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HILIGHT 

 บนิตรงลดัฟ้าเขา้สูป่ระเทศองักฤษ 

  ต ืน่ตาตืน่ใจกบัเสาหนิสโตนเฮน้จ ์

 เด ินเล่นเมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford) 

เมอืงแหง่การเรยีนรู ้ 

 เยอืนบา้นเกดิของวลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์

(William Shakespeare)  

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

(Edinburge Castle) เคยเป็นที่

ประทบัของกษตัรยิส์กอ๊ต  

 ลิม้รส Burger & Lobster , FISH 

AND CHIPS และ เป็ดย่างชือ่ดงัที ่

โฟรซ์ซี ัน่ 

 

 

 

Taste of  

Burger & Lobster 

องักฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์

9 วนั 6 คนื  

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง: พฤษภาคม – ธนัวาคม 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 65,900.- 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 31 พ.ค. 62 - 08 ม.ิย. 62 65,900 

วนัที ่ 11-19 , 21-29 ม.ิย. 62 65,900 

วนัที ่ 4-12 , 20-28 ,22-30  ต.ค.  62 67,900 

วนัที ่ 2-10 ,7-15 พ.ย. 62 , 28 พ.ย. -6 ธ.ค.62 67,900 

วนัที ่ 2-10 , 4-12 , 17-25 , 23-31 ธ.ค. 62 67,900 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ 
    

2 
กรงุเทพฯ – ลอนดอน – เมอืงออ๊กฟอรด์ – บา้น
เช็คสเปียร ์– ลเิวอรพ์ลู 

 O O 
NOVOTEL 

LIVERPOOL   
 หรอืเทยีบเทา่  

3 ลเิวอรพ์ลู – เมอืงยอรก์ – เมอืงเอดนิเบริก์ O O O 

        

HOLIDAY INN 
EDINBURGH 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 ปราสาทเอดนิบะระ – เมอืงแมนเชสเตอร ์ O O  O 
CROWE PLAZA 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
เมอืงแมนเชสเตอร ์- สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟ

ฟอรด์ – OUTLET - คารด์ฟิฟ์ O O O 
HOLIDAY INN 

CARDIFF 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
คารด์ฟิฟ์ – เมอืงบาธ – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– 

ลอนดอน O O   O 
NOVOTEL LONDON 

WEMBLEY 
 หรอืเทยีบเทา่ 

7 
หอนาฬกิาบิก๊เบน - พพิธิภณัฑบ์รติชิ - ถนนอ๊

อกฟอรด์ O X X 
NOVOTEL LONDON 

WEMBLEY 
 หรอืเทยีบเทา่ 

8.  หอคอยลอนดอน - แฮรร์อดส ์– สนามบนิ O O  
 

9. กรงุเทพ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์

D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – ลอนดอน – เมอืงออ๊กฟอรด์ – บา้นเช็คสเปียร ์– ลเิวอรพ์ูล 

00.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์เทีย่วบนิที ่TG 910  

*** สําหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต่ 2 พ.ย.เป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 

00.15 น.และไปถงึลอนดอนเวลา 06.20 น.*** 

07.15 น.  

 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิฮีทโธรว ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) นําท่านผ่าน

พธิีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร นําท่านเขา้สูเ่มอืงอ๊อกฟอรด์ (Oxford) เมืองแห่ง

การเรยีนรู ้เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นประวัตศิาสตร ์เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัย ทีม่ีอายุ

มากกว่า 800 ปี เมอืงทีเ่ป็นทีอ่ยู่อาศยัของเหลา่ขนุนางตา่งๆมากมาย รวมทัง้ นักวชิาการ

และนับตัง้แต่ศตวรรษที่ 9 เป็นตน้มา และยังเป็นเมืองสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่อง 

Harry Potter ภาพยนตรท์ีม่ีชือ่เสยีงโด่งดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองอ๊อกซ

