รหัสทัวร 1900115
ทัวรอังกฤษ สกอตแลนด เวลล 8 วัน 5 คืน (EK)
ชมความยิ่งใหญและงดงามของปราสาทเอดินเบิรก ถายรูปดานหนาสนามฟุลบอล
แอนดฟลด แวะชอปปﻥงที่ BICESTER OUTLET ชมพระราชวังบักกิงแฮม ลอนดอนอาย ชมความงดงามทัศนียภาพสองฝﻤงของแมนํ้าเทมส ชมหอคอยแหง
ลอนดอน

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น. คณะผูเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอร สายการบินเอมิเรตส (EK)
เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรที่นั่ง
ขึ้นเครื่อง
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ - กลาสโกว(สกอตแลนด) - เอดินบะระ
01.35 น. นําทานออกเดินทางสู เมืองกลาสโกว โดยเที่ยวบิน EK385 / EK27
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ *.*.*.
12.35 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง ทาอากาศยานกลาสโกว ... เมืองกลาสโกวนั้นถือเปนเมือง
ใหญในสหราชอาณาจักรที่มีความเจริญรุงเรืองและลํ้าหนามากที่สุดเมืองหนึ่ง ตั้งแตใน
ศตวรรษที่ 16 เมืองกลาสโกวเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วเนื่องจากการเปนเมืองทาใหญของ
มหาสมุทรแอตแลนติก จากนั้นในศตวรรษที่ 19 อุตสาหกรรมเหล็ก การตอเรือ และยาน
ยนตไดเติบโตขึ้นจนเปนผลทําใหผูคนหลั่งไหลเขามา ในที่สุด กลาสโกวกลายเปนเมืองที่
สามของยุโรปที่มีจํานวนประชากรเกินหนึ่งลานคน รองจากลอนดอนและปารีส และ
กลายเปนเมืองสําคัญอันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจากลอนดอน กลาสโกวยังเปน
อีกเมืองหนึ่งที่ไดรับความสนใจอยางมากจากนักทองเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจากความ
หลากหลายของกิจกรรมที่สามารถหาทําไดในเมืองใหญแหงนี้ เชน ชอบปﻥง ดวยความ
สวยงามของสถาปตยกรรมบวกกับการที่มีศิลปนมากมายทําใหในป 1990 เมืองแหงนี้
ไดรับการยกยองใหเปน เมืองแหงสถาปตยกรรมและวัฒนธรรมของยุโรป ...หลังผานการ
ตรวจพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเอดินเบิรก (EDINBURGH) เมืองหลวงของสก็อตแลนด
ที่ไดรับสมญานามวา “เอเธนสของซีกโลกเหนือ” จะเห็นไดจากอารยธรรมและ
สถาปตยกรรมตางๆ ที่ยงั คงไวในรูปแบบดั้งเดิมใหทุกทานไดชื่นชมถึงความอนุรักษนิยม
ของชาวสก็อตแลนด
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
MERCURE LIVINGTON HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันที่สาม ปราสาทเอดินเบิรก – ทะเลสาบวินเดอเมียร – แมนเชสเตอร
เชา

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทาน ชม The Royal Mile ถนนที่มีความเกาแกที่สุดใน
เอดินเบิรก มีความยาว และใหญที่สุดในโลก ทานสามารถเรียนรูสิ่งใหมๆที่นาสนใจไดจาก
ถนนสายประวัติศาสตรแหงนี้ ไดอีกดวย นอกจากนี้ถนนสายนี้ก็อยูไมไกลจาก ปราสาท
เอดินบะระ จึงทําใหการเดินทางไปยังปราสาทมีความสะดวกมาก
นําทานชม รัฐสภาใหมของเมืองเอดินเบิรกและ ถายรูปดานหนาของ พระราชวังโฮลีรูด อัน
สวยงาม
นําทาน ชมความยิ่งใหญและงดงามของปราสาทเอดินเบิรก ที่ตั้งอยูบนเนินเขาอยางโดด
เดน
...นําทานชมทิวทัศนที่สวยงามของเมืองจากปอมปราการบนปราสาท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานไปยังบริเวณที่เรียกวา เลคแลนด ที่สวยงาม ดวยทะเลสาบ ระหวางเสนทางจะผาน
บานชนบทของอังกฤษที่นารัก ชม เมืองวินเดอรเมียร ที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ และเปน บาน
เกิดของปเตอร แรบบิทตัวการตูนที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
HOLIDAY EXPRESS HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันที่สี่

