
 

 

รหัสทัวร  VCT2000346 
ทัวรทัวรอังกฤษ เวลส สกอตแลนด 8 วัน 5 คืน (EK) 
กรุงลอนดอน - สโตนเฮนจ - บาธส - คารดีฟ - สแตรทฟอรด อัพพอนเอวอน – แมนเชสเตอร 
- เอดินเบรอะ - เขาปราสาทเอดินเบรอะ - เลคแลนด - ลองเรือ - วินเดอรเมียร - ยอรค 
 
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง :    
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงลอนดอน (อังกฤษ) 
18.00 น. คณะผูเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) 

เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรที่
น่ังขึ้นเคร่ือง 

20.35 น. ออกเดินทางสู กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบิน EK373 / EK011  
 
วันที่สอง กรุงลอนดอน - สโตนเฮนจ - บาธส - คารดีฟ 

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ : 0050-0250 *.*.*. 
06.40 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง ทาอากาศยานฮีทโทรวกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  ....

หลังผานพิธีการตรวจคน 
เขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว ... 
นําทานเดินทางสัมผัสหน่ึงในสิ่งมหัศจรรยของโลก กลุม
หินสโตนเฮนจ(ใชเวลา 2 ช.ม.) ชมกลุมหินที่มีลักษณะ
รูปทรงการจัดวางที่แปลกและไมทราบวัตถุประสงคที่แน
ชัดในยุค 3,500-4,000 ปมาแลว ทานจะทึ่งกับความสามารถของมนุษยที่ไดนํากอน
หินขนาดใหญน้ําหนักบางกอนถึง 45 ตัน  มาวางเรียงกันเปนวงกลมไดอยางนา
มหัศจรรย  (ราคารวมคารถเขาทองถิ่นน่ังเขาไปใกลๆหินแลว) 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองบาธส (BATH) (1 ช.

ม.)  เมืองเกาแกที่มีความสําคัญ และรุงเรือง
ต้ังแตยุคโรมัน เปนสถานที่อาบน้ําของชาว
โรมัน เน่ืองจากเปนเมืองแหงน้ําพุรอน ชม
เมืองที่สวยงาม และยานการคา .... 
นําทานเดินทางขามพรมแดนเขายังแควนเวลลสู เมืองคารดิฟ (CARDIFF) (1 ช.ม.)  
เมืองหลวงของประเทศเวลส และยังเปนเมืองทาสําคัญริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญ
และสวยงาม ถูกสรางขึ้นโดยฝมือชาวโรมันสมัยเรืองอํานาจ  

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก HOLIDAY INN BRISTOL HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่สาม คารดีฟ - สแตรทฟอรด อัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร

ของโรงแรม 
นําทานชมกรุงคารดีฟ ผานชมสถานที่
สําคัญตาางๆ เชน ปราสาทคาดีฟ 
อาคารรัฐสภา ถายรูปภายนอกของตัว
ปราสาทคารดีฟ  
จากน้ันเดินทางสู เมืองสแตรทฟอรด (STRATFORD UPON AVON) เมืองเล็กๆ แต
งดงามริมฝم�งแมน้ําเอวอน .... 
นําทาน ชมบานเกิดของกวีเอกเชคสเปยร (ไมรวมคาเขาชมถามี) ซึ่งเปนที่รวบรวม
ชีวประวัติ และผลงานทั้งหมดของเชคสเปยร และตัวบานยังคงเอกลัษณของรูบแบบ
เฉพาะของเมืองสตราทฟอรดภายในเมืองอบอวลไปดวยบรรยากาศแหงละครและ
วรรณกรรมที่ควรคาแกการมาเยี่ยมชมยิ่งนัก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหาจีน 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองแมนเชสเตอร 

(MANCHESTER) (ใชเวลา 3ช.ม.)  เมือง
อุตสาหกรรมอีกเมืองหน่ึง ....นําทานชมสนาม
ฟุตบอล โอลด เทรฟฟอรด (ไมรวมคาเขาสนาม
ฟุตบอล) อันเปนที่ต้ังของสโมสร แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ที่มีช่ือเสียง 
เชิญทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก *.*.*. ในชวงกอนที่จะมีการ
แขงขัน 1 วัน และวันแขงขันจะไมอนุญาตใหเขาชมและปรับปรุงหรือ
อ่ืนๆ *.*.*. 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS LEIGH HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี่ เลคแลนด - วินเดอรเมียร - เอดินเบรอะ  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานไปยังบริเวณที่เรียกวา เลคแลนด (ใชเวลา 2 ช.ม.)  ที่สวยงาม ดวยทะเลสาบ 
ระหวางเสนทางจะผานบานชนบทของอังกฤษที่นารัก นําทานลองเรือ พรอมชมเมือง
วินเดอรเมียร และวิวทิวทัศนของสองฝم�งที่ต้ังอยูริมทะเลสาบ และเปนบานเกิดของป
เตอร แรบบิทตัวการตูนที่มีช่ือเสียงของอังกฤษ  

