
 

 

รหัสทัวร 1900062 
ทัวรอังกฤษ  ลอนดอน  สโตนเฮนจ  คารดิฟฟ�  ออกฟอร 
7 วัน 4 คืน (EY) 
โรงอาบน้ําโรมัน    ปราสาทคารดิฟฟ�    สนามกีฬามิลเลนเนียม   หมูบานไบบิวร่ี   
ทาวเวอรออฟลอนดอน    หอนาฬิกาบ๊ิกเบน 

 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยานอาบูดาบี้ 
18.00  พรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศช้ัน 4 

ประตู 8 โซน Q เคานเตอรสายการบิน เอทิฮัด (EY) เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกดานเอกสาร 

20.45  เดินทางสู ทาอากาศยานอาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮัด Etihad Airways เท่ียวบินท่ี 
EY401 

00.10  ถึงสนามบินนานาชาติ อาบูดาบ้ี แวะเปล่ียนเคร่ืองบินเพื่อทานเดินทางสู สนามบินฮีท
โธรว กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
 

วันที่ 2 สนามบินนานาชาติฮีทโธรว – เมืองซาลสบัวร่ี - สโตนเฮนจ – โรงอาบน้ําโรมัน – 
ปราสาทคารดิฟฟ� – สนามกีฬามิลเลนเนียม 

02.50  นําทานเดินทางสูกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เท่ียวบินท่ี EY011 

07.30  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮีทโธรว กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เวลาทองถ่ินจะชา
กวาเวลาในประเทศไทย 6 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) ผานพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง ตรวจคนเขาเมือง และรับสัมภาระ 
จากน้ันนําทานข้ึนรถโคชปรับอากาศออกเดิ นทางเพื่อไปรับประทานอาหารเย็น 

08.30 นําทานเดินทางสูเมือง เมืองซาลสบัวร่ี (Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ 
(ระยะทาง114 ก.ม./ใชเวลา1.30 นาที)  อยูทางตะวันตกเฉียงใตของกรุงลอนดอน
ระหวางทางทานสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ท้ังทุงหญาอันกวางใหญท่ี
สวยงามตามเสนทางผ าน จากน้ัน นําท านชม กองหินประหลาด สโตนเฮนจ  
(Stonehenge) 1ใน 7ส่ิงมหัศจรรยของโลก กองหินหรือแนวแทงหินท่ีเปนความลับดํา
มืดในชวงหน่ึงของประวัติศาสตร แนวหินน้ีมีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3 กิโลเมตร 
ประกอบไปดวยกอนหินทรงสูงขนาดใหญประมาณ112 กอน ต้ังโดดเด่ียวอยูกลางทุงนา 
เปนรูปวงกลมซอนกันอยู 3 วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงตนยุคบรอนซ ใหทานได
เก็บภาพท่ีระลึกถายรูปตามอัธยาศัย จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองบาธ 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี1) อาหารจีน 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองบาธ (55 กม./1ชม.) เมืองเกาแกท่ีมีอายุยาวนานกวา 2,000 ป
เพื่อชม โรงอาบน้ําโรมัน ท่ีสรางข้ึนมาต้ังแตยุคโรมันโบราณ เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมี
คุณค าทางประวั ติศาสตรเป นอย างมาก ภายในมีการตกแตงอยางงดงามตาม
สถาปตยกรรมแบบโรมัน ดวยหลักฐานการเปนบอน้ําพุรอนและซากอาคารเกาแก ท่ี
หลงเหลืออยูทําใหเมือง  บาธไดข้ึนทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในป 
ค.ศ.1987 ตอมามีการปรับปรุงซอมแซมตัวอาคารดวยเงินลงทุนถึง 5.5 ลานปอนดและ
เสร็จส้ินในป 2011 จากน้ันเดินทางตอสูเมืองคารดิฟฟ� (Cardiff) (93 กม./1.30 ชม.) 
เมืองหลวงประเทศเวลส (Wales) หน่ึงในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเปนท่ีต้ังของ
ปราสาทคารดิฟฟ� เดิมเปนท่ีพํานักของขุนนางผูปกครองเมือง ถูกลอมรอบไวดวยกําแพง
โบราณ แวะใหทานถายรูปบริเวณดานหนาของปราสาทคารดิฟฟ� (Cardiff Castle) 
บริเวณกําแพงโบราณ และเปนสัญลักษณสําคัญของเวลส เพราะเดิมเปนท่ีพักของบรรดา
ขุนนาง ผูปกครองเมืองดวย จากน้ัน นําทานถายภาพดานหนาท่ี มิลเลนเนียม สเตเด้ียม 
(Millennium Stadium) สนามหรูหราในเมืองคารดิฟฟ� ขนาดความจุกวา 7 หม่ืน เปน
สนามกีฬาแหงชาติของเวลส และบานของรักบ้ีทีมชาติเวลส ผานการจัดรักบ้ี, ฟุตบอล, 
แขงรถ, มวยสากล และคอนเสิรตใหญนับไมถวน นับต้ังแตเปดใชงานใหมในชวงตน
ทศวรรษป 2000 และใหทานไดเดินเลนน่ังชิวถายรูปท่ี Mermaid Quay คอมมูนิต้ี
มอลล อยูบริเวณริมอาวคารดิฟฟ� มีท้ังรานอาหาร,บาร,รานกาแฟ และรานขายของฝาก
ท่ีระลึกใหทานไดเลือกซ้ือ 

