที่ BICESTER OUTLET เอา้ทเ์ลททีร่วมแบรนดเ์นมกวา่รอ้ยแบรนดร์าคาถกูกวา่ปกติ 60-70 % อยู่ทีน่ี่

เที่ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง

บ่าย จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ เมืองออ๊กฟอรด์ (OXFORD) เมอืงแห่งมหาวทิยาลยั

ถ่ายรูปกบัตวัอาคารของไครช้เชริท์คอลเลท็

นําท่านเดินทางต่อสูก่รุงลอนดอน (LONDON)

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตตาคาร พเิศษ BURGER & LOBSTER

ที่พกั HOLIDAY INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า



วนัที่เกา้ กรุงลอนดอน

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านชมกรุงลอนดอน ที่มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน ชมทศันียภาพที่สวยงามของริมฝัง่ แม่น้ําเทมส ์ ถ่ายรูปกบั

หอนาฬิกาบิ๊ ก เบ็น อ ันเ ป็นส ัญญลกัษณ์ของกรุงลอนดอน เกรทสตาร ์

ออฟอฟัริกา มงกุฎอิมพเีรียลคราวน์ ชมพระราชวงับ ัก๊กิ้ งแฮม (ชมดา้นหนา้)

ที่ประทบัของพระราชินีที่มีกองมหาดเล็กรกัษาพระองค์ผลดัเปลี่ยนเวรยาม

อย่างเป็นระเบยีบสวยงาม ชมหอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON)

(ชมดา้นหนา้) ทีเ่ก่าแก่และเป็นคลงัเกบ็สมบตัขิองพระราชวงศอ์งักฤษ

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บ่าย อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ ณ หา้งสรรพสินคา้ช ัน้นําของกรุงลอนดอน อาทิ หา้งแฮรร์อด หา้งเก่าแก่ของกรุงลอนดอน

ร ้า น BURBERRYS ร ้า น DEBENHAMS ร ้า น FORTNUM &

MASONS จดัไดว้่าเป็นรา้นที่ “ผูด้ี” มากที่สุดรา้นหนึ่งในองักฤษ

มารค์แอนสเปนเซอร์ เน็กช์ เสื้อโคต้ เสื้อกนัฝน ถงุมอื เสื้อกนัหนาว

สูท และเสื้อผา้หนา้รอ้น (ขององักฤษ) รวมถึงเสื้อผา้เด็ก นอกจาก

นี้ ยงัมี ชา กาแฟ รวมถึงอาหารบรรจุขวดแกว้ และเครื่องกระป๋อง

ต่างๆ มากมายหลากหลายใหท่้านไดเ้ลอืกสรร

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างเตม็ที่

ที่พกั HOLIDAY INN HOTEL หรอื เทยีบเท่า

วนัที่สบิ ลอนดอน - ดูไบ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระตามอธัยาศยั จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย

14.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยเที่ยวบนิที่ EK002/ EK384

วนัที่สบิเอด็ สนามบนิสวุรรณภมูิ

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบนิดูไบ 0020-0250 *.*.*.

12.15 น. (เวลาทอ้งถิ่น) เดินทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ

หมายเหตุ กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม

ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั



** อตัราค่าใชจ้า่ย **

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่

เด็กตํา่กว่า 12

กบั 2 ผูใ้หญ่

ไม่มีเตยีงเสรมิ

พกัเด่ียวเพิม่

ปี 2021

1-11 ต.ค.
89,900.-

12,900.-16-26 ต.ค // 22 ต.ค. - 1 พ.ย. 99,900.-

19-29 พ.ย. 89,900.-
3-13 ธ.ค.

24 ธ.ค. - 3 ม.ค.

31 ธ.ค. 10 ม.ค.

99,900.- 15,900.-

ปี 2022

16-26 ม.ค. / 23 ม.ค. - 2 ก.พ.

30 ม.ค.-9 ก.พ. / 7-17 ก.พ.

89,900.- 12,900.-7-17 ก.พ. / 14-24 ก.พ.

21 ก.พ.-3 มี.ค.

6-16 มี.ค. / 20-30 มี.ค.

26 มี.ค. - 5 เม.ย.

9-19 เม.ย. / 10-20 เม.ย.