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

 

บาย           ออกเดินทางสู เมืองเอดินเบรอะ (EDINBURGH) (ใชเวลา 4 ช.ม.)  เมืองหลวง
ของสก็อตแลนด ที่ไดรับสมญานามวา 
เอเธนสของซีกโลกเหนือ จะเห็นได
จากอารยธรรมและสถาปตยกรรม
ตางๆ ที่ยังคงไวในรูปแบบด้ังเดิมให
ทุกทานไดช่ืนชมถึงความอนุรักษนิยม
ของชาวสก็อตแลนด  

นําทาน ชม THE ROYAL MILE ถนนที่มีความเกาแกที่สุดใน 
เอดินบะระ มีความยาว และใหญที่สุดในโลก ทานสามารถเรียนรูส่ิงใหมๆที่นาสนใจ
ไดจากถนนสายประวัติศาสตรแหงน้ี 

ไดอีกดวย นอกจากน้ีถนนสายน้ีก็อยูไมไกลจากปราสาทเอดินบะระ จึงทําใหการเดินทางไปยัง
ปราสาทมีความสะดวกมาก  

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก MERCURE LIVINGSTON HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่หา เอดินเบรอะ-ยอรค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเขาชมความยิ่งใหญและงดงามของปราสาทเอ
ดินเบรอะ ที่ต้ังอยูบนเนินเขาอยางโดดเดน  
...นําทานชมทิวทัศนที่สวยงามของเมืองจากป�อม
ปราการบนปราสาท   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย ออกเดินทางสู เมืองยอรค (YORK) (ใชเวลา 4.30 ช.ม.) เพลิดเพลินกับทิวทัศนอัน

งดงามของเขตอุทยานแหงชาติ นอรธ ทัมเบอรแลนด ...นําทานชมเมืองยอรค เมือง
การพาณิชยที่อยูในยอรคเชียร แควนทีเ่กาแกทางประวัติศาสตรของอังกฤษ  
นําทานชมยอรคมินสเตอร (ไมรวมคาเขาชมถามี)โบสถโกธิคที่ใหญที่สุดของอังกฤษ 
อายุกวา 800 ป ชมเมืองที่เกาแกสวยงามดวยสถาปตยกรรมโบราณ  

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก THE MAJESTIC HOTEL HARROGATE  หรือเทียบเทา 
 
วันที่หก BICESTER OUTLET-ออกฟอรด-ลอนดอน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 นําทานแวะชอปปم�งที่ BICESTER OUTLET (ใชเวลา 4 ช.ม.) เอาทเลทที่ รวมแบ
รนดเนมกวารอย  แบรนดราคาถูกกวาปกติ 60-70 % 
อยูที่น่ี 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกใน
การชอปปم�ง 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองออกฟอรด (ใชเวลา 1 ช.
ม.) เมืองแหงมหาวิทยาลัย  
นําทานถายรูปกับตัวอาคารของ ไครชเชิรทคอลเล็ท  
นําทานเดินทางตอสู กรุงลอนดอน (LONDON) (ใชเวลา 45นาที)  เมืองใหญที่ให
ความสําคัญพื้นที่สีเขียว มีสวนสาธารณะอยูใจกลางเมืองหลายแหง ....น่ังรถชมเมือง

ไมวาจะเปน ลอนดอนอาย (ไมรวมคาขึ้น) ชิงชาที่มีขนาดใหญที่สดุ
ในโลก ชมจัตุรัสทราพัลการ, มหาวิหารเวสทมินสเตอร และ
โบสถเซ็นปอลที่งดงาม  
อิสระใหทานชอปปم�ง สินคา ณ หางสรรพสินคาช้ันนําของกรุง