ค่ํา  รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี2)อาหารจีน หลังอาหารนําทานเดินทางสูท่ี
พัก 
ท่ีพัก: Holiday Inn Cardiff City หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 3 หมูบานไบบิวร่ี - Bourton On The Water - เมืองสแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน 
– เมืองเลสเตอร 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี3) 
นําทานเดินทางไปยังหมูบานไบบิวร่ี (Bibury) (136กม./2ชม.) หมูบานท่ีสวยท่ีสุดใน
อังกฤษ โดยไดรับการยกยองจากวิลเลียม มอรริส ดีไซเนอรเส้ือผา นักเขียน และเปนผูท่ี
มีอิทธิพลดานสังคมของอังกฤษ มอรริสมีชีวิตอยูระหวางป 1834-1896 ไดต้ังฉายา
ห มู บ า น ไ บ บิ ว ร่ี ว า เป น  The most beautiful village in England ส ว น
สถานีโทรทัศนฟอกซไดยกยองใหไบบิวร่ีเปนหมูบานท่ีถายรูปสวยท่ีสุด เพราะไบบิวร่ีมี
บานท่ีเปนลักษณะกระทอมท่ีสรางมาเปนเวลานาน และมีแมนํ้าสายเล็กๆช่ือ Coln ไหล
ผานหมูบานแหงน้ี ประกอบกับคนในหมูบานตกแตงหนาบานดวยสวนดอกไมแบบ
อังกฤษทําใหความงดงามของไบบิวร่ีมีมากข้ึน จากน้ัน นําทานเดินทางไปยังเมืองเล็ก
แสนนารัก Bourton On The Water (20 กม./30 นาที) ซ่ึงเปนหมูบานท่ีไดรับการ
โหวตใหเปนหมูบานท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในอังกฤษ ดวยลักษณะของตัวอาคารท่ีมี
ความโดดเดนเฉพาะ ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซ่ึงเปนหิน Cotswold stone เทาน้ัน 
ภายในหมูบานจะมีแมน้ําWindrushไหลผาน มีเปดหัวเขียวสวยงามเวียนวายเต็มแมน้ํา 
เปนหมูบานท่ีมีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี4) อาหารทองถ่ิน 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองสแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) 
(40กม./1  ชม.)เมืองบานเกิดของวิลเลียมส เช็คสเปยร นักเขียนบทละครชาวอังกฤษ
และกวีเอกผูย่ิงใหญของโลก เชิญสัมผัสชีวิตความเปนอยูของกวีเอกในอดีต และเย่ียมชม
โบสถเกาแก Holy Trinity สถานท่ีในประวัติศาสตรท่ีเก่ียวของกับกวีเอกผูน้ี อิสระให
ทานเดินเลนยานใจกลางเมืองตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานไปถายรูปท่ี Bridge Street 
และ Old Thatch Tavern  จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองเลสเตอร (Leicester) 
(70 กม./1.30 นาที) ใหทานไดถายภาพคูบริเวณดานหนาของสนามฟุตบอลเลสเตอรซิต้ี 
King Power Stadium เปนสโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศอังกฤษสนามกีฬาน้ีต้ัง
ช่ือตามกลุมบริษัท คิง เพาเวอร (King Power) ซ่ึงเปนผูสนับสนุนหลักของทีมใน
ปจจุบัน ซึ่งหลังจากเขามาเปนผูสนับสนุนสโมสรไดมีการดําเนินปรับขยายความจุของ
สนามเปนความจุ 32,500 ท่ีน่ัง จากน้ัน ใหทานถายรูปดานนอกกับวิหาร Leicester 



