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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพ 

HILIGHT 
• บนิตรงลดัฟ้าเขา้สูป่ระเทศองักฤษ ตื�น

ตาตื�นใจกบัเสาหนิสโตนเฮน้จ ์

• เด ิ น เล่ น  Bourton On The Water 

ซึ�งไดช้ื�อวา่เป็นหมู่บา้นที�สวยที�สุดใน

ประเทศองักฤษ •  

• ล่องเรอืเลคดสิทรคิ (Lake District) 

อุทยานแห่งชาติที�ได้รบัการขนาน

นามวา่ดแีละสวยที�สดุขององักฤษ  

• เ ข้ า ช ม ป ร า ส า ท เ อ ดิ น เ บิ ร ์ ก 

(Edinburge Castle) 

• ช้อปปิO งจุใจที�ห ้างแฮร์รอดส์ และ 

ถนนออ๊กฟอรด์ ใจกลางกรงุลอนดอน 

(London) และ Bicester outlet 

 

โดยสายการบนิไทย[TG] 
เดนิทาง: กรกฎาคม – ตลุาคม 
ราคาเร ิ�มตน้เพยีง 71,900.- 



 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์

D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที'คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที� 2 กรงุเทพฯ - ลอนดอน – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– บาธ –คารด์ฟิฟ์  

00.15 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์เที'ยวบนิที' TG 910  

07.35 น.  

 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิฮทีโธรว ์(เวลาทอ้งถิ'นชา้กว่าประเทศไทย 7 ชั'วโมง) นําท่านผ่าน

พธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงซาลสิ บวัรี' (Salisbury) นํา

ท่านชมเสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ'งมหัศจรรยข์องโลกในยุคกอ่น

ประวัตศิาสตร ์มอีายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหนิขนาดใหญ่ ตั Fงอยู่กลางทุ่งราบกวา้ง

ใหญ ่ซึ'งไมม่ใีครทราบวัตถปุระสงคใ์นการสรา้งอยา่งชดัเจน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืFนเมอืง 

บา่ย 

 

ออกเดนิทางต่อสู่เมอืงบาธ (Bath) ตั Fงอยู่ในหุบเขาของแม่นํFาเอวอนในบรเิวณที'มนํีFาพุ

รอ้นธรรมชาตทิี'เป็นที'ตั Fงถิ'นฐานของชาวโรมันสมัยที'ยังเรอืงอํานาจ และเป็นผูส้รา้งโรง

อาบนํF าโรมัน (Roman Bath) และยังไดเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ้

(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 นําท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑนํ์ Oาแร่รอ้นโรมนั (Roman 

Bath Museum) ซึ'งมปีระวัตกิารคน้พบที'น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสําคัญของ

เมอืง คอื บรเิวณที'เป็นที'ตั Fงของบอ่นํFาแร่รอ้นคงิส ์(The Sacred Spring) สว่นที'สอง คอื 

บรเิวณวัด และสว่นที'สาม คอื บรเิวณที'เปิดบรกิารใหนั้กทอ่งเที'ยวหรอืชาวเมอืงใชบ้รกิาร

นํFาแร่ซึ'งมทัี Fงสระวา่ยนํFา, บอ่นํFาแร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอนํFา และสว่นที'เป็น Turkish Bath 

จากนัFนเดนิทางตอ่สูเ่มอืงคารด์ฟิฟ์ (Cardiff) เมอืงหลวงประเทศเวลส ์(Wales) หนึ'ง

ในเครอืจักรภพ กลางใจเมอืงเป็นที'ตั Fงของปราสาทคารด์ิ`ฟเดมิเป็นที'พํานักของขุนนาง

ผูป้กครองเมอืง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยกําแพงโบราณ จากนัFนผ่านชมศาลาว่าการเมอืงและ

กลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมอืง สวนสาธารณะคารด์ิ`ฟ, สนามกฬีามลิเลนเนียม, 

อาคารที'ทําการของรัฐ 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ที�พกั  นําท่านเดินทางเขา้สู่ที'พัก HOLIDAY INN CARDIFF CITY CENTRE  หรือ

เทยีบเทา่  

 