ลอนดอน  อาทิ หางแฮรรอด หางเกาแกของ
กรุงลอนดอน ราน BURBERRYS ราน 
DEBENHAMS ราน FORTNUM & 
MASONS จัดไดวาเปนรานที่ “ผูด”ี มากที่สุด 
รานหน่ึงในอังกฤษ มารคแอนสเปนเซอร เน็กช เส้ือโคต เส้ือกันฝน ถุงมือ เส้ือกันหนาว 
สูท และเส้ือผาหนารอน (ของอังกฤษ) รวมถึงเสื้อผาเด็ก นอกจากน้ียังมี ชา กาแฟ 
รวมถึงอาหารบรรจุขวดแกว และเคร่ืองกระป�องตางๆ มากมายหลากหลายใหทานได
เลือกสรร จนกระทั่งไดเวลาอันสมควร 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร *.*.*. พิเศษเมนูเปดโฟรซีซ่ัน *.*.*. 
ที่พัก IBIS LONDON HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่เจ็ด กรุงลอนดอน - สนามบินสุวรรณภุมิ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมกรุงลอนดอน ที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน ...
ชมทัศนียภาพที่สวยงามของริมฝم�ง แมน้ําเทมส ถายรูป
กับ หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น อันเปนสัญญลักษณของกรุง
ลอนดอน เกรทสตาร ออฟอัฟริกา มงกุฎอิมพีเรียล



 

 

คราวน  ชมพระราชวังบ๊ักกิ้งแฮม (ชมดานหนา) ที่ประทับของพระราชินีที่มีกอง
มหาดเล็กรักษาพระองคผลดัเปลี่ยนเวรยามอยางเปนระเบียบสวยงาม  ชมหอคอยแหง
ลอนดอน (TOWER OF LONDON)  (ชมดานหนา) ที่เกาแกและเปนคลังเก็บสมบัติ
ของพระราชวงศอังกฤษ  ไดเวลาอันสมควร...*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า 
ตามอัธยาศัย *.*.*. 
นําทานเดินทางสู สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย 

20.25 น. ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK010/ EK372  
 
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ 

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ : 07.20-09.30 *.*.*. 
18.40 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 
---------------------- 
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพื่อความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษัทฯ

จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 
 

**อัตราคาใชจาย 
วันที่เดินทาง มีค. ผูใหญ เด็ก+1ผูใหญ พักเดี่ยว 
19-26 มี.ค. 
24 เม.ย. – 1 พ.ค. 
4-11 พ.ค. 

49,999.- 49,999.- 9,500 

1-8 พ.ค. 51,999.- 51,999.- 9,500 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคา
ของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และคาวีซา ** 
 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยู 
ภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญจะไมมี

เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจาก 



 

 

อยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขา
พักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปล่ียนยาย
เมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ัน
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีทีอ่าจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใช
เวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา
อนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบ
เทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม



 

 

หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา  
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม) คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การ
เคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสง
ศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทา 
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วย
จากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปคนขับรถยุโรป (โดยมาตรฐานทานละ 12 ปอนดตอทาน) 



 

 

8. คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย(โดยมาตรฐาน ทานละ 20 ปอนดตอทาน) 
9. คาวีซาอังกฟษทานละ 6,000.- บาท ยื่นวันทําการปกติ ไมรวมคาวีซาดวนและยื่นแบบ

PREMIUM 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินคามัดจํา ทานละ 30,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
ชําระสวนที่เหลือ 15 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง มิฉะน้ันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคา
มัดจําทั้งหมด 
 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
  กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 4 สัปดาหกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 30,000.-

บาท  
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน  
** ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย
ประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  
** หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บ คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ซึ่งใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย  
  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป  คืนมัดจําทั้งหมด 
  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  เก็บคาจายทานละ 2,000.-บาท 
  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 20-24 วัน  เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 25-29 วัน   ไมคืนเงินมัดจําไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
  กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน  เก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที ่
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  
  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง 
ของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ 
คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  



 

 

  กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ 

เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
คาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตาม
จํานวน  
  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม

คืนคาทัวรทั้งหมด  
  กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ 
สงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  

 
หมายเหตุ 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน (ผูใหญ ) และ/ 
หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั

ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุม 
ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคน
เขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขา
เมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูก
ปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
  เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 
ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  
  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานฑูต 

เพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต  
เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของ
บริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ 



 

 

หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆของเอกสารวีซา 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะ 
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  
  หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด 
แตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 
  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต

เพื่อใหอยูในดุลพินิจของทาง 
สถานทูตเร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯเมื่อทานได ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด  
  ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา

อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของทาง 
สถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
  เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคา 
ตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ังมิฉะน้ันทาง
บริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมี
การเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณ
ลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปน
สําคัญ  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลกูคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวน 
ใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น เอาแตใจ
ตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ 
(เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อ

ความปลอดภัย / เวนมีใบรับรองแพทย) 



 

 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อ 

หาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 
  ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน

เพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยืนยัน 
การเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
  ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน 12 ชม. เชน เร่ิมงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00  
น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมื่อทานจองทัวร
และชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจวแลวขางตน 
  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี
ซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 



 

 

พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสม
ทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและ
คํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ัง
น้ี” 

เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศอังกฤษ  
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15-20 วันทําการ 
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 28) *** 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา ควรนํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
2.รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 
เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
 
3.หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลว
คอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือน ใน
กรณีที่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง  
3.2 กรณีเปล่ียนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลม
ใหม) 
3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
3.3.1 ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ฉบับภาษาอังกฤษ โดย
ระบุช่ือเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต 
และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนา



 

 

พาสปอรต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่น
ไดไมเกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให  
3.3.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการช้ีแจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ (Sponsor 
Letter) 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา** 
 
4.หลักฐานการทํางาน  
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
-กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 
สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน 
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
 
5.เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)  กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6.กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ



 

 

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทาง
มาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน 
 
7.ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทาน้ัน 
 
8. ในกรณีที่มีเอกสารแปลเปนภาษาอังกฤษ ตองแปลจากรานแปลหรือศูนยแปล พรอม
ประทับตรา เทาน้ัน 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพิ่มเติม 
 

ใบจองทัวร 
 
รายการทัวร...........................................................................................วันเดินทาง
.................................................................... 
ช่ือผูติดตอ......................................................................โทร............................................แฟกซ................................................ 
ที่อยูเพื่อติดตอรับเอกสาร
............................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
จํานวนผูเดินทางท้ังหมด........................................คน  (ผูใหญ................................ทาน / เด็กอายต่ํุากวา 12 ป................
ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชท้ังหมด..............................หอง  (หองพักคู..............................หองพักเด่ียว............หองพัก 3 เตียง
..........) 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหองพัก) 



 

 

**หมายเหตุ กรุณแจงความประสงคอ่ืนตามท่ีทานตองการ อาทิเชน 
 
อาหาร    ไมทานเน้ือวัว             ไมทานเน้ือหมู                ไมทานสัตวปก            ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืน 
ๆ......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ยืนยันราคา ผูใหญ............................เด็ก.........................คาต๋ัวเพิ่ม / ลด......................... 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว   ลงช่ือ..................................................ผูจอง 
    (.......................................................)      

    
 
 
 

รายละเอียด ประวัติสวนตัวของแตละทานที่ตองกรอกใหครบทั้งหมดทุกชอง (สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 
 
1.สถานภาพการสมรส โสด/สมรส/หรือสมรสแตไมจดทะเบียน
.................................................................................................................................................................................................... 
2.พาสปอรตเลมเกา เลขท่ี / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ 
.................................................................................................................................................................................................... 
3.ที่อยูปจจุบัน / อาศัยมานานกี่ป /  เบอรบาน / เบอรมือถือ / 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
4.ช่ือ บิดา นามสกุล / วันเดือนปเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด  
.................................................................................................................................................................................................... 
5.ช่ือ มารดา นามสกุล / วันเดือนปเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 

ลําดั
บ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ป 

ค.ศ. 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

.................................................................................................................................................................................................... 
6.ช่ือภรรยา คูสมรส นามสกุล / ที่อยู / วันเดือนปเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
7.ช่ือ บุตร/ธิดา  นามสกุล จํานวนกี่คน ที่อยู อาศัยอยูกับใคร 
.................................................................................................................................................................................................... 
8.อาชีพปจจุบัน / ช่ือและที่อยูบริษัท เบอรโทรศัพท / วันเร่ิมงาน / อาชีพเสริม(ถามี) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
9.รายไดตอเดือน / คาใชจายตอเดือน / คาใชจายดูแลภรรยา บุตร และครอบครัว(ถามี)  
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
10.เคยเดินทางไปอังกฤษหรือไม  
.................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
  