 

 

คืออนุสรณสถานแหงยุคกลางท่ีสวยสะดุดตาและยังเปนสถานท่ีสําคัญทางประวัตศาสตร
ของราชวงศอังกฤษ คือเม่ือประมาณปลายป 2012 ไดมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษยซ่ึง
ก็เช่ือกันวาน่ีคือรางของพระเจาริชารดท่ี 3 ท่ีหายสาบสูญไปกวาหารอยป 

ค่ํา  รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี5) อาหารจีน หลังอาหารนําทานเดินทางสูท่ี
พัก: Ibis Leicester หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 
 

วันที่ 4 
บิซสเตอร เอาทเลท วิลเลจ – เมืองออกซฟอรด – กรุงลอนดอน - ทาวเวอร ออฟ 
ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – พระราชวังเวสตมินสเตอร-  
วิหารเวสตมินสเตอร แอบบีย 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (ม้ือท่ี6) 
นําท านเดินทางสู  บิซส เตอร  เอ าท เลท วิลเลจ (Bicester village shopping 
Centre) (103 กม./1.30 นาที)  กอต้ังในป1992 มีรานคามากกวา900รานของแฟช่ัน
ช้ันนําของโลกและแบรนดไลฟ�สไตลคอลเลคช่ันทันสมัย อาทิ Bally , Burberry , 
Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi ,Gucci , Guess , Hugo Boss 
, Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s , Max Mara , Molton Brown , 
Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , 
Yves Saint Laurent ฯลฯ 

เท่ียง  อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัยไมรวมอยูในคาบริการ 

บาย  นําทานเดินทางสูเมืองออกซฟอรด (Oxford) (23 กม./30 นาที) เมืองท่ีมีช่ือเสียงใน
ดานการศึกษา นําทานถายรูปกับปราสาทอ็อกฟอรด(Oxford Castle) เปนปราสาท
ขนาดใหญ  ซึ่งเปนสถาปตยกรรมอังกฤษในชวงศตวรรษท่ี 11 – 12 ต้ังอยูทางดาน
ตะวันตกของเมือง Oxford ประเทศอังกฤษ โดยตัวปราสาทเดิมสวนใหญถูกลอมรอบ
ดวยคูน้ํากวาง ไม และกําแพงปราสาทช้ันนอกท่ีถูกแทนท่ีดวยหิน ในศตวรรษท่ี 11 อีกท้ัง
มีบทบาทสําคัญในเหตุการณขัดแยงของอนาธิปไตย ในชวงศตวรรษท่ี 14 จึงทําให
บริเวณสวนใหญของปราสาทไดรับความเสียหายในชวงสงครามกลางเมืองอังกฤษและ
ชวงศตวรรษท่ี 18 โดยอาคารท่ีหลงเหลืออยูไดแปรสภาพเปนเรือนจําทองถ่ินใน Oxford 



 

 