11-21 เม.ย. / 12-22 เม.ย.
99,900.- 15,900.-

*** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิ

มีการข้ึนราคาของภาษีน้ํามนัและ/หรอืภาษีประกนัภยัการเดินทางและค่ายื่นวซ่ีา ***



อตัราน้ีรวม
1. ค่าทปิ

2. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ

3. ค่าชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ

4. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า

6. ค่ามคัคุเทศก์ (ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง

7. ค่าวซ่ีาองักฤษ (ไมร่วมวซี่าเร่งด่วน และ ไมม่รีวมวซ่ีาควิพรเีมีย่ม)

8. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป

9. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง)

10. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่

 ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์

 ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอุบตัิเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ย เพือ่การรกัษาพยาบาล

ฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐั กลบัประเทศ (เท่านัน้)

 *** ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ ***

1. เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]

2. เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายตุ ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] เท่านั้น

อตัราน้ีไม่รวม
1. ค่าบรกิารพเิศษต่าง ๆ

2. ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ

3. ค่าธรรมเนียมนํา้มนั และภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา

4. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษี

5. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋า และทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

6. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย

7. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ

8. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านํา้หนกัเกิน

จากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก. และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั,

ค่ากระเป๋าเดนิทาง หรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทางเป็นตน้



ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา
1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดี และถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของสถานทูต

งา่ยขึ้น

2. สําหร ับผู เ้ดินทางที่ ศึกษา หรือทํางานอยู่ ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพําน ัก

หรอืศึกษาอยู่เท่านัน้

3. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยืน่วซี่า หรอืก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทัฯ ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้

เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้งนาน และอาจไม่สามารถดึงเล่มออกมา

ระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาได ้ (กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้)

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ตํา่กว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํา่กว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง

ตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดินทางเล่มเก่าใหก้บัทางบริษทัฯ ดว้ย เนื่องจากประวตัิ

การเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นคาํรอ้งขอวซี่า และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรบัติดวซี่า

ไมต่ํา่กวา่ 3 หนา้

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ ๆ และพาสปอรต์

ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอืการขดีเขยีน หรอืแต่งเตมิใดๆ ในเลม่

*** กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบรษิทัฯ และลูกคา้ ***

เงือ่นไขการจอง
กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง

มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป



เงือ่นไขการชําระค่าทวัรส์ว่นที่เหลอื และ รายละเอยีดอืน่ๆ
1. ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนที่เหลอื 15 วนัก่อนการเดนิทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวซี่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจาํเป็น

ทางบรษิทัขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ

2. *** รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทาํการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธิ์การยา้ยเมอืงที่เขา้พกั เช่น กรณีที่เมอืงนัน้มกีารจดังาน

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ***

3. กรณียกเลกิการเดินทาง

 ยกเลกิการเดนิทางเกบ็ค่ามดัจาํเตม็จาํนวนทกุกรณี

 ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้ 1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวนตามราคาทวัร์

 กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือ มดัจาํมาแลว้ ทางบริษทัฯ

ขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซ่ีา และ ค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิหรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ

 (กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว้)/ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษทั ฯ

อกีคร ัง้หนึ่ง)

4. กรณีผูเ้ดินทางที่เกิดอุบตัิเหตุ, เจ็บป่วย, เสียชีวติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามที่ทางสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความ ตามเงือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิ และตวัแทนบริษทัฯ ที่ต่างประเทศ (ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิ และ

บริษทัฯ ต่างประเทศ) ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํต ัว๋ หรือ ค่าต ัว๋เครื่องบนิ

(กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีา และค่าบรกิารยืน่วซี่ากรณีทีท่่านยืน่วซ่ีาแลว้

หมายเหตุ
 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

 กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหาย หรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร์ เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั)

 บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ข ายท ัวร์แ ก่ ท่ านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอ ันตราย / เพื่อความปลอดภ ัย /

เวน้มใีบรบัรองแพทย)์

 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากปลอมแปลง หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทัฯ

ขอสงวนสทิธิ์ในการไมค่นืค่าทวัรท์ ัง้หมด

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขาย หรือไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านที่มเีด็กทารกอายุตํา่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัร์

เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจาํตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช ัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง

เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด



 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารกั หรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่งัเกยีจของคนส่วนใหญ่

เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แลว้

ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูอ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวายในทวัร์ ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่)

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้

เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ)

เดนิทางหากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง

 เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร์ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้ง

ออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้าย

ใด ๆ ท ัง้สิ้น โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ

ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั

 หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้าํระค่ามดัจาํทวัร์ หรือท ัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรง

กบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงอืนไขต่างๆ ของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด

 นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบินกาํหนด เช่น

ตอ้งเป็นผูท้ี่มร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมปีญัหา เช่นสามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอาํนาจในการใหท้ี่น ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบั

ทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่) และ/หรือ

ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมด

หกัค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เนื่องจากรายการทวัรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่าย

เบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิ์ไมค่นืเงนิในทกุกรณี

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูต เพื่อใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถานทูต

เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํ หรือ

ท ัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบ

และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของเอกสารวซ่ีา

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน

จะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ

คร ัง้

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ

โปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั



 ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพิจารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง

สถานทูตฯ เท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้

 ท่านที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั

การเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น.

หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัร์ และชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่านยอมรบั

ในขอ้ความ และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้

ขอ้ความซ่ึงถอืเป็นสาระสาํหรบัท่านผูมี้เกยีรตซ่ึิงรว่มเดินทาง

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบายและเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ ไม่สามารถ

รบัผิดชอบในอุบตัิเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อนัเนื่องจากอุบตัิเหตุรวมถงึภยัธรรมชาติ, โจรกรรม,

วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ,

การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่, ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรอื

ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชทูต รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจาก

เป็นสิทธิพเิศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ

แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเง ือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรม

ของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิ

กฎหมาย บรษิทัฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสม

ท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีการขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยั

ของท่านผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาประเทศองักฤษ

(กรุณาเช็คขอ้มูลอพัเดทกบัทางบรษิทัฯ อกีคร ัง้กอ่นเตรยีมเอกสาร)

ใชเ้วลาทาํการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยื่นประมาณ 15-20 วนัทาํการ

*** ยื่นวซ่ีาเด่ียวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชัน้ 28 ซอย สขุุมวทิ 13) ***



เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชดุและสาํเนา 1 ชดุ

ในระหวา่งยืน่วซ่ีาเขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมาก่อนได ้

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวซ่ีาอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่

6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบั และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรุด (หนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ควรนาํมาประกอบการยืน่วซี่าดว้ย)

2. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกค่าใชจ่้ายเอง

2.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง สาํเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย์ ส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง ถ่ายสาํเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน

รบกวนลูกคา้ทาํรายการเดนิบญัชโีดยการฝากหรอืถอนก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชี อพัเดทไมเ่กนิ 30 วนั

ก่อนวนัยืน่วซ่ีา และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทาํจดหมาย

ชี้แจง

2.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม่ ใหท่้านถ่ายสาํเนาสมดุบญัชมีาท ัง้สองเลม่ (ท ัง้เลม่เก่า - เลม่ใหม)่

2.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง

2.3.1 ตอ้งทาํ BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัชี

(บคุคลทีอ่อกค่าใชจ่้าย) ตอ้งสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกค่าใชจ่้ายให ้

(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจากธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาดาํเนินงาน

ประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วนั หลงัจากธนาคารออกให ้

2.3.2. ตอ้งทาํหนงัสอืรบัรองค่าใชจ่้ายทีม่กีารชี้แจงความสมัพนัธอ์กีหนึ่งฉบบั (Sponsor Letter)

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจาํ**

3. หลกัฐานการทาํงาน

 เจา้ของกจิการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน (DBD) ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน

หรอืสาํเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403)

 กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการทาํงาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สญัญาเช่าที่ โฉนดทีด่นิ เป็นตน้

 เป็นพนกังาน หนงัสอืรบัรองการทาํงาน จากบรษิทัฯ ระบตุาํแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ่มทาํงาน

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่ - สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN”

แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่)

 นกัเรยีนหรอืนกัศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่าํลงัศึกษาอยู่

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN”

แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่)

4. เอกสารส่วนตวั

 บตัรประชาชน

 สาํเนาทะเบยีนบา้น

 สูตบิตัร (กรณีเดก็อายุตํา่กวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ

 ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ

 ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ



5. กรณีเดก็อายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา

 หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอม

ระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย

 หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบุ

ใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย

 หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ท ัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้

พาสปอรต์บดิาและมารดา

 กรณีเดก็ทีบ่ดิา - มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจ

ปกครองบตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว

 ***กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 18 ปี บดิา - มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า พรอ้มเดินทางมาสมัภาษณ์กบับุตร

ทีส่ถานทูตดว้ยท ัง้สองท่าน

6. ท่านไมจ่าํเป็นตอ้งเซน็รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง ใหท่้านเซน็เฉพาะแบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซี่าเท่านัน้

7. ในกรณีทีม่เีอกสารแปลเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอืศูนยแ์ปล พรอ้มประทบัตราเท่านัน้

เอกสารยื่นวซ่ีาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ
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