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ปราสาทเอดินเบิร์ก | สนามฟตุบอล Old Trafford  | สนามฟตุบอล Anfield   
เสาหินสโตนเฮ้นจ์ | ลิม้รส Burger & Lobster และ เป็ดยา่งช่ือดงัโฟร์ซีซัน่ 

  
  
 

 

  

 

 

 

  

 

SCOTLAND WALES ENGLAND 8 DAYS 5 NIGHTS 
สกอ็ตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 

เดนิทาง กันยายน – ธันวาคม 2562 

ราคาเร่ิมต้น  48,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – กลาสโกว์ – เอดินบะระ 

วนัท่ี 3. ปราสาทเอดินบะระ – วินเดอร์เมียร์ – แมนเชสเตอร์ 
วนัท่ี 4. สนามฟตุบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – สนามฟตุบอลแอนฟีลด์ - ลิเวอร์พลู 
วนัท่ี 5. ลิเวอร์พลู - เมืองสแตรทฟอร์ด - คาร์ดิฟฟ์ 

วนัท่ี 6. คาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – ลอนดอน 

วนัท่ี 7. เท่ียวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – Bicester Village outlet – สนามบิน 

วนัท่ี 8. ดไูบ – กรุงเทพ ฯ  
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู เคาน์เตอร์ T สายการบิน

เอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
  

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – กลาสโกว์ – เอดนิบะระ 
01.35 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์  EK 385 

** คณะเดินทางตัง้แต ่29 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 01.05 น. และถึงดไูบเวลา 05.00 น. ** 
04.45 น. เดินทางถึง สนามบินดไูบ แวะรอเปลีย่นเคร่ือง 
07.50 น. ออกเดินทางตอ่สูก่ลาสโกว์  ประเทศสก็อตแลนด์ เท่ียวบินท่ี EK 27 

** คณะเดนิทางตัง้แต ่29 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 07.20 น. และถึงกลาสโกว์เวลา 11.30 น. ** 
12.45 น. ถึงสนามบินกลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ (Scotland) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  น า

ท่านผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh) เมืองหลวง
ของสก็อตแลนด์ (Scotland) ดินแดนท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีสวยงาม ลกัษณะภมูิประเทศเป็นภเูขาสงูอยู่กลาง
เมือง น าท่านเดินทางสูย่่านเมืองเก่า สูถ่นนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมสูพ่ระต าหนักโฮ
ลี่รู๊ด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็นท่ีประทบัของพระราชินี เวลาเสดจ็เยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นท่ี
ประทบัของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอนัน่าภาคภมูิใจ ด้วยสถาปัตยกรรม
ร่วมสมยั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าท่ีพกั HOLIDAY INN EDINBURGH หรือเทียบเท่า 

  

วันท่ี 3 ปราสาทเอดนิบะระ – วนิเดอร์เมียร์ – แมนเชสเตอร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อนัสง่างามด้วยท าเลท่ีตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็น
เดน่เป็นสง่าจากทกุมมุเมือง เคยเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นสว่นตา่งๆอย่างน่าชม อาทิ สว่นของ
ป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. 
ของทุกวันตลอด 150 ปีท่ีผ่านมาบริเวณเดียวกันคือ โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต (Saint Margarets) สร้างใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 12 เพ่ือร าลกึถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดท่ี 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชัน้ในส่วนท่ีเป็น The 
Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศ์แห่งเมืองสกอตแลนด์ 
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กลางวัน 
 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere) เมืองเล็ก สะอาด สงบ สดุโรแมนติค ของ ประเทศ
อังกฤษ ติดอยู่กับทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศองักฤษ  น าท่านสมัผสักับ
บรรยากาศของธรรมชาติด้วยการ ล่องเรือทะเลสาบเลคดิสทริค (Lake District Boat) จากท่าเรือเลคไซด์ 
(Lakeside Pier) ซึ่งเป็นท่าเรือทางตอนใต้ของเมืองวินเดอร์เมียร์ สูท่่าเรือบาวเนสส์ (Bowness Pier) ท่านจะ
ได้ช่ืนชมกับความเป็นธรรมชาติ อนัเงียบสงบ ท่ามกลางทัศนียภาพอนังดงามท่ีหาชมได้ยาก จากน าท่าน
เดินทางสูเ่มืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอตุสาหกรรมในประเทศองักฤษ ท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็น
เมืองอตุสาหกรรมแห่งแรกของโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS MANCHESTER หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 4 สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – สนามฟุตบอลแอนฟีลด์ - ลิเวอร์พูล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้ออกเดินทางสูเ่มืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอตุสาหกรรม   ท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นเมือง
อตุสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทัง้ยังเป็นเมืองท่ีตัง้ของ
สโมสรท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ 
ยไูนเตด็ และแมนเชสเตอร์ ซิตี ้และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ตี ้ น าท่านถ่ายรูปกับสนามฟุตบอล
โอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium and Museum Tour) ของสโมสรแมนยูฯ ท่ีจดัวา่รวยท่ีสดุใน
โลก เป็นสนามท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ขององักฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76 ,212 คน เป็นรองจากสนาม
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เวมบลีย์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติองักฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็น
อนัดบัท่ี 11 ของยโุรปนอกจากนัน้ยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษท่ี ยฟู่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทัง้เข้า
ชมพพิธิภัณฑ์ (Museum) ท่ีรวบรวมประวตัิความเป็นมาตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้สโมสร และ ยังมีสิ่งของ ถ้วยรางวลั
ตา่งๆ แสดงโชว์อยู่ด้วย จากนัน้อิสระให้ท่านเลือกซือ้ของท่ีระลกึของทีมท่ีท่านช่ืนชอบในร้าน MEGA STORE 
ท่ีมากมายไปด้วยของท่ีระลกึหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
บ่าย จากนัน้ออกเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองวฒันธรรมแห่งยุโรปในปี 