แมนเชสเตอร – ลิเวอรพูล – สแตรดฟอรด

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองแมนเชสเตอร (MANCHESTER) เมืองอุตสาหกรรมอีกเมืองหนึ่ง
....นําทานชม ยานเมืองเกาของแมนเชสเตอร นําชม ศาลาวาการเมืองแมนเชสเตอร ชม
วิหารแหงแมนเชสเตอรนําทานเดินทางสู เมืองลิเวอรพูล (LIVERPOOL) เปนเมืองที่มี
ฐานะเปนนครและเปนเมืองเมโทรโพลิตันของเมอรซียไซดในภาคการปกครองตะวันตก
เฉียงเหนือของอังกฤษ..
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทาน ถายรูปดานหนาสนามฟุลบอลแอนดฟลด (ANFIELD STADIUM) เปดใชงาน
เมื่อป 1884 โดยมีจอหน ออรเรลล เปนเจาของ และผูบุกเบิก ซึ่งสังเวียนดังกลาวอยูติดๆ
กับสวนสาธารณะแสตนลี่ย พารค และนัดประเดิมสนามนัดแรกคือ เปนการพบกับระหวาง
เอิรลสทาวน กับเอฟเวอรตัน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 1884.. จากนั้นนําทานสู ทา
เรืออัลเบิรตดอก อันมีชื่อเสียงโดงดัง ใหทานไดเดินเลนถายรูปกับความสวยงามตาม
อัธยาศัย นําทานเดินทางสู เมืองสแตรดฟอรด

เที่ยง
บาย

เที่ยง
บาย

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
MERCURE HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันที่หา เบอรตันออนเดอะวอรเตอร – คาดีฟ
เชา

เที่ยง
บาย

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เมืองสแตรทฟอรด (STRATFORD UPON AVON)
เมืองเล็กๆแตงดงามริมฝﻤงแมนํ้าเอวอน ....นําทาน ชมบานเกิดของกวีเอกเชคสเปยร (ไม
รวมคาเขาชมถามี) ซึ่งเปนที่รวบรวมชีวประวัติ และผลงานทั้งหมดของเชคสเปยร และตัว
บานยังคงเอกลัษณของรูบแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอรด ภายในเมืองอบอวลไปดวย
บรรยากาศแหงละคร และวรรณกรรม ที่ควรคาแกการมาเยี่ยมชมยิ่งนัก นําทานสู เบอร
ตันออนเดอะวอรเตอร เมืองเล็กที่สวยงาม ซึ่งมีธารนํ้าไหลผานกลางเมือง คณะเดินทาง
ตอสู เมืองคารดิฟ (เวลส)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองคารดิฟ (CARDIFF) เมืองหลวงของประเทศเวลส และยังเปน
เมืองทาสําคัญริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญและสวยงาม ถูกสรางขึ้นโดยฝมือชาวโรมัน
สมัยเรืองอํานาจ นําทานชม กรุงคารดีฟ ผานชมสถานที่สําคัญตาางๆ เชน ปราสาทคาดีฟ
อาคารรัฐสภา ถายรูปภายนอกของตัวปราสาทคารดีฟ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
MERCURE HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันที่หก บาธส – สโตนเฮนจ – ลอนดอน
เชา

เทีย
่ ง
บาย
คํ่า

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองบาธส (BATH) เมืองเกาแกที่มีความสําคัญ และรุงเรืองตั้งแตยุค
โรมัน เปนสถานที่อาบนํ้าของชาวโรมัน เนื่องจากเปนเมืองแหงนํ้าพุรอน ชมเมืองที่
สวยงาม และยานการคา นําทานเดินทางสัมผัสหนึง่ ในสิ่งมหัศจรรยของโลก กลุมหินสโตน
เฮนจ โดยผานชมกลุมหินที่มีลักษณะรูปทรงการจัดวางที่แปลกและไมทราบวัตถุประสงคที่
แนชัดในยุค 3,500-4,000 ปมาแลว ทานจะทึ่งกับความสามารถของมนุษยที่ไดนํากอน
หินขนาดใหญนํ้าหนักบางกอนถึง 45 ตัน มาวางเรียงกันเปนวงกลมไดอยางนามหัศจรรย
(ราคารวมคารถเขาทองถิ่นนั่งเขาไปใกลๆหินแลว)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู กรุงลอนดอน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

IBIS LONDON HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันที่เจ็ด ออกซฟอรด - ชอปปﻥง OUT LET – ลอนดอน
เชา