วนัที� 3 Bourton On The Water – บา้นเช็คสเปียร ์– ลเิวอรพ์ลู 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางไปยังเมอืงเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water ซึ'งเป็นหมู่บา้นที'

ไดรั้บการโหวตใหเ้ป็นหมู่บา้นที'มคีวามสวยงามมากที'สดุในอังกฤษ ดว้ยลักษณะของตัว

อาคารที'มคีวามโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสรา้งตัวอาคารดว้ยหนิ ซึ'งเป็นหนิ Cotswold stone 

เท่านัFน ภายในหมูบา้นจะมีแม่นํFา Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขยีวสวยงามเวยีนว่าย



 

เต็มแมนํ่Fา เป็นหมูบ่า้นที'มธีรรมชาตสิดุแสนโรแมนตคิ จากนัFนเดนิทางตอ่สู ่เมอืงสแตรท

ฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมอืงที'ตั Fงอยูร่มิฝั'งแมนํ่Fาเอวอน อันเป็นบา้นเกดิของ

วลิเลี'ยม เชค็สเปียร ์(William Shakespeare ) กวทีี'มชี ื'อเสยีงที'สดุขององักฤษ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืFนเมอืง 

บา่ย 

 

 

 

 

 

นําเที'ยวชมเมอืงแสตรทฟอรด์ ซึ'ง รม่รื'นไปดว้ยสวนสาธารณะ นําท่านชมบา้นเช็คสเปียร ์

(ดา้นนอก) และชวีติความเป็นอยูข่องกวเีอกในอดตี ชมโบสถเ์กา่แก ่Holy Trinity แมนํ่Fา

เอวอนอันเงยีบสงบ และสถานที'ในประวัตศิาสตรท์ี'เกี'ยวขอ้งกับ กวเีอกผูน้ีF อสิระใหท้่าน

เลือกซืFอสินคา้ที'ระลึกจากรา้นคา้มากมาย จากนัFนออกเดินทางสู่เมืองลเิวอรพ์ูล 

(Liverpool) ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็น

เมอืงถิ'นกําเนดิของวงดนตรสีี'เตา่ทองหรอืเดอะบทีเทลิ 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ที�พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก NOVOTEL LIVERPOOL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 4 ลเิวอรพ์ลู – วนิเดอรเ์มยีร ์– ลอ่งเรอืเลคดสิทรคิ - เอดนิเบริก์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(Windermere) สูเ่ขตเลคดสิทรคิ (Lake District) 

อุทยานแห่งชาตทิี'ไดรั้บการขนานนามว่าดีและสวยที'สุดของอังกฤษ ที'กวา้งขวางและ

ครอบคลุมทะเลสาบถงึ 16 แห่ง นําท่านสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์

ดว้ยการล่องเรอืเลคดสิทรคิ ที'ท่านจะไดช้ื'นชมกับความเป็นธรรมชาตใินทะเลสาบ จาก

แอมเบลิไซดส์ูเ่มอืงเบาวเ์นส ทา่มกลางทัศนยีภาพอนังดงามยิ'ง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืFนเมอืง  

บา่ย  นําทา่นเขา้สูเ่มอืงเอดนิเบริก์ (Edinburgh) เมอืงหลวงของสก็อตแลนด ์(Scothland) 

ดนิแดนที'ตั Fงอยู่ในพืFนที'ที'สวยงาม นําท่านเดนิทางสู่ย่านเมืองเก่า สู่ถนนรอยลัไมล ์

( Royal Mile) ถ น น ส า ย สํ า คั ญ ที' เชื' อ ม สู่ พ ร ะ ตํ า ห นั ก โ ฮ ลี' รู๊ ด  ( Palace of 

Holyroodhouse) ซึ'งเป็นที'ประทับของพระราชนิี เวลาเสด็จเยอืนสกอตแลนด ์และเคย

เป็นที'ประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝั' งตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาตสิก็อตอันน่า

ภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมัย 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

ที�พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก DOUBLETREE BY HILTON EDINBURGH 

AIRPORT  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 5 ปราสาทเอดนิเบริก์– นวิคาสเซลิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

นําท่านเขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์(Edinburgh Castle) อันสง่างามดว้ยทําเลที'ตั Fง

บนเนนิเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมอืง เคยเป็นที'ประทับของกษัตรยิส์ก๊อต 

แบ่งเป็นสว่นต่างๆอย่างน่าชม อาท ิสว่นของป้อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มี



 

ปืนใหญเ่รยีงราย รวมทัFงประเพณีการยงิปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทกุวันตลอด 150 

ปีที'ผ่านมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที' 12 เพื'อรําลกึถงึพระมารดา

ของกษัตรยิ์เดวดิที' 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชั Fนในส่วนที'เป็น The Palace จัดแสดง

เกี'ยวกบัเรื'องราวของราชวงศแ์หง่สก็อต 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืFนเมอืง 

 จากนัFนออกเดนิทางสูเ่มอืงนวิคาสเซลิ(Newcastle) ศนูยก์ลางของการคา้ขนแกะและ

ตอ่มาเป็นเหมอืงถา่นหนิอันดับตน้ของประเทศ ในครสิตศ์ตวรรษที' 16 นวิคาสเซลิไดรู้จั้ก

ในชื'อของเมอืงต่อเรอื โดยเป็นศูนยก์ลางการต่อเรอืที'สําคัญของโลกแห่งหนึ'ง และยัง

เป็นที'ตั Fงของ สโมสรฟตุบอลนวิคาสเซลิยไูนเต็ด 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ที�พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก SANDMAN SIGNATURE NEWCASTLE หรอื

เทยีบเทา่ 

วนัที� 6 นวิคาสเซลิ – แมนเชสเตอร ์– สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมอืงอตุสาหกรรม ที'มชีื'อเสยีงจาก

การเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่แรกของโลก เป็นศนูยก์ลางศลิปะ สื'อ และธรุกจิขนาดใหญ ่

อกีทั Fงยังเป็นเมืองที'ตั Fงของสโมสรที'มีชื'อเสยีงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมี

สโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซติีF และ

สโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร ์เคานต์ีF 

กลางวนั  รับประทาอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา่ร อาหารพืFนเมอืง (Fish and Chips) 

 นําท่านเขา้ชมสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium and 

Museum Tour ) ของสโมสรแมนยูฯ ที'จัดว่ารวยที'สุดในโลก เป็นสนามที'ใหญ่เป็น

อันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลยี ์

สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทมีชาตอิังกฤษเพียงแห่งเดยีว และ

ใหญเ่ป็นอนัดับที' 11 ของยโุรปนอกจากนัFนยังเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษที' ยฟู่า รับรอง

เป็นสนาม 5 ดาว รวมทัFงเขา้ ชมพิพิธภัณฑ์ (Museum) ที'รวบรวมประวัตคิวามเป็นมา

ตั Fงแตเ่ริ'มกอ่ตั Fงสโมสร และ ยังมสี ิ'งของ ถว้ยรางวัลตา่งๆ แสดงโชวอ์ยู่ดว้ย จากนัFนอสิระ

ใหท้่านเลอืกซืFอของที'ระลกึของทีมที'ท่านชื'นชอบในรา้น MEGA STORE ที'มากมายไป

ดว้ยของที'ระลกึหลากหลายชนดิสําหรับแฟนบอล จากนัFน นําท่านสูย่่าน Manchester 

Piccadilly ถนนชอ้ปปิF งที'ค ึกครืFนที'สุดของเมือง หรือเดินเลือกซืFอสินคา้ในหา้ง 

Manchester Arndale หา้งขนาดใหญแ่ละ Market Street ที'มรีา้นแบรนดด์ังเรยีงรายเต็ม

ไปหมดไมแ่พ ้oxford street ในลอนดอน 

คํ�า  อสิระอาหารคํ'าตามอธัยาศัย 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก HOLIDAY INN MANCHESTER CITY CENTRE 



 

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 7 แมนเชสเตอร ์– Bicester Village Outlet – ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ Bicester Village outlet ชอปปิF งจุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดังให ้

ท่ านให เ้ลือกสรร อาทิ  เช่น  Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, 

Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, 

Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

 ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระสนุกกับการเลือกซืFอสนิคา้แฟชั'นชั Fนนําภายใน OUTLET จากนัFน