ฟอรด์ มเีวลาเวลาใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงมหาวทิยาลยัแห่งนี้ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

จากนัน้เดนิทางต่อสู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมืองทีต่ัง้อยู่รมิ

ฝ่ังแม่น้ําเอวอน อันเป็นบา้นเกดิของวลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์(William Shakespeare ) กวทีีม่ี

ชือ่เสยีงทีส่ดุของอังกฤษ นําเทีย่วชมเมืองแสตรทฟอรด์ ซึง่ ร่มรื่นไปดว้ยสวนสาธารณะ 

นําทา่นชมบา้นเชค็สเปียร ์(ดา้นนอก) และชวีติความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดตี ชมโบสถ์

เกา่แก่ Holy Trinity แม่น้ําเอวอนอันเงียบสงบ และสถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง

กบักวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึจากรา้นคา้มากมาย จากนัน้ออกเดนิทาง

สูเ่มอืงลเิวอรพ์ูล (Liverpool) ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 

2008 และยังเป็นเมอืงถิน่กําเนดิของวงดนตรสีีเ่ตา่ทองหรอืเดอะบทีเทลิ 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL LIVERPOOL  หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3 ลเิวอรพ์ูล – เมอืงยอรก์ – เมอืงเอดนิเบริก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงยอรก์ (York) เมอืงทีม่คีวามเกา่เเกอ่กีเมอืงของอังกฤษเเละเต็ม

ไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ีความสวยงามมาก เชน่ มหาวหิารยอรก์ (York University) 
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ทีม่คีวามสง่างาม,ปราสาทยอรก์ (York Castle) นัน้ก็มีความเก่าเเก่เพราะสรา้งมาตัง้เเต่

สมัยพระเจา้วลิเลยีมทีห่นึง่ และ มหาวหิารยอรก์ (York Cathedral) ทีย่ ิง่ใหญ่ นําท่าน

ถา่ยรูปคูก่บัมหาวหิารยอรก์ เป็นครสิตศ์าสนสถานวหิารทีส่รา้งเป็นแบบกอธคิทีใ่หญ่ทีเ่ป็น

ทีส่องรองจากมหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) ในประเทศเยอรมนี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

 

 

 

 

นําทา่นเขา้สูเ่มอืงเอดนิเบริก์ (Edinburgh) เมอืงหลวงของสก็อตแลนด ์(Scothland) 

ดนิแดนที่ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่สวยงาม นําท่านเดนิทางสู่ย่านเมืองเก่า สู่ถนนรอยัลไมล ์

(Royal Mile) ถนนสายสําคัญทีเ่ชือ่มสูพ่ระตําหนักโฮลีรู่๊ด (Palace of Holyroodhouse) 

ซึง่เป็นทีป่ระทบัของพระราชนิี เวลาเสด็จเยอืนสกอตแลนด ์และเคยเป็นทีป่ระทบัของพระ

นางแมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ดว้ย

สถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN EDINBURGH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4  ปราสาทเอดนิบะระ – เมอืงแมนเชสเตอร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ (Edinburgh Castle) อันสง่างามดว้ยทําเลทีต่ัง้

บนเนนิเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิส์ก๊อต 

แบ่งเป็นสว่นตา่งๆอย่างน่าชม อาท ิสว่นของป้อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มี

ปืนใหญ่เรยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 

ปีทีผ่่านมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่12 เพื่อรําลกึถงึพระมารดา

ของกษัตรยิเ์ดวดิที่ 1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ในส่วนทีเ่ป็น The Palace จัดแสดง

เกีย่วกบัเรือ่งราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย 

 

 จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ที่มี

ชือ่เสยีงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศลิปะ สือ่ และ

ธุรกจิขนาดใหญ่ อีกทัง้ยังเป็นเมืองทีต่ัง้ของสโมสรทีม่ีชือ่เสยีงโด่งดังในวงการฟุตบอล