2008 และยงัเป็นเมืองถ่ินก าเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล ความรุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจาก
การเป็นเมืองท่าส าคญั มีการติดต่อค้าขายกับแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และแผ่นดินใหญ่ยุโรป น าท่านแวะ
ถ่ายรูป สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ ของสโมสรลิเวอร์พูล อิสระให้ท่านเลือกซือ้ของท่ีระลึกของทีมท่ีท่านช่ืน
ชอบในร้าน MEGA STORE ท่ีมากมายไปด้วยของท่ีระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล น าท่านชม
บริเวณท่าเรืออัลเบิร์ต (Albert Dock) โดยบริเวณท่าเรือประกอบไปด้วยอาคารท่าเรือและคลงัสินค้า ชมตึก
รอยัลลิเวอร์ (Royal Liver Building) อีกหนึ่งอาคารท่ีถือวา่เป็นสญัลกัษณ์และมีช่ือเสียงของเมืองลิเวอร์พลู 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC หรือเทียบเท่า     

 

วันท่ี 5 ลิเวอร์พูล - เมืองสแตรทฟอร์ด – คาร์ดฟิฟ์ เมืองหลวงประเทศเวลส์                                        
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้เดินทางตอ่สู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เอวอน อนัเป็น
บ้านเกิดของ วลิเล่ียม เชค็สเปียร์ (William Shakespeare) กวีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุขององักฤษ  น าท่านเท่ียวชม
เมืองแสตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มร่ืนไปด้วยสวนสาธารณะ น าชมบ้านเช็คสเปียร์ (ด้านนอก) และชีวิตความ
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เป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น า้เอวอนอันเงียบสงบ และสถานท่ีใน
ประวตัิศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบักวีเอกผู้นี ้อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินค้าท่ีระลกึจากร้านค้ามากมาย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย จากนัน้เดินทางตอ่สูเ่มืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส์ (Wales) หนึ่งในเครือจกัรภพ กลาง

ใจเมืองเป็นท่ีตัง้ของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นท่ีพ านักของขนุนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยก าแพง
โบราณ จากนัน้ผา่นชมศาลาวา่การเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, 
สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารท่ีท าการของรัฐ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก COPTHORNE HOTEL CARDIFF-CAERDY หรือเทียบเท่า  

    

วันท่ี 6 คาร์ดฟิฟ์ – เมืองบาธ – เสาหนิสโตนเฮ้นจ์ – ลอนดอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางตอ่สูเ่มืองบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่น า้เอวอนในบริเวณท่ีมีน า้พุร้อนธรรมชาติท่ีเป็น
ท่ีตัง้ถ่ินฐานของชาวโรมนัสมยัท่ียงัเรืองอ านาจ และเป็นผู้สร้างโรงอาบน า้โรมัน (Roman Bath) และยังได้
เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์น า้แร่ร้อน

โรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวตัิการค้นพบท่ีน่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมือง 
คือ บริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้ของบ่อน า้แร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  สว่นท่ีสอง คือ บริเวณวดั และส่วนท่ีสาม 
คือ บริเวณท่ีเปิดบริการให้นักท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใช้บริการน า้แร่ซึ่งมีทัง้สระว่ายน า้, บ่อน า้แร่เย็น -ร้อน,
ห้องอบไอน า้ และสว่นท่ีเป็น Turkish Bath   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู ่เมืองซาลิสบัวร่ี (Salisbury) น าท่านชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

  6  SCOTLAND WALES ENGLAND  8 DAYS 5 NIGHTS                                                             [GQ3GLA-EK002] 

 