เดนิทางเขา้สู่มหานครลอนดอน (London) เมืองที'เป็นศูนย์กลางสําคัญทางธุรกจิ 

การเมือง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตร์ของโลก เป็นผูนํ้าดา้นการเงนิ การเมือง การ

สื'อสาร การบันเทงิ แฟชั'น ศลิปะ และเป็นที'ยอมรับว่ามีอทิธพิลไปทั'วโลก และยังเป็น

เมอืงทอ่งเที'ยวที'ใหญแ่ละสําคัญของยโุรปอกีดว้ย 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 8 อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกทอ่งเที�ยวหรอืชอ้ปปิO งเพิ�มเตมิตามอธัยาศยั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั โดยมหีัวหนา้ทัวรใ์หข้อ้มลู หรอื คําแนะนํา และ ทางบรษัิทไมม่รีถบรกิารสง่ 

ค่าใชจ้่ายทั Fงหมดเป็นความรับผดิชอบของตัวท่านเอง เชน่ชมพพิธิภัณฑบ์รติชิ(British 

Museum) ซึ'งเป็นหนึ'งในพพิธิภัณฑด์า้นประวัตศิาสตร ์และวัฒนธรรมของมนุษยที'สําคัญ

ที'สดุและใหญ่ที'สดุในโลก มกีารกอ่ตั FงขึFนในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบืFองตน้วัตถุ

ที'เก็บรวบรวมไวส้ว่นใหญ่เป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) ซึ'งเป็น

แพทยแ์ละนักวทิยาศาสตร ์พพิธิภัณฑแ์ห่งนีFเปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะเป็นครั Fงแรกใน

วันที'15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุง

ลอนดอน อันเป็นสถานที'ตั Fงของอาคารพพิธิภัณฑใ์นปัจจุบัน หรอื เลอืกซืFอสิFนคา้ในยา่น

ไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึ'งเป็นที'ตั Fงของหา้งสรรพสนิคา้ชื'อดังอย่าง ฮารว์ยีน์โิคล 

(Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ที'ท่านสามารถเลอืกซืFอสนิคา้แฟชั'นชั Fนนํา

จากทั'วทุกมุมโลก รวมทัFงกระเป๋าแฮรร์อดสท์ี'นิยมกันอย่างมาก รวมทัFงมีรา้นคา้แฟชั'น

มากมายตั Fงอยู่บริเวณ  High Street เช่น  Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, 

Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ที'เป็นที'ตั Fง

ข อ ง ร ้า น  Super Brands อ า ทิ  เ ช่ น  Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, 

Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, ErmenegildoZegna, Alberta Ferretti, 

Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, 

Bvlgari Fendi ฯลฯ 



 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันและคํ'าตามอธัยาศัย 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 9 หอนาฬกิาบกิเบน – พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์– สนามบนิฮทีโธรว ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเที'ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพคิคาดลิลี'เซอรค์ัส (PiccadillyCircus) เดมิเป็น

วงเวยีนที'บรรจบของถนน 6 สาย มนํีFาพุ และรูปปัFนอรีอสตรงกลาง และเขา้สูไ่ชน่าทาวน ์

ย่านชมุชนชาวจนีกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลกา้ร ์(Trafagal Square) ที'

รายลอ้มไปดว้ยอาคารที'น่าสนใจ ผ่านมหาวหิารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ที'มี

ยอดโดมใหญเ่ป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที'ใชจั้ดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้า

ชายชารล์ และเลดีFไดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สูจั่ตุรัสรัฐสภามหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์

(Westminster Abbey) ที'ตั Fงของรัฐสภาอังกฤษมาตั Fงแต่ตน้ศตวรรษที' 16 และยังเป็น

ที'ตั Fงของหอนาฬกิาที'รูจั้กกันดใีนนามหอนาฬกิาบิ`กเบน (Big Ben) ที'มคีวามสงู 320 ฟตุ 

ตีบอกเวลาทุกหนึ'งชั'วโมง เป็นนาฬกิาที'มีหนา้ปัดใหญ่ที'สุดในโลกและฝั'งตรงขา้มที'มี