ซ่ึงเปนเรือนจําแหงใหมที่ไดสรางข้ึนตอมาในป ค.ศ. 1785 และขยายพื้นท่ีอีกในป ค.ศ. 
1876 จนกลายเปน HM Prison Oxford ใหทานถายรูปกับ Church Cathedral 
และ โบสถ University Church of St. Mary the Virgin เปนโบสถท่ีใหญ ท่ีสุดใน
เขตศาสนาของเมือง สถานท่ีทางศาสนาแห งน้ี โดดเดนท ามกลางตึกอ่ืนๆ  ของ
มหาวิทยาลัยดวยทางเขาและยอดแหลมแบบบาร็อค ขึ้นบันไดหอคอยเพื่อชมวิวท่ี
สวยงามของใจกลางเมืองและตึกตางๆ ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังสถานท่ีสําคัญอ่ืนๆ 
ดวย จากน้ันนํานําทานเดินทางไปกรุงลอนดอน นําทานเก็บภาพความประทับใจสวยๆ
และเดินชมวิวโดยรอบของ ทาว เวอร ออฟ ลอนดอน (Tower of London) (คาทัวรไม
รวมคาเขาชมประมาณ14.50ปอนด) สรางข้ึนโดยพระเจาวิลเล่ียมท่ี1แหงอังกฤษในป
ค.ศ.1078 สถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก เพื่อใชเปนพระราชวังและป�อมปราการป�องกัน
กรุงลอนดอน มีการขุดคูคลองลอมรอบปราสาทเพ่ือป�องกันระหวางกําแพงช้ันในและ
นอก ปจจุบันใชเก็บมหามงกุฎและเคร่ืองเพชรของพระราชวงศอังกฤษ เปนสถานท่ีแหง
ประวิติ  ศาสตรท่ียาวนานและมีสีสันท้ังสยดสยองและนากลัว เน่ืองจากคร้ังหน่ึงท่ีน่ีเคย
เปนคุกและที่ประหารมากอน จากน้ัน นําทานเดินทางชม หอนาฬิกาบ๊ิกเบน(BIG BEN) 
ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ต้ังอยูบนหอสูง 180 ฟุต หนาปดกวาง 23 ฟุต ตัวเลข
บอกเวลายาว 24 น้ิว ระฆังตีหนักถึง 14 ตัน สรางข้ึนโดย เอ็ดมันต  เมคเกตต เดนิสัน 
เปนนาฬิกาท่ีใหญท่ีสุดในโลกเปนศูนยควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิช ซ่ึงใชในการ
บอกเวลาของโลก โดยผานทางวิทยุ B  BC  ลอนดอนในการถายทอดเสียงการตีระฆังไป
ท่ัวโลกและยังเปนหอนาฬิกาประจําพระราชวังเวสตมินสเตอร ซ่ึงในปจจุบันใชเปนรัฐสภา 
อังกฤษ ต้ังอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาถูกสรางหลังจากไฟ
ไหม  พระราชวังเวสตมินสเตอรเดิม เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส แบรรี 
เปนผูออกแบบ โดยมีความสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยูสูงจากพ้ืน 55 เมตร หนักถึง 
13,760 กิโลกรัม ซึ่งแขวนไว บริเวณชองลมเหนือหนาปดนาฬิกา ตัว อาคารสรางดวย
สถาปตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (Victorian gothic)  และบน
สะพาน Westminster ทานสามารถบันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซ่ึง
เปนชิงชาสวรรคท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมา
เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมและเปนจุดดึงดูดนักทองเท่ียวไดอยางมาก มีผูมา
เยือนมากกวา 3 ลานคนตอป จากน้ัน นําทานถายรูปหนา วิหารเวสตมินสเตอร แอบบีย 
(Westminster Abbey) เดิมเปนสํานักสงฆ (แอบบี) แตปจจุบันเปนวัดนิกายอังกลิคัน



 

 

ท่ีต้ังอยูทางตะวันตกของพระราชวังเวสตมินสเตอร ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซ่ึง
สถาปตยกรรมสวนใหญ  เปนแบบกอธิค นอกจากหอคอยท่ีเปนสถาปตยกรรมฟم�นฟู
กอธิค แอบบีเวสตมินสเตอรเปนสถานท่ีท่ีใชในการทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและท่ี
ฝงพระบรมศพของพระมหากษัตริยอังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ ระหวางป ค.ศ. 
1546 ถึงป ค.ศ. 1556 แอบบีไดรับเลื่อนฐานะข้ึนเปนมหาวิหาร ตอมาในรั  ชสมัยของ
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 1 แอบบีก็ไดรับแตงต้ังใหเปนพระอารามหลวง (Royal 
Peculiar) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร (ม้ือที7่) อาหารจีนราน Four Season ใหทานได
ล้ิมลองรสชาติของเปดยางช่ือดังจากอังกฤษ หลังอาหารทานเดินทางสูท่ีพัก 
ท่ีพัก: Best Western London Pevkham Hotelh หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 
 

วันที่ 5 อิสระฟรีเดย ใหทานเลือกทองเที่ยวตามอัธยาศัย 
เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี8) 

อิสระใหทานทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน ในกรุงลอนดอน หรือรอบนอก ซ่ึงสามารถ
เดินทางไดงาย โดยรถไฟใตดิน Tube รถเมล ท่ีครอบคลุมการเดินทางท่ัวกรงลอนดอน
และรอบนอก หรือทานจะเลือกไปเท่ียวชมบริเวณรอบนอกกรุงลอนดอน เชน เมืองแคม
บริดจ ซ่ึงเปนเมืองมหาวิทยาลัยนาเท่ียว ซ่ึงใชเวลาเดินทางจากลอนดอนไมเกิน1ช่ัวโมง
โดยรถไฟ หรือจะไปเมืองวินเซอรเท่ียวชมพระราชวัง Windsor ซ่ึงอยูทางทิศตะวันตก 
โดยสามารถเดินทางไปกลับจากลอนดอนไดงายๆ ดวยรถไฟ กรณีท่ีทานเลือกเท่ียวใน
ลอนดอน จะมีมิวเซ่ียมสําคัญมากมาย ซ่ึงมีท้ังเสียคาเขาชม และ ไมเสียคาเขาชมอาทิ 
เชน บริติชมิวเซ่ียม National Museum ขึ้นลอนดอนอาย น่ังเรือลองแมน้ําเทมส น่ังรถ
บัสเปดประทุน Big Bus เปนตน หรือไปชอปปم�งหางดัง Harrods ไดตามอัธยาศัย หรือ
ทานจะไปถายรูปหนาสนามบอล สแตมฟอรดบริดจ (Stamford Bridge) ซ่ึงเปนสนาม
ฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลเชลซี ท่ีต้ังอยูท่ี ฟูลัม ลอนดอนก็สามารถไปได มีไกดแนะนํา
การเดินทางใหทาน (อาหารเที่ยงและค่ําอิสระตามอัธยาศัย)ท่ีพัก: Best Western 
London Pevkham Hotelh หรือระดับใกลเคียงกัน 



 

 

วันที่ 6 ทาอากาศยานอาบูดาบี –  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
09.35  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี โดย สายการบินเอทิฮัด เท่ียวบินท่ี 

EY012 
19.55  เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบ้ี รอเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางสูประเทศไทย 

21.35  ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติอสุวรรณภูมิ เท่ียวบิน EY402 

วันที่ 7 สนามบินสุวรรณภูมิ 
07.10+1  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน,การจราจรหรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัด
จะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก 
(เสริมเตียง) 

เด็ก 
(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

17 - 23 May 2019 47,888  47,888 47,888 13,000 12,000 
31 May - 06 Jun 2019 47,888  47,888 47,888 13,000 12,000 

14 - 20 Jun 2019 49,888  49,888 49,888 13,000 12,000 
28 Jun - 04 Jul 2019 49,888  49,888 49,888 13,000 12,000 

12 - 18 Jul 2019 49,888  49,888 49,888 13,000 12,000 

 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการ
เดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงค
เดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3.การชําระคาบริการ 
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000 บาท และคาบริการวีซา 6,000 บาท รวมเปน 26,000 บาท 
(กรุณาสงแบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาและสําเนาหนาพาสปอรต พรอมกับหลักฐานโอนเงินมัดจําคาทัวร) 
 - คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25 วันกอนออกเดินทาง 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับและจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา) **กรุณา
ตรวจสอบเอกสารทุกฉบับกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ** 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไม
วากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน 
ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
(ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeท่ีน่ังเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับพรอมต๋ัวกรุป
เทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 



 

 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักกระเป�า สัมภาระท่ีสายการบิน  30 กิโลกรัม (ไมเกิน2ช้ิน) ถือขึ้นเคร่ืองได 7กิโลกรัม และ
คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ 
กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุมครองเบ้ืองตน ดังน้ี  
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 15-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 
คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันท่ีมีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 2,000,000 
บาท ผูเอาประกันท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 100,000 บาท ผู
เอาประกันท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยท้ังน้ีการทําประกันน้ีจาก
บริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตท้ังน้ี ทาน 
 สามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการ
ซ้ือความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
4. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
5. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
6. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม 
7.คาวีซาดวน กรณีทานสงเอกสารย่ืนไมทันวีซาปกติ ประมาณ 6,900 บาท 



 

 

8. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 30 GBP ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ และน้ําใจ
จากทาน 
9.ไมรวมคาวีซาประเทศอังกฤษและคาบริการ ทานละ 6,000 บาท 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอเก็บ
เฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวแลว ) 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25
ทาน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ี
พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผู
สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7
วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ กับ 
Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน 
เปนไปตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย โดยท้ังน้ีการทําประกันน้ีจากบริษัท มากกวาขอบังคับ ตาม 
พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตท้ังน้ี 
ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ไดกรณีทาน
ตองการซ้ือความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความประสงคมาที่บริษัทฯ  
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจ
คนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 
** กรุณากรอกแบบฟอรมขอมูลใหครบถวน และสงพรอมเอกสารอ่ืนๆ 
ท่ีประกอบการย่ืนวีซาใหกับบริษัท หลังจากจองทัวร กําหนดไมเกิน 10 วัน  
เน่ืองจากคิววีซาจะไมสามารถล็อกคิวไดหากเอกสารขอมูลยังไมครบถวน ** 
*อาจมีบางชวงท่ีคิวยื่นวีซามีจํานวนมากทางบริษัทรบกวนขอเอกสารไวกวากอนกําหนด 
 
 
 
 
 



 

 

กฎในการย่ืนวีซาอังกฤษ 

1.ผูเดินทางทุกทานตองมาแสดงตนดวยตัวเองท่ีVFS Global (เทรนด้ี ช้ัน28) เพราะตองพิมพ
ลายน้ิวมือ และสแกนมานตา (เจาหนาท่ีของบริษัทจะนัดวันกับทาน และดําเนินการแจงทานอีกคร้ัง) 
2.ตองดําเนินการนัดคิวย่ืนวีซา ( ในการทําคิววีซา เอกสารทุกอยางของผูเดินทางตองพรอมหมดกอน 
และทางเราจะกรอกออนไลนเขาในระบบพรอมท้ังจายคาวีซาถึงจะสามารถทราบคิวท่ีย่ืนได 
3.ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาของทางสถานฑูต ใชระยะเวลา 15 - 21 วัน ข้ึนอยูกับทางสถานฑูตและ
ในระหวางดําเนินการไมสามารถขอดึงเลมหนังสือเดินทางเพื่อใชเดินทางไปประเทศอ่ืนได 
หมายเหตุ: ผูย่ืนคําขอทุกคนตองไปท่ีศูนยรับคําขอวีซาดวยตนเอง เด็กเล็กที่มีอายุต่ํากวา 5 ปตองไป
ปรากฏตัวท่ีศูนยดวย แตไมตองใหขอมูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก) เด็กท่ีมีอายุนอยกวา 16 ปตองมีผูใหญ
พาไปดวย และผูใหญน้ีจะตองไมใชเจาหนาที่ของวีเอฟเอส 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาประเทศอังกฤษ 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 15-20 วันทําการ 
** ผูเดินทางตองมาแสดงตน สแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนยย่ืนวีซาอังกฤษ ตามวันเวลาท่ีนัดหมาย ** 
โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงขอกําหนดเง่ือนไข 
รวมถึงเอกสารท่ีใชสําหรับยื่นคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 

1.หนังสือเดินทาง(Passport) เลมปจจุบันท่ีมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ โดยนับจากวันท่ี
เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย หากเคยมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชง
เกนหรือไมก็ตาม กรุณาจัดสงใหกับทางบริษัท และนําไปแสดงกับเจาหนาท่ี ณ ศูนยย่ืนวีซาอังกฤษ VFS 
Global เพื่องายตอการอนุมัติวีซาของทาน 
2.เอกสารสวนตัว แปลภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
  -  สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย) 
หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพิ่มเติม ทานจําเปนตองย่ืนเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
   (- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต 
      - สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถามี) 



 

 

กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองย่ืนเอกสารเพิ่ม พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
    - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
       - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
       - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 
   โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว 
จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผูเดียว 
จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา-มารดา 
จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลท่ีสาม พรอมกับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการ
เดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท่ีสํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานท่ีอยูตามทะเบียนบาน
ของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือ
ผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัด
หมายท่ีเด็กแสดงตัวย่ืนคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็น
เอกสารตอหนาเจาท่ีท่ีรับย่ืนวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลัง
โดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
3.หลักฐานการทํางาน/หนังสือรับรองการทํางาน ท่ีทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนย่ืนคํารอง
ขอวีซา) 
3.1 กรณีเปนพนักงานท่ัวไป ท้ังภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางาน
ปจจุบัน   โดยระบุตําแหนงงาน, เงินเดือนท่ีไดรับ, วัน เดือน ป ท่ีเร่ิมทํางาน, และชวงเวลาท่ีขอลางานไป
เท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบุช่ือประเทศ ใหใช European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลัง
ครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมีอํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจาก
หนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
3.2 กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียน
บริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
 3.3 กรณีท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน สถานทูตไม
รับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนย่ืน
คํารองขอวีซา) 



 

 

3.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
3.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของ
ตนเองหรือสามี   ในกรณีท่ีไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเปนตองมีจดหมายรับรองคาใชจายจากสามี
(Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามีและบุตร ท่ีมีความสัมพันธรวมกัน
จดหมายช้ีช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
3.6 กรณีกิจการท่ีไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของท่ัวไป, อาชีพอิสระ Freelance, ธุรกิจขายสินคา
ออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการทํางาน แหลงท่ีมาของ
รายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถายราน, สัญญาเชา, โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เปนตน 
จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
4.หลักฐานการเงิน 
4.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํา 
(บัญชีสวนตัว) รายการเดินบัญชียอนหลัง 3 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีท่ีมีประวัติการเดินบัญชีท่ีสมบูรณ มี
ยอดเงิน เขา-ออก สม่ําเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชีน้ันๆไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็น
วามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสู
ภูมิลําเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) ซึ่งตองเปนบัญชี
เดียวกัน Statement ขางตน เปนภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro เทาน้ัน 
4.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง จําเปนตองเขียนหนังสือรับรอง ช้ีแจงความสัมพันธระหวางตนกับผู
เดินทาง Sponsor Letter และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนคาใชจายจากทางธนาคารเทาน้ัน โดยให
บุคคลท่ีเปนผูสนับสนุน Sponsor  ดําเนินการตามเอกสารขางตน พรอมกับขอจดหมายรับรองฐานะ
การเงินจากธนาคาร Bank Sponsor/Bank Guarantee ท่ีออกจากทางธนาคารเทาน้ัน โดยระบุช่ือ
ผูสนับสนุนที่เปนเจาของบัญชีSponsorและระบุช่ือผูเดินทาง/ผูท่ีไดรับการสนับสนุน (เอกสารตองเปน
ฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - สกุล ใหตรงกับพาสปอรตท่ีใชเดินทางเทาน้ัน  (กรุณาย่ืนขอจาก
ธนาคารลวงหนา บางแหงอาจใชเวลาดําเนินการนานถึง 3 วัน 
หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูร Bookbank  หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม
ครอบคลุมตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ท่ีออกจากธนาคารเทาน้ัน 
(Bank Statement) 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุด  
ครอบคลุมภายใน 3-5 วัน กอนวันนัดหมายย่ืนวีซา 

** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 



 

 

  
5.เง่ือนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศอังกฤษ 
เพื่อประโยชนในการย่ืนวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับย่ืนวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกับขอมูล
ความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคํารองขอวีซา 
และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูตตรวจพบวาขอมูล
ของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลา
ดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากย่ิงข้ึนเม่ือทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลใน
แบบฟอรมทายรายการทัวร และจัดสงใหเจาหนาท่ีแผนกวีซาทันที (ภายใน 3-5) หากดําเนินการลาชา 
อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบทุกกรณีการบิดเบือน
ขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีทานไดชําระไปแลวทุกกรณี 
หากถูกปฎิเสธวีซา และมีความประสงคท่ีจะย่ืนคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุก
คร้ัง สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทาน
ไปสัมภาษณตามท่ีสถานทูตนัดหมาย( โปรดแตงกายสุภาพ) ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีเพื่อไปอํานวย
ความสะดวกแกทาน ตลอดท้ังชวยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค
ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสงเอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพื่อ
นําสงสถานทูตเชนกันกรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ินํา
เรียนสถานทูตเพื่อพิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติ
ในนามของบริษัทฯ 
เอกสารทุกฉบับท่ีใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน !! 
พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจําเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 
เพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปล
เอกสาร 
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