สิ่งมหศัจรรย์ของโลกในยคุก่อนประวตัิศาสตร์ มีอายกุวา่ 5,000 ปี เป็นกลุม่แท่งหินขนาดใหญ่ ตัง้อยู่กลางทุ่ง
ราบกว้างใหญ่ ซึ่งไมม่ีใครทราบวตัถปุระสงค์ในการสร้างอย่างชดัเจน จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่มหานคร
ลอนดอน (London) เมืองท่ีเป็นศนูย์กลางส าคญัทางธรุกิจ การเมือง วฒันธรรม และประวตัิศาสตร์ของโลก 
เป็นผู้น าด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบนัเทิง แฟชัน่ ศิลปะ และเป็นท่ียอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก 
และยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่และส าคญัของยโุรปอีกด้วย   

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง ลิม้รส Burger & Lobster ร้านดงัของลอนดอน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก IBIS LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

    

วันท่ี 7 
เท่ียวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – Bicester Village outlet – 
สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชม มหานครลอนดอน ผา่นพิคคาดิลลี่เซอร์คสั (Piccadilly Circus) เดิมเป็นวงเวียนท่ีบรรจบ

ของถนน 6 สาย มีน า้พุ และรูปปัน้อีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานคร
ลอนดอน ผา่นจัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) ท่ีรายล้อมไปด้วยอาคารท่ีน่าสนใจ ผ่านมหาวิหาร
เซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานท่ีใช้จัดพระราชพิธีอภิเษก
สมรสระหวา่งเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสูจ่ตัรุัสรัฐสภา ถ่ายรูปบริเวณด้านนอก

ของมหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ท่ีตัง้ของรัฐสภาองักฤษมาตัง้แต่ต้นศตวรรษท่ี 16 
และยงัเป็นท่ีตัง้ของหอนาฬิกาท่ีรู้จกักนัดีในนามหอนาฬิกาบิกเบน (Big ben) ท่ีมีความสงู 320 ฟุต ตีบอก
เวลาทกุหนึ่งชัว่โมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสดุในโลกและฝ่ังตรงข้ามท่ีมีแมน่ า้เทมส์กัน้อยู่เป็นท่ีตัง้ของ
ชงิช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป  จากนัน้น าท่านถ่ายรูปบริเวณ
ด้านนอกของพระราชวังบัค้กิง้แฮม (Buckingham Palace) ท่ีประทบัของพระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 และพระ
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สวามี ใจกลางกรุงลอนดอน  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  โฟร์ซีซัน่ เพ่ือลิม้รสเป็ดย่างอนัเลื่องช่ือ 
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่เดินทางสู ่Bicester Village outlet อิสระให้ท่านช้อปปิง้จใุจ มีหลากหลายแบรนด์ดงัให้ท่า

ให้เลือกสรร อาทิ เช่น Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai 
Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ 

18.00 น. พาท่านเดินทางสู่สนามบินลอนดอนแกตวิค เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาท าคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือ้
สินค้าปลอดภาษีในสนามบิน 

21.45 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EK 10 

** คณะเดนิทางตัง้แต ่29 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 20.25  น. และถึงดไูบเวลา 07.20 น. ** 
 

วันท่ี 8 ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง 

09.40 น. 
ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 372 

** คณะเดนิทางตัง้แต ่29 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 09.30  น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น. ** 

19.15 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
************************************************************************************************************************ ******************************* 
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อัตราค่าบริการ SCOTLAND WALES ENGLAND 
 8 DAYS 5 NIGHTS สกอ็ตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 

โดยสายการบนิเอมิเรตส์ (EK)  
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

17-24 ก.ย. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 32,900.- 8,900.- 

01-08 ต.ค. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 32,900.- 8,900.- 

29 ต.ค.-05 พ.ย. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 32,900.- 8,900.- 

19-26 พ.ย. 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 28,900.- 6,900.- 

02-09 ธ.ค. 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 28,900.- 6,900.- 

25 ธ.ค.-01 ม.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 34,900.- 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน  3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอตัโนมติั 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้ สงูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่   
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 -5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะ
ทวัร์ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศองักฤษ (จ านวน 6,000 บาท ช าระพร้อมเงินมดัจ า // เร่ิม 1 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน (14 ปอนด์) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (16 ปอนด์) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน   
5. ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง

บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

6. ท่านที่ใสป่กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวซี่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

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

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ  

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื 

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป 

สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมี

ครบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

 

***ควรเคลือ่นไหวบญัชสีม ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บญัชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บญัชกีอ่นยืน่วซีา่ จะ
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ท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้    

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้อัพเดทไมเ่กนิ 15 

วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT 

พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื
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หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่า

เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทกุฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอื

ศนูยแ์ปล พรอ้มประทับตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเท่านัน้ ไม่สามารถใชต้วัทีแ่ปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 
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