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ลอนดอน - สโตนเฮน้จ ์- บาธส ์- ออ๊กฟอรด์ คารด์ีฟ  
เบอรต์นั ออนเดอะวอเตอร ์- BICESTER OUTLET  

บินตรงโดยสายการบิน EVA AIR 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู - ลอนดอน 

09.30 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิเคาน์เตอรส์ายการบนิอวีาแอร ์(BR) เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอย
ใหก้ารตอ้รบัพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ัง่ขึน้เครื่อง 

13.05 น. น าท่านออกเดนิทางสู ่กรุงลอนดอน (LONDON) ประเทศองักฤษ โดยเทีย่วบนิที ่BR067 

19.20 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานกรุงลอนดอน (LONDON) ประเทศองักฤษ  หลงัผ่านพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ .... 

ทีพ่กั HESTON HYDE หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีสอง ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ ์- บาธส ์- บริสตอล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาลสบ์วัรี ่(SALISBURY) (113.4 กม.) สมัผสัหนึ่ง
ในสิง่มหศัจรรยข์องโลก กลุ่มหนิสโตนเฮนจ ์(STONEHENGE) โดยผ่านชม
กลุ่มหนิทีม่ลีกัษณะรูปทรงการจดัวางทีแ่ปลกและไม่ทราบวตัถุประสงคท์ีแ่น่
ชดัในยุค 3,500-4,000 ปีมาแลว้ ท่านจะทึง่กบัความสามารถของมนุษยท์ีไ่ด้
น ากอ้นหนิขนาดใหญ่น ้าหนักบางกอ้นถงึ 45 ตนั  มาวางเรยีงกนัเป็น
วงกลมไดอ้ย่างน่ามหศัจรรย์  (ราคารวมค่ารถเขา้ทอ้งถิน่นัง่เขา้ไปใกล้ๆ หนิแลว้) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบาธส ์(BATH) เมอืงเก่าแก่ทีม่ี
ความส าคญั และรุ่งเรอืงตัง้แต่ยุคโรมนั เป็นสถานทีอ่าบน ้า
ของชาวโรมนั เนื่องจากเป็นเมอืงแห่งน ้าพุรอ้น ชมเมอืงที่
สวยงาม และย่านการคา้ .... *.*.*. ไม่รวมค่าเขา้ชม *.*.*. 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบรสิตอล (BRISTOL) ตัง้อยู่รมิแม่น ้าเอวอน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั JURYS INN SWINDON หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 



 

 

วนัท่ีสาม บริสตอล - คารดี์ฟ - เบอรต์นั ออนเดอะวอเตอร ์- อ๊อกฟอรด์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนเขา้ยงัแควน้เวลล ์สู ่เมอืงคารด์ฟิ (CARDIFF) ประเทศเวลส ์และยงัเป็นเมอืง
ท่าส าคญัรมิทะเลไอรชิ เมอืงทีย่ิง่ใหญ่และสวยงาม 
ถูกสรา้งขึน้โดยฝีมอืชาวโรมนัสมยัเรอืงอ านาจ  
น าท่านชมกรุงคารด์ฟี ผ่านชมสถานที่
ส าคญัตาางๆ เช่น ปราสาทคาดฟี อาคารรฐัสภา 
ถ่ายรูปภายนอกของตวัปราสาทคารด์ฟี  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเบอรต์นั ออนเดอะวอเตอร ์(BOURTON-ON-THE-WATER) เมอืงทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดในคอตส์

โวลส ์ดเูงยีบสงบมลี าธารสายเลก็ๆของแม่น ้าวนิดร์ชั (WINDRUSH) ไหลผ่านกลางเมอืงและมสีะพานหนิทอด
ขา้มน ้าเป็นช่วงๆ กบัตน้วลิโลว ์(WILLOW) ทีแ่กว่งกิง่กา้นใบอยู่รมิน ้า ....อสิระเดนิเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั.... 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอ๊อกฟอรด์ (OXFORD) เมอืงแหง่มหาวทิยาลยั ...น าท่านถ่ายรปูกบัตวัอาคารของ
ไครช้เชริท์คอลเลท็ ... น าท่านกลบัสู ่กรุงลอนดอน (LONDON) เมอืงใหญ่ทีใ่หค้วามส าคญัพืน้ทีส่เีขยีว 
มสีวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมอืงหลายแห่ง ... 