แมนํ่Fาเทมสก์ั Fนอยูเ่ป็นที'ตั Fงของชงิชา้สวรรค ์ลอนดอน อาย (London Eye) ชงิชา้สวรรคท์ี'

สงูที'สุดในยุโรป จากนัFนนําท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้ม

แม่นํFาเทมส์ที'สามารถยกเปิดปิดได ้จากนัFนถ่ายรูปคู่กับหอคอยลอนดอน (Tower of 

London) สถานที'ที'เกดิเหตแุหง่ประวัตศิาสตรอ์ันเกรยีงไกร ยิ'งใหญน่องเลอืด หรอืแมแ้ต่

ซับซอ้นซ่อนเงื'อน มอีดตีที'ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดน

ประหาร 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย 

 

นําท่านเดินทางสู่เมืองวนิด ์เซอร(์Windsor)เพื'อเขา้ชมพระราชวงัวนิด ์เซอร ์

(Windsor Castle) เป็นพระราชวังตั Fงอยูท่ี'วนิดเ์ซอร ์สรา้งโดยสมเด็จพระเจา้วลิเลยีมที' 

1 แห่งอังกฤษเมื'อปี ค.ศ. 1070สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก ์พระราชวังวนิดเ์ซอร์

เป็นพระราชฐานที'ยังมผีูอ้ยูอ่าศัยที'ใหญ่ที'สดุในโลกและเป็นพระราชฐานที'เกา่ที'สดุที'มผีู ้

อยู่อาศัยที'ต่อเนื'องกันมา ตั Fงแต่เริ'มสรา้งใหท้่านไดเ้ขา้ชม พิพิธภัณฑ์ต่างๆ อาท ิ

พพิธิภัณฑอ์าวธุ ชดุอัศวนินักรบ โลห่ ์ตราประจําตระกลูขนุนาง ภาพวาดฝีพระหัตถป์รนิซ์

พลิลปิ พระฉายาลักษณ์สว่นพระองค ์ของใชส้ว่นพระองค ์ในวาระเฉลมิฉลองพระชนมายุ

ครบ 90 พรรษา 

17.00 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธรว ์เพื'อใหท้า่นไดม้เีวลาทํา คนืภาษี (Tax Refund) และ

เลอืกซืFอสนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

21.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ เที'ยวบนิที' TG 917 

วนัที� 10 กรงุเทพ 

15.00 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี'ยวเพิ'ม 
ทา่นละ 

5-14 กรกฎาคม 2562 77,900 77,900 77,900 77,900 41,900 16,500 

6-15 กนัยายน 2562 71,900 71,900 71,900 71,900 41,900 16,500 

20-29 กนัยายน 2562 71,900 71,900 71,900 71,900 41,900 16,500 

11-20 ตลุาคม 2562 73,900 73,900 73,900 73,900 43,900 16,500 

19-28 ตลุาคม 2562 73,900 73,900 73,900 73,900 43,900 16,500 

01-10 พฤษจกิายน 2562 69,900 69,900 69,900 69,900 41,900 16,500 

08-17 พฤษจกิายน 2562 69,900 69,900 69,900 69,900 41,900 16,500 

21-30 พฤษจกิายน 2562 69,900 69,900 69,900 69,900 41,900 16,500 

1-10 ธนัวาคม 2562 69,900 69,900 69,900 69,900 41,900 16,500 

20-29 ธนัวาคม 2562 74,900 74,900 74,900 74,900 41,900 16,500 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที�น ั�งจะยนืยนัเมื�อไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัOน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทาํการจองควิยื�นวซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั}วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัOง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ~ไม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึOน 

5. การยื�นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัOนตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัOงแบบหมูค่ณะและ 



 

           ยื�น รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที� 

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัOงหมด 

อตัราคา่บรกิารนีOรวม 
1 คา่ตั�วเครื'องบนิ ชั Fนประหยัด ( Economy Class) ที'ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งื'อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที'ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที'ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที'ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที'ทอ่งเที'ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื'อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที') 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื'อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืFอประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื'องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิ'มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีFยประกนัเริ'มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีFยประกนัเริ'มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที'มอีายตุั Fงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ'ม 7% และหัก ณ ที'จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีOไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื'องดื'มที'สั'งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํFาหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิFน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที'สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํFามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที'สายการบนิมกีารปรับขึFนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ'งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5.คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศองักฤษ (จํานวน 5,600 บาท ชาํระพรอ้มเงนิมัดจํา) 