ของโลก โดยมสีโมสรฟตุบอล 3 สโมสร ไดแ้ก ่แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร ์

ซติี ้และสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร ์เคานต์ี ้

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั 
 นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พัก CROWE PLAZA MANCHESTER CITY  หรือ

เทยีบเทา่ 

วนัที ่5 เมอืงแมนเชสเตอร ์- สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ – OUTLET - 

คารด์ฟิฟ์ 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

นําคณะถา่ยรูปคูก่บัสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium ) 

ของสโมสรแมนยูฯ ทีจ่ัดว่ารวยทีส่ดุในโลก เป็นสนามทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ 

รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลยี ์สเตเดยีม (Wembley 

Stadium) สนามฟุตบอลของทมีชาตอิังกฤษเพียงแห่งเดยีว และใหญ่เป็นอันดับที ่11 

ของยุโรปนอกจากนัน้ยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที ่ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว 

รวมทัง้เขา้ นําท่านสู ่CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET เพื่อซือ้สนิคา้ทีล่ดราคา

แบบสุดๆอสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นเลือกซื้อสนิคา้มีกว่า 140 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Amani, 

Barbour, Gap, Diesel, French Connection,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, 

Samsonite, Burbury, Superdry, Calvin Klein,Next,Mulburry ,M&S Outlet ฯลฯ 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

 เดนิทางต่อสูเ่มอืงคารด์ฟิฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส ์(Wales) หนึง่ใน

เครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตัง้ของปราสาทคาร์ด ิ๊ฟ เดมิเป็นที่พํานักของขุนนาง

ผูป้กครองเมอืง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยกําแพงโบราณ จากนัน้ผ่านชมศาลาว่าการเมืองและ

กลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคารด์ ิ๊ฟ, สนามกฬีามลิเลนเนียม, 

อาคารทีทํ่าการของรัฐ 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN CARDIFF หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 คารด์ฟิฟ์ – เมอืงบาธ – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่น้ําเอวอนในบรเิวณที่

มน้ํีาพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นทีต่ัง้ถ ิน่ฐานของชาวโรมันสมัยทีย่ังเรอืงอํานาจ และเป็นผูส้รา้ง

โรงอาบนํา้โรมนั (Roman Bath) และยังไดเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้

(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑนํ์า้แร่รอ้นโรมนั (Roman 

Bath Museum) ซึง่มีประวัตกิารคน้พบทีน่่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสําคัญของ

เมอืง คอื บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบ่อน้ําแร่รอ้นคงิส ์(The Sacred Spring) สว่นทีส่อง คอื 

บรเิวณวัด และสว่นทีส่าม คอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กทอ่งเทีย่วหรือชาวเมืองใชบ้รกิาร

น้ําแร่ซ ึง่มทีัง้สระว่ายน้ํา, บ่อน้ําแร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน้ํา และสว่นทีเ่ป็น Turkish Bath 

กลางวนั  รับประทาอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคา่ร อาหารพืน้เมอืง (Fish and Chips) 

 นําท่านออกเดนิทางสู่เมืองซาลสบ์ัวรี่ (Salisbury) นําท่านชมเสาหนิสโตนเฮน้จ ์

(Stonehenge) 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัตศิาสตร์ มีอายุกว่า 

5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหนิขนาดใหญ่ ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึง่ไม่มีใครทราบ

วัตถปุระสงคใ์นการสรา้งอย่างชดัเจน จากนัน้ดนิทางเขา้สูม่หานครลอนดอน (London) 

เมืองทีเ่ป็นศูนย์กลางสําคัญทางธุรกจิ การเมือง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตร์ของโลก 
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เป็นผูนํ้าดา้นการเงนิ การเมอืง การสือ่สาร การบันเทงิ แฟชัน่ ศลิปะ และเป็นทีย่อมรับว่า