เที่ยง
บาย

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานแวะชอปปﻥงที่ BICESTER OUTLET เอาทเลทที่ รวมแบรนดเนมกวารอย แบ
รนดราคาถูกกวาปกติ 60-70 % อยูที่นี่
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองออกซฟอรด เมืองแหงมหาวิทยาลัย..
นําทาน ถายรูปกับตัวอาคารของไครชเชิรทคอลเล็ท (ดานหนา)... ไดเวลาเดินทางกลับสู
กรุงลอนดอน พื้นที่สีเขียว มีสวนสาธารณะอยูใจกลางเมืองหลายแหง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูเปดโฟรซีซั่น
IBIS LONDON HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันที่แปด กรุงลอนดอน -ลองแมนํ้าเทมส
เชา

เที่ยง
บาย

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานลองแมนํ้าเทมส ชมวิวของเมืองลอนดอนเจากนั้น....นั่งรถชมเมืองไมวาจะเปน ชม
พระราชวังบักกิงแฮม(ชมดานหนา) ที่ประทับของพระราชินีที่มก
ี องมหาดเล็กรักษา
พระองคผลัดเปลี่ยนเวรยามอยางเปนระเบียบสวยงาม
นําทาน ชมลอนดอนอาย ชิงชาที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก ชม จัตุรัสทราพัลการ, มหาวิหาร
เวสทมินสเตอร และโบสถเซ็นปอลที่งดงาม
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
อิสระใหทาน ชอปปﻥง สินคา ณ หางสรรพสินคาชั้นนําของกรุงลอนดอน อาทิ หางแฮร
รอดส หางเกาแกของกรุงลอนดอน ราน BURBERRYS ราน DEBENHAMS ราน
FORTNUM & MASONS จัดไดวาเปนรานที่ “ผูด”ี มากที่สุดรานหนึ่งในอังกฤษ มารค
แอนสเปนเซอร เน็กช เสื้อโคต เสือ
้ กันฝน ถุงมือ เสื้อกันหนาว สูท และเสื้อผาหนารอน
(ของอังกฤษ) รวมถึงเสือ
้ ผาเด็ก นอกจากนีย
้ ังมี ชา กาแฟ รวมถึงอาหารบรรจุขวดแกว
และเครื่องกระปองตางๆ มากมายหลากหลายใหทานไดเลือกสรร จนกระทั่งไดเวลาอัน
สมควรจัตุรัสรัฐสภา พระราชวังเวสทมินสเตอรที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษ หอนาฬิกาบิ๊กเบน
ชมความงดงามทัศนียภาพสองฝﻤงของแมนํ้าเทมส ... ถายรูปกับ หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น อัน
เปนสัญญลักษณของกรุงลอนดอน เกรทสตาร ออฟอัฟริกา มงกุฎอิมพีเรียลคราวน ชม
หอคอยแหงลอนดอน (TOWER OF LONDON) (ชมดานหนา) ที่เกาแกและเปนคลัง

เก็บสมบัติของพระราชวงศอังกฤษ .....นําทานเดินทางสู สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู
สนามบินสุวรรณภุมิ
21.45 น. ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภุมิ โดยเที่ยวบินที่ EK010 / EK372
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ *.*.*.
วันที่เกา

สนามบินสุวรรณภุมิ

18.55 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภุมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะ
ยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ

อัตราคาใชจาย
เด็กไมมเี ตียงเสริม
พักเดี่ยว
+2ผูใหญ
12-20 เม.ย. *สงกรานต*
69,999
67,999
66,999
11,500
17-25 พ.ค.
61,999
59,999
58,999
10,500
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษี
นํ้ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และคาวีซา **
วันที่เดินทาง

ผูใหญ

เด็ก+1ผูใหญ

อัตรานี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น (ใน
กรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้น
สําหรับการเปลี่ยนแปลง)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมสวนใหญจะ
ไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการ
ปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อัน
เปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะ
คํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ)

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
** เนื่องจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถา
เขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม
สามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะ
ชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทาน
ตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาใน
การพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซา
ได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทานั้น)
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองใน
ประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานัน
้
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว
ตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่ง
ในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3
หนา
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพือ
่
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับ
ประเทศ (เทานั้น)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทานั้น
8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
อัตรานี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่ม ที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสาย
3. การบินกําหนดเกิ นกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจาก
โรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
4. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี
5. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ
เครื่องดื่มสั่งพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ
7. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
8. คาทิปทานละ 70.- ปอนด
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญา
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา**

เงื่อนไขการจอง
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง หากทานไมผานการอนุมัติวีซา
หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน
กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจ
มีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี
เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ
คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนั้นดวย เพื่อจะ
ไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ))
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) /
คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีก
ครั้งนึง)
- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการ
บินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งนี้ทา น
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตัว๋
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่
ทานยื่นวีซาแลว