6.คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ'น (18 ปอนด)์ 



 

7.คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (20 ปอนด)์ 

 

 

เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึOนจรงิ 

 

ขอ้มลูเบืOองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที'ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึFน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื'นวซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื'อวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึ'งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที'ค่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที'ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื'องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที'ตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัFน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่'ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ'มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ'ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื'นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื'องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ'งในการยื'นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่'ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที'ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัFนๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั}วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที'นั'งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั�วเครื'องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ�การเรยีกเก็บค่ามัดจําตั�วเครื'องบนิ ซึ'งมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั�วเครื'องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที'

เกดิขึFนจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั'งที' Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี'จะนั'งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที'สายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี'มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื'นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที'เครื'องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(นํFาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี'มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการให ้

ที'นั'ง Long leg ขึFนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที'เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที'เชค็อนิเทา่นัFน 



 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึFนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Fงหมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้า่ยทั Fงหมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิ~ในการเก็บค่าใช้จ่ายท ัOงหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที� บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึOนไป) เนื'องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอื'นที'เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที'เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ'งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื'อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั FงนีFท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที'ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที' สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียื�นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที'เกดิขึFนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื'นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื'องบนิ 

หรอืคา่ตั�วเครื'องบนิ (กรณีออกตั�วเครื'องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีที'กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั}วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัOงหมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื'องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที' ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัOงหมด 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 
 

1. เนื'องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดี'ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื'องปรับอากาศเนื'องจากอยูใ่นแถบที'มอีณุหภมูตํิ'า 

3. กรณีที'มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึFนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  



 

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี'ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื'อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที'มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที'เป็นหอ้งเดี'ยวอาจเป็นหอ้งที'มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํFา ซึ'งขึFนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัFนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่ง 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 1 เดอืน 

*** ยื�นวซีา่แสดงตนที� VFS Global (เทรนดีO ช ัOน 28) *** 

ในระหวา่งยื�นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื'นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซีา่จะมเีง ื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีOรวมไปถงึผู ้

เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิFว จํานวน 2 ใบ (พืFนหลงั

ขาวเทา่นัFน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื'องประดบั 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก 



 

ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั'วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวน

ลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 

15 วนั กอ่นวนัยื'นวซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที'มไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น 

STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีFแจง  

3.2  กรณีเปลี�ยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทั Fงสองเลม่ (ทั Fงเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 
 

***ควรเคลื'อนไหวบญัชสีมํ'าเสมอ ไมค่วรแตง่บญัชโีดยการนําเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บญัชกีอ่นยื'นวซีา่ 

จะทําใหย้อดเงนิกระโดด ซึ'งอาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  

     

 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 สําเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้อพัเดทไมเ่กนิ 15 

วนั กอ่นวนัยื'นวซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที'มไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น

STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีFแจง 

     3.3.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยที'มกีารชีFแจงความสมัพันธอ์กีหนึ'งฉบบั (Sponsor Letter) 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีO กองทนุ และสลากออมสนิ** 
 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที'มชีื'อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีFแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที' โฉนดที'ดนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ'มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัที'ออกเอกสาร ชื'อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื'อสถานทตูที'ยื'น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที'ออกจากสถาบนัที'กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัที'ออกเอกสาร ชื'อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื'อสถานทตูที'ยื'น) 



 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ'ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี'ยนชื'อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี'ยน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Fงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื'อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรที'สถานทตูดว้ย ท ัOงสองทา่น 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่น ัOน 

8. ในกรณีที�มเีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทกุฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอื

ศนูยแ์ปล พรอ้มประทับตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัFน ไมส่ามารถใชต้ัวที'แปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