มอีทิธพิลไปทัว่โลก และยังเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีใ่หญ่และสาํคญัของยุโรปอกีดว้ย 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนีโฟรซ์ซีัน่ เพือ่ล ิม้รสเป็ดย่างอันเลือ่งชือ่ 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 หอนาฬกิาบิก๊เบน - พพิธิภณัฑบ์รติชิ - ถนนออ๊กฟอรด์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเทีย่วชมมหานครลอนดอน ผ่านพคิคาดลิลีเ่ซอรค์ัส (Piccadilly Circus) เดมิเป็น

วงเวยีนทีบ่รรจบของถนน 6 สาย มน้ํีาพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลาง และเขา้สูไ่ชน่าทาวน ์

ย่านชมุชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลกา้ร ์(Trafagal Square) ที่

รายลอ้มไปดว้ยอาคารทีน่่าสนใจ ผ่านมหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ทีม่ี

ยอดโดมใหญ่เป็นอันดบั 2 ของโลก สถานทีใ่ชจ้ัดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้า

ชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สูจ่ัตุรัสรัฐสภามหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์

(Westminster Abbey) ทีต่ัง้ของรัฐสภาอังกฤษมาตัง้แต่ตน้ศตวรรษที ่16 และยังเป็น

ทีต่ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จ้ักกนัดใีนนามหอนาฬกิาบิ๊กเบน (Big Ben) ทีม่ีความสงู 320 ฟุต 

ตบีอกเวลาทุกหนึ่งชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่ีหนา้ปัดใหญ่ที่สดุในโลกและฝ่ังตรงขา้มที่มี

แม่น้ําเทมสก์ัน้อยู่เป็นทีต่ัง้ของชงิชา้สวรรค ์ลอนดอน อาย (London Eye) ชงิชา้สวรรคท์ี่

สงูที่สดุในยุโรป นําเขา้ชมพพิธิภณัฑบ์รติชิ (British Museum) ซึง่เป็นหนึ่งใน

พพิธิภณัฑด์า้นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของมนุษยทีส่าํคญัทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในโลก 

มกีารก่อตัง้ข ึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบื้องตน้วัตถุทีเ่ก็บรวบรวมไวส้ว่นใหญ่

เป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) ซึง่เป็นแพทยแ์ละนักวทิยาศาสตร ์

พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะเป็นครัง้แรกในวันที1่5 มกราคม พ.ศ. 2302 

(ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส ์เมืองบลูมสเ์บอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานที่ตัง้ของ

อาคารพพิธิภณัฑใ์นปัจจุบัน 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

 จากนัน้อสิระใหท้่านไดส้นุกกับการเลือกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย บรเิวณถนนอ๊อกฟอร์ด 

(Oxford Street) ซึง่เรยีกไดว้่าเป็นศนูยก์ลางการชอ๊ปป้ิงในกรุงลอนดอน มรีา้นคา้เสือ้ผา้

แฟชัน่ เครื่องประดับ นาฬกิา ชือ่ดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กโิลเมตร อาท ิเช่น 

Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, 

Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ หา้ง John Lewis, House of Fraser และ 

ยังมหีา้งสดุหรูอย่าง Selfridges ทีม่สีนิคา้ซปุเปอรแ์บรนด ์ตัง้อยู่อกีดว้ย 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอัธยาศยั 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 หอคอยลอนดอน - แฮรร์อดส ์– สนามบนิ 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านถ่ายรูปกบัสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแม่น้ําเทมสท์ี่

สามารถยกเปิดปิดได ้จากนัน้นําท่านาชมหอคอยลอนดอน (Tower of London) 

สถานทีท่ีเ่กดิเหตแุห่งประวัตศิาสตรอ์ันเกรียงไกร ยิง่ใหญ่นองเลอืด หรือแมแ้ต่ซับซอ้น

ซ่อนเงื่อน มีอดตีทีย่าวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดนประหาร 