ค ่า *.*.*. อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศยั *.*.*.   
ทีพ่กั HESTON HYDE หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีส่ี ออ๊กฟอรด์ - BICESTER OUTLET - ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านแวะชอ้ปป้ิงที ่BICESTER OUTLET เอา้ทเ์ลทที ่รวมแบรนดเ์นมกว่ารอ้ย  แบรนด์ราคาถูกกว่าปกต ิ
60-70 % อยู่ทีน่ี่ 

เทีย่ง *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง
อย่างเตม็ที ่(ท่านสามารถหารา้นอาหารรบัประทานไดภ้ายในเอา้เลท็) 
*.*.*. 

บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู ่กรุงลอนดอน (LONDON) เมอืงใหญ่ทีใ่ห้
ความส าคญัพืน้ทีส่เีขยีว มสีวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมอืงหลายแห่ง ... 
น าท่านชมกรุงลอนดอน ทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน ...ชมทศันียภาพทีส่วยงามของรมิฝัง่ แม่น ้าเทมส ์ 

ถ่ายรูปกบัหอนาฬกิาบิก๊เบน็ อนัเป็นสญัญา
ลกัษณ์ของกรุงลอนดอน ชมพระราชวงับัก๊กิง้
แฮม (ชมดา้นหน้า) ทีป่ระทบัของพระราชนิีทีม่ี
กองมหาดเลก็รกัษาพระองคผ์ลดัเปลีย่นเวรยาม
อย่างเป็นระเบยีบสวยงาม  ชมหอคอยแห่ง 



 

 

 ลอนดอน (TOWER OF LONDON)  (ชมดา้นหน้า) ทีเ่ก่าแก่และเป็นคลงั 

 เกบ็สมบตัขิองพระราชวงศอ์งักฤษ.. ลอนดอนอาย (ไม่รวมค่าขึน้) ชงิชา้ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก  
ชม จตัุรสัทราพลัการ,์ มหาวหิารเวสทม์นิสเตอร ์และโบสถเ์ซน็ปอลที่งดงาม อสิระใหท้่าน ชอ้ปป้ิง สนิคา้ ณ 

หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าของกรุงลอนดอน  อาท ิห้างแฮรร์อด หา้งเก่าแก่ของกรุงลอนดอน รา้น 
BURBERRYS รา้น DEBENHAMS รา้น FORTNUM & MASONS จดัไดว้่าเป็นรา้นที ่“ผูด้”ี มากทีสุ่ดรา้น
หนึ่งในองักฤษ มารค์แอนสเปนเซอร ์เน็กช ์เสือ้โคต้ เสือ้กนัฝน ถุงมอื เสือ้กนัหนาว สทู และเสือ้ผา้หน้ารอ้น 
(ขององักฤษ) รวมถงึเสือ้ผา้เดก็ นอกจากนี้ยงัม ีชา กาแฟ รวมถงึอาหารบรรจุขวดแกว้ และเครื่องกระป๋อง
ต่างๆ มากมายหลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกสรร 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เป็ดโฟรซี่ซัน่ 

ทีพ่กั HESTON HYDE หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีห้า ลอนดอน - ประเทศไทย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่า และไม่มรีถน าเทีย่ว ตลอดวนั   *.*.*. 
หมายเหตุ :  ลูกคา้สามารถสอบถามขอ้มลูการท่องเทีย่วหรอืสถานทีช่อ้ป้ิงในกรุงลอนดอน เพิม่เตมิไดจ้ากหวัหน้าทวัร ์ 

น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย 

21.20 น. (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่BR068  

วนัท่ีหก สนามบินสุวรรณภมิู 

15.45 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางกลบัถงึ สนามบินสุวรรณภมิุ โดยสวสัดภิาพ 

@@ _ _ @@ *** @@ _ _ @@ 

หมายเหตุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสมทัง้นี้ทางบรษิทัฯจะยดึถอืความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

