
               

 

 

 

 

 

 

                                                    

กรุงลอนดอน - สโตนเฮนจ - บาธส - คารดีฟ - สแตรทฟอรด อัพพอนเอวอน – แมนเชสเตอร 
เอดินเบรอะ - เขาปราสาทเอดินเบรอะ - เลคแลนด - ลองเรือ - วินเดอรเมียร - ยอรค 

กําหนดการเดินทาง :    
กําหนดการเดินทาง :                       
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วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงลอนดอน (อังกฤษ) 

18.00 น. คณะผูเดินทางพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอรับ

พรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรท่ีน่ังขึ้นเครื่อง 

20.35 น. อกกเดินทางสู กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเท่ียวบิน EK373 / EK011  

 

วันท่ีสอง กรุงลอนดอน - สโตนเฮนจ - บาธส - คารดีฟ 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินดูไบ : 0050-0250 *.*.*. 

06.40 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง ทาอากาศยานประเทศอังกฤษ  ....หลังผานพิธีการตรวจ 

คนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว ... 

นําทานเดินทางสัมผัสหน่ึงในสิ่งมหัศจรรยของโลก กลุมหินสโตนเฮนจ (150 กม.) 

ชมกลุมหินท่ีมีลักษณะรูปทรงการจัดวางท่ีแปลกและไมทราบวัตถุประสงคท่ีแนชัด

ในยุค 3,500-4,000 ปมาแลว ทานจะท่ึงกับความสามารถของมนุษยท่ีไดนํากอน

หินขนาดใหญนํ้าหนักบางกอนถึง 45 ตัน  มาวางเรียงกันเปนวงกลมไดอยางนา

มหัศจรรย  (ราคารวมคารถเขาทองถิ่นน่ังเขาไปใกลๆหินแลว) 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองบาธส (BATH) (63 กม.)  เมืองเกาแกท่ีมี

ความสําคัญ และรุงเรืองต้ังแตยุคโรมัน เปนสถานที่อาบนํ้าของ

ชาวโรมัน เน่ืองจากเปนเมืองแหงนํ้าพุรอน ชมเมืองท่ีสวยงาม 

และยานการคา .... 

นําทานเดินทางขามพรมแดนเขายังแควนเวลลสู เมืองคารดิฟ (CARDIFF) (90 กม.)  เมืองหลวงของประเทศเวลส และยัง

เปนเมืองทาสําคัญริมทะเลไอริช เมืองท่ียิ่งใหญและสวยงาม ถูกสรางขึ้นโดยฝมือชาวโรมันสมัยเรืองอํานาจ  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพัก HOLIDAY INN BRISTOL HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันท่ีสาม คารดีฟ - สแตรทฟอรด อัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมกรุงคารดีฟ ผานชมสถานท่ีสําคัญตางๆ เชน 

ปราสาทคาดีฟ อาคารรัฐสภา ถายรูปภายนอกของตัว

ปราสาทคารดีฟ  

จากน้ันเดินทางสู เมืองสแตรทฟอรด (STRATFORD 

UPON AVON) (160 กม.)  เมืองเล็กๆ แตงดงามริมฝงแมนํ้าเอวอน .... 

นําทาน ชมบานเกิดของกวีเอกเชคสเปยร (ไมรวมคาเขาชมถามี) ซึ่งเปนท่ีรวบรวมชีวประวัติ และผลงานทั้งหมดของเชคสเปยร 

และตัวบานยงัคงเอกลัษณของรูบแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอรดภายในเมืองอบอวลไปดวยบรรยากาศแหงละครและ

วรรณกรรมท่ีควรคาแกการมาเยี่ยมชมยิ่งนัก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหาจีน 
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บาย นําทานเดินทางสู เมืองแมนเชสเตอร (MANCHESTER) (198 กม.)  เมืองอุตสาหกรรมอีกเมืองหน่ึง ....นําทานชมสนาม

ฟุตบอล โอลด เทรฟฟอรด (ไมรวมคาเขาสนามฟุตบอล) อันเปนท่ีต้ังของสโมสร แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ท่ีมีชื่อเสียง เชิญ

ทานเลือกซื้อสินคาของท่ีระลึก *.*.*. ในชวงกอนท่ีจะมีการแขงขัน 1 วัน และวันแขงขันจะไมอนุญาตใหเขาชมและ

ปรับปรุงหรืออื่นๆ *.*.*. 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS LEIGH HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันท่ีสี่ เลคแลนด - วินเดอรเมียร - เอดินเบรอะ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานไปยังบริเวณท่ีเรียกวา เลคแลนด (130 กม.)  ท่ีสวยงาม ดวยทะเลสาบ ระหวางเสนทางจะผานบานชนบทของ