หมายเหตุ

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือ
เดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหนึ่ง
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
- กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณา
ติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจา ยใดๆ
ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ….
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม)
ไมใชผูที่มีปญ
 หาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไม
วาเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 30 ทาน ( ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาได
ครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหา
คณะทัวรอื่นใหถาตองการ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
เนื่อ งจากรายการทั ว ร นี้เป น แบบเหมาจา ยเบ็ ด เสร็ จ หากท า นสละสิ ท ธิ์ ก ารใช บ ริ ก ารใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานฑูต
เพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะ
ถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปน
การชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป
แลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ
ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี
ซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทาง
บริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่นี้
เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุด

วิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี
พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอ
เสียงรําคาญรบกวนผูอื่น เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอื่นชักชวนผูผ
 ื่นให
กอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อ
ความปลอดภัย / เวนมีใบรับรองแพทย)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซือ
้
ทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน)
ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อ
ขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน
แลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนั้นได
ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน
08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตอง
แกไขปรับเปลี่ยน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและ
เงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีค วามชํานาญ โดยจัดหา
โรงแรมที่ พั ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ ท อ งเที่ ย วพร อ มทั้ ง การสัม มนา ดู ง าน เพื่ อ ความ
สะดวกสบาย และเกิ ด ประโยชนสูง สุด ในการเดิ นทาง ทั้ ง นี้ท างบริ ษัท ฯ ไม สามารถรั บ ผิ ด ชอบใน
อุบั ติ เหตุ ห รือ ความเสียหายที่ เกิ ดจากโรงแรมที่ พั ก ยานพาหนะ, อั นเนื่อ งจากอุบั ติ เหตุ รวมถึง ภั ย
ธรรมชาติ , โจรกรรม, วิ นาศกรรม, อั คคี ภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือ ง, การผั น
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ งถิ่น, ตลอดจนการถูก ปฏิ เสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สว น
งานที่เกี่ ยวขอ งกับสถานเอกอัก คราชฑู ต รวมถึงผูมี อํานาจทํา การแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึ งในระหวา งการเดิ นทางทอ งเที่ ยวทั้ง ใน หรือ ตา งประเทศ แต ทางบริษัทฯ มี ความคุม ครอง
และประกั น อุ บั ติ เหตุ ตามเงื่ อ นไขที่ บ ริ ษั ท ฯ ที่ รั บ ประกั น ในกรณี ที่ ผู ร ว มเดิ น ทางถู ก ปฎิ เสธโดย
เจาหนา ที่ ต รวจคนเข า เมื อ งของประเทศไทย และ/หรื อ ต า งประเทศ มิ ให เดิ นทางออก หรื อ เข า
ประเทศ เนื่อ งมาจากความประพฤติ พฤติ ก รรมของผู เดิ นทาง ไม ปฎิ บั ติ ต ามกฎระเบี ยบด านการ
ความคุ มโรคติด ตอเฉพาะพื้ นที่ มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย
บริษัทฯ จะไมคื นค าใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดิ นทาง อาจมีก ารเปลี่ยนแปลงไดต ามความ
จํา เป น หรื อ เพื่ อ ความเหมาะสมทั้ ง ปวง โดยมิ ต อ งแจง ให ท ราบล ว งหน า ทั้ ง นี้ ก ารขอสงวนสิท ธิ
ดังกลาว บริษัท จะยึด ถือ และคํ านึง ถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภั ยของท านผูมี เกียรติ ซึ่ง
รวมเดินทางเปนสําคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งนี้”
เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศอังกฤษ
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15-20 วันทําการ
*** ยื่นวีซาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 28) ***
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1
ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไม
ชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา ควรนํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)

2.รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6
เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)
3.หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอย
ปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มี
ไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง
3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทัง้ เลมเกา –เลมใหม)
3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง
3.3.1 ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อ
เจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลที่
เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายื่น
ขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 30 วัน หลังจาก
ธนาคารออกให
3.3.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการชี้แจงความสัมพันธอีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter)
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**
4.หลักฐานการทํางาน
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน
อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชา
ที่ โฉนดที่ดิน เปนตน
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5.เอกสารสวนตัว
-สําเนาทะเบียนบาน

-บัตรประชาชน
-สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ
6.กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตบิดามาดวย
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา
ฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน
7.ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น
8. ในกรณีที่มีเอกสารแปลเปนภาษาอังกฤษ ตองแปลจากรานแปลหรือศูนยแปล พรอมประทับตรา
เทานั้น