**อตัราค่าบรกิาร**  

วนัท่ีเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็ก+1ผูใ้หญ่ เด็กไม่มีเตียง+2ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

23-28 ม.ค. // 4-9 มี.ค. 46,999 9,500 
** ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวีซ่า ** 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 
2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 



 

 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรือเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีคร่ืองปรบัอากาศเนื่องจาก 

อยู่ในภูมปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์
การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 
ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไม่มหีอ้งพกั
แบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทาง
บริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  
** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการ
ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน า้ ซึง่
ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า  
1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวี
ซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัิวซี่าได  ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ้่าย
เกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 
3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่ึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอื
เดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้ง
ขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัติดวซี่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้  
5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสือของทาง
ราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเลม่  
7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  
ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 



 

 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบริษทัได ้**  
- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรือเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้น
บาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์  
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทา 
สายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือ
ของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าทปิ 50.- ปอนด ์

8. ค่าวซี่าองักฤษท่านละ 6,500.- บาท (ไมร่วมคา่วซีา่ดว่น และ ควิยืน่พรเีมีย่ม) กรณีลูกคา้ไมม่วีซีา่ทางบรษิทับรกิารจดัท า
ให ้

9. **กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิท์ีจ่ะขอรับลูกคา้รายตอ่ไป  
เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ
จ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดั
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าบรกิารท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทัวรเ์ต็มจ านวนตามราคา 
ทัวร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอุบัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนัน้
ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทต่างประเทศ)) 
- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ  
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ่้ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋ว
เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 
-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข 

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่่างประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ) ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก
ตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนียมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่่านยืน่วซีา่แลว้  



 

 

หมายเหต ุ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื
กองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) 
เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 14 

วันกอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้
ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทาง
เป็นส าคัญ…. 
- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรงกับ
ทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผู ้
ทีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 
20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

• กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรทั์ง้หมด  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมดหัก
คา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑูต เรือ่งวซีา่ของท่าน เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัด
จ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่านรับทราบ
และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุ
ครัง้  
• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกล่าวเชน่กัน 

• ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 
• เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยั
ตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กลู่กคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่ักเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่
ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชักชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ ่ากว่ากวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) ตอ้งกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 



 

 

• ทา่นทีจ่ะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไม่ไดร้ับการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายนัน้
ได ้

• ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึ
ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 
เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทาง
บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัย
ธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวี
ซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่
จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณีทีผู่ ้
ร่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 
เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลง
เอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง
ไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดัิงกล่าว บรษัิท จะยดึถือ
และค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 
  

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  
ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15-20 วนัท าการ 

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

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชดุ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

1.หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับ
จากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ควรน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 

 

2.หลักฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้่ายเอง 
2.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการ
เดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน ในกรณีทีม่ี
ไมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  
2.2 กรณีเปลีย่นบัญชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 
2.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง  
2.3.1 ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกด
ชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วัน หลังจากธนาคารออกให ้ 
2.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสัมพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวันและบัญชฝีากประจ า** 
 

3.หลักฐานการท างาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีน
การคา้(พค.0403) 
-กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
 



 

 

4.เอกสารสว่นตัว 
-ส าเนาทะเบยีนบา้น 
-บัตรประชาชน 

-สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

5.กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 
 

6.ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

7. ในกรณีทีม่เีอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทับตรา เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

วซีา่องักฤษใชเ้วลาในการยืน่อยา่นอ้ย 20-25 วนั กรณุาเตรยีมพรอ้ส าหรบัทา่นทีจ่ะตอ้งยืน่วซีา่ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหากวซีา่ไมอ่อกตามก าหนดการ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบจองทัวร์ 

 

รายการทวัร์...........................................................................................วนัเดินทาง.................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ......................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด........................................คน  (ผูใ้หญ่................................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด..............................ห้อง  (ห้องพกัคู่..............................ห้องพกัเด่ียว............ห้องพกั 3 เตียง..........) 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ์ื่นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
 

อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอื่น ๆ......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ยืนยันราคา ผูใ้หญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด......................... 
 

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

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

 

ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