อังกฤษท่ีนารัก นําทานลองเรือ พรอมชมเมืองวินเดอรเมียร และวิวทิวทัศนของสองฝงท่ีต้ังอยู

ริมทะเลสาบ และเปนบานเกิดของปเตอร แรบบิทตัวการตูนท่ีมีชื่อเสียงของอังกฤษ  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย           ออกเดินทางสู เมืองเอดินเบรอะ (EDINBURGH) (258 กม.) เมืองหลวงของส

ก็อตแลนด ท่ีไดรับสมญานามวา เอเธนสของซีกโลกเหนือ จะเห็นไดจากอารยธรรมและ

สถาปตยกรรมตางๆ ท่ียังคงไวในรูปแบบด้ังเดิมใหทุก

ทานไดชื่นชมถึงความอนุรักษนิยมของชาวสก็อต

แลนด นําทาน ชม THE ROYAL MILE ถนนท่ีมี

ความเกาแกท่ีสุดในเอดินบะระ มีความยาว และใหญ

ท่ีสุดในโลก ทานสามารถเรียนรูสิ่งใหมๆท่ีนาสนใจได

จากถนนสายประวัติศาสตรแหงน้ีไดอีกดวย นอกจากน้ีถนนสายน้ีก็อยูไมไกลจากปราสาทเอดินบะระ จึงทําใหการเดินทาง

ไปยังปราสาทมีความสะดวกมาก  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพัก MERCURE LIVINGSTON HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันท่ีหา เอดินเบรอะ-ยอรค 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเขาชมความยิ่งใหญและงดงามของปราสาทเอดินเบรอะ ท่ีต้ังอยูบนเนิน

เขาอยางโดดเดน ...นําทานชมทิวทัศนท่ีสวยงามของเมืองจากปอมปราการบน

ปราสาท   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย ออกเดินทางสู เมืองยอรค (YORK) (323 กม.) เพลิดเพลินกับทิวทัศนอัน

งดงามของเขตอุทยานแหงชาติ นอรธ ทัมเบอรแลนด ...นําทานชมเมืองยอรค เมืองการพาณิชยท่ีอยูในยอรคเชียร แควนท่ี

เกาแกทางประวัติศาสตรของอังกฤษ  
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นําทานชมยอรคมินสเตอร (ไมรวมคาเขาชมถามี)โบสถโกธิคท่ีใหญท่ีสุดของอังกฤษ อายุกวา 800 ป ชมเมืองท่ีเกาแก

สวยงามดวยสถาปตยกรรมโบราณ  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพัก THE MAJESTIC HOTEL HARROGATE  หรือเทียบเทา 

 

วันท่ีหก BICESTER OUTLET-ออกฟอรด-ลอนดอน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานแวะชอปปงท่ี BICESTER OUTLET (276 กม.) เอาทเลทท่ี รวมแบรนดเนมกวารอย  แบรนดราคาถูกกวาปกติ 

60-70 % อยูท่ีน่ี 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปง 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองออกฟอรด (OXFORD) (24 กม.) เมืองแหง

มหาวิทยาลัย .....ถายรูปกับตัวอาคารของ ไครชเชิรทคอลเล็ท  

นําทานเดินทางตอสู กรงุลอนดอน (LONDON) (90 กม.) เมืองใหญท่ีให

ความสําคัญพื้นท่ีสีเขียว มีสวนสาธารณะอยูใจกลางเมืองหลายแหง ....น่ังรถชมเมืองไมวาจะเปน ลอนดอนอาย (ไมรวมคา

ขึ้น) ชิงชาท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก ชมจัตุรัสทราพัลการ, มหาวิหารเวสทมินสเตอร และโบสถเซ็นปอลท่ีงดงาม  

อิสระใหทานชอปปง สินคา ณ หางสรรพสินคาชั้นนําของกรุงลอนดอน  อาทิ หางแฮรรอด หางเกาแกของกรุงลอนดอน ราน 

BURBERRYS ราน DEBENHAMS ราน FORTNUM & MASONS จัดไดวาเปนรานท่ี “ผูดี” มากท่ีสุดรานหน่ึงใน

อังกฤษ มารคแอนสเปนเซอร เน็กช เสื้อโคต เสื้อกันฝน ถุงมือ เสื้อ

กันหนาว สูท และเสื้อผาหนารอน (ของอังกฤษ) รวมถึงเสื้อผาเด็ก 

นอกจากน้ียังมี ชา กาแฟ รวมถึงอาหารบรรจุขวดแกว และเครื่อง

กระปองตางๆ มากมายหลากหลายใหทานไดเลือกสรร จนกระท่ังได

เวลาอันสมควร 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร *.*.*. พิเศษเมนูเปดโฟรซีซั่น *.*.*. 