ปัจจุบันเป็นพพิธิภณัฑซ์ ึง่เป็นกลุม่อาคารและหอคอยหลายหลงั มหามงกุฎอมิพีเรียล ซึง่

ประดบัดว้ยเพชรทีใ่หญ่เป็นอันดงัสองของโลกชือ่ “ดาราแห่งอาฟรกิา 2” หรือ “คัลลนัิน 

2” และ “มงกฎุของพระราชนิีอลซิาเบธ” ประดับดว้ยเพชร “โคอนูิร”์ ทีเ่คยเป็นเพชรเม็ด

ใหญ่ทีส่ดุในโลก และชิน้สดุทา้ยคอื “คฑา” ประดบัดว้ยเพชรเม็ดใหญ่ทีส่ดุในโลก “ดารา

แห่งอาฟรกิา 1” หรอื “คลัลนัิน 1” 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง ล ิม้รส Burger & Lobster 

รา้นดงัของลอนดอน 

 เลอืกซือ้ส ิน้คา้ในย่านไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่

ดงัอย่าง ฮารว์ยี ์นโิคล (Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ทีท่า่นสามารถเลอืก

ซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้นําจากทั่วทุกมุมโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮร์รอดสท์ีน่ ิยมกันอย่างมาก 

รวมทัง้มรีา้นคา้แฟชัน่มากมายตัง้อยูบ่รเิวณ High Street เชน่ Accessorize, H&M, Zara, 

Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane 

Street) ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของรา้น Super Brands อาท ิเชน่ Louis Vuitton, Chanel, Hermes, 

Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta 

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

Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

 นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธรว ์เพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาทํา คนืภาษี (Tax Refund) และ

เลอืกซือ้ สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

21.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่TG 917  

*** สําหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต ่ 20 ตลุาคมเป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 

21.35 น. *** 

วนัที ่9 กรงุเทพ 

16.00 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
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โปรแกรม :  Taste of Burger & Lobster 

 องักฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์ 

9 วนั 6 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

31 พ.ค. 62 - 08 ม.ิย. 62 65,900 65,900 65,900 65,900 39,000 11,900 

11-19 ม.ิย. 62 65,900 65,900 65,900 65,900 39,000 11,900 

21-29 ม.ิย. 62 65,900 65,900 65,900 65,900 39,000 11,900 

4-12  ต.ค.  62 67,900 67,900 67,900 67,900 37,900 10,500 

20-28 ต.ค.62 67,900 67,900 67,900 67,900 37,900 10,500 

 22-30 ต.ค.  62 67,900 67,900 67,900 67,900 37,900 10,500 

2-10 พ.ย. 62 67,900 67,900 67,900 67,900 37,900 10,500 

7-15 พ.ย.62 67,900 67,900 67,900 67,900 37,900 10,500 

28 พ.ย. -6 ธ.ค.62 67,900 67,900 67,900 67,900 37,900 10,500 

2-10 ธ.ค. 62 67,900 67,900 67,900 67,900 37,900 10,500 

4-12 ธ.ค. 62 67,900 67,900 67,900 67,900 37,900 10,500 

17-25 ธ.ค.62 67,900 67,900 67,900 67,900 37,900 10,500 

23-31 ธ.ค. 62 67,900 67,900 67,900 67,900 37,900 10,500 
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**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
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         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5.คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศอังกฤษ (จํานวน 5,600 บาท ชาํระพรอ้มเงนิมัดจํา) 

6.คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (16 ปอนด)์ 

7.คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (18 ปอนด)์ 

 
 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานัก

หรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท
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ดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

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

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

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รือมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 
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9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

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

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก 

ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ย

สําเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ย

ปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที่

มไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีมํ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการนําเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ 

จะทําใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  

     

 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 สําเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้อัพเดทไมเ่กนิ 15 

วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น

STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน  
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(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอื

ศนูยแ์ปล พรอ้มประทบัตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไม่สามารถใชต้วัทีแ่ปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 
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