ท่ีพัก IBIS LONDON HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันท่ีเจ็ด กรุงลอนดอน - สนามบินสุวรรณภุมิ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมกรุงลอนดอน ท่ีมีประวัติศาสตรอันยาวนาน ...ชมทัศนียภาพท่ีสวยงาม

ของริมฝง แมนํ้าเทมส ถายรูปกับ หอนาฬิกาบ๊ิกเบ็น อันเปนสัญญลักษณของกรุง

ลอนดอน เกรทสตาร ออฟอัฟริกา มงกุฎอิมพีเรียลคราวน  ชมพระราชวังบ๊ักกิ้ง

แฮม (ชมดานหนา) ท่ีประทับของพระราชินีท่ีมีกองมหาดเล็กรักษาพระองค

ผลัดเปลี่ยนเวรยามอยางเปนระเบียบสวยงาม  ชมหอคอยแหงลอนดอน 

(TOWER OF LONDON)  (ชมดานหนา) ท่ีเกาแกและเปนคลังเก็บสมบัติของพระราชวงศอังกฤษ  ไดเวลาอันสมควร

...*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*. 

นําทานเดินทางสู สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย 
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20.25 น. ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี EK010/ EK372  

วันท่ีแปด สนามบินสุวรรณภูมิ 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินดูไบ : 07.20-09.30 *.*.*. 

18.40 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

---------------------- 

หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสมท้ังน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน

ผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 

 
 
 
 
**อัตราคาใชจาย   

วันท่ีเดินทาง มีค. ผูใหญ เด็ก+1ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียงเสริม 

+2ผูใหญ 
พักเดี่ยว 

13-20 เม.ย. 59,999.- 57,999.- 9,500 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และคาวีซา ** 

 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทําการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทาง
เจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

อัตราน้ีรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยู 

ภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจาก 

อยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร

,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและ

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  

** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) 

หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมี

หองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหาได 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหองพัก 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า  
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** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่ง

ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา  

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอ

วีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได (กรณีถามี

คาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือ

เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารอง

ขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา  

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทาง

ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน

บาท]เทาน้ัน 

8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  

 

อัตราน้ีไมรวม 

1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทา 

สายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือ

ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 

4. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
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7. คาทิป ทานละ 32 ปอนดตอทาน 

8. คาวีซาอังกฟษทานละ 65000.- บาท ยื่นวันทําการปกติ ไมรวมคาวีซาดวน 

**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 

 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณีที่เมืองน้ันมีการ
จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร 

(หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ัน
ดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ตางประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) / คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการบินใหระบุขอความตามเง่ือนไขสาย
การบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่ทานยื่นวีซาแลว  

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุม
ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออก
หรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้า
เงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 
14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคา
ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบ
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวม
เดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปน
ผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ 
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สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงิน
มัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ 
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจ 
ของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบ
คาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัย
ตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามา
กลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผดิชอบคาใชจาย
น้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน - เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึง
ทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการ
เดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทาน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ี
ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี
ซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทาง
ทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่
ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ 
เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอม
แปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว 
บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศอังกฤษ  
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15-20 วันทําการ 
*** ยื่นวีซาเด่ียวแสดงตนท่ี VFS Global (เทรนด้ี ชั้น 28) *** 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา ควรนํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 

2.หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 
2.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการ
เดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือน ในกรณีท่ีมี
ไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง  
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2.2 กรณีเปล่ียนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาท้ังสองเลม (ท้ังเลมเกา –เลมใหม) 
2.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
2.3.1 ตองทํา BANK GUARANTEE ท่ีออกจากทางธนาคารเทานั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (บุคคลท่ีออกคาใชจาย) ตอง
สะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนา
พาสปอรต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให  
2.3.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายท่ีมีการชี้แจงความสัมพันธอีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter) 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา** 
 

3.หลักฐานการทํางาน  
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียน
การคา(พค.0403) 
-กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เปนตน 
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
 

4.เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)  กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 

5.กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย ท้ังสองทาน 
 

6.ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น 
 

7. ในกรณีท่ีมีเอกสารแปลเปนภาษาอังกฤษ ตองแปลจากรานแปลหรือศูนยแปล พรอมประทับตรา เทานั้น 

 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
 
 

 
 


