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NT429
ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)
ทัวร์ สก็อตแลนด์ เวลส์ ยุโรป อังกฤษ , 10 วั น 7 คืน , 11-20 ตุล าคม 2562 , 19-28 ตุล าคม 2562 (เต็ม) , 1-10 พฤศจกิ ายน 2562 , 8-17
พฤศจกิ ายน 2562 , 21-30 พฤศจกิ ายน 2562

Novotel Liverpool Centre
, DOUBLETREE BY HILTON EDINBURGH AIRPORT
, SANDMAN SIGNATURE
NEWCASTLE HOTEL
, HOLIDAY INN MANCHESTER CITY CENTRE
, HOLIDAY INN CARDIFF CITY CENTRE
NOVOTEL LONDON WEMBLEY

เมื อ งบาธ - พิ พิ ธภัณ ฑ์น าแร่ร ้อ นโรมัน - เสาหิ น สโตนเฮ้ น จ์ - เมื อ งบริ ส ตอล - เขตคอตสโวลส์
เมื อ งเบอร์ ตั น ออน เดอะวอเตอร์ - เมื อ งสแตรทฟอร์ ด - เมื อ งแมนเชสเตอร์ - สนามฟุ ตบอลโอลด์แ ทรฟฟอร์ด
เมื อ งเอดิ น เบิ ร์ ก - ปราสาทเอดิ น เบิ ร์ ก - อาคารไคร้ ช เชิ ร์ ท คอลเล็ ท - พระราชวัง บัคกิงแฮม
ห้ อ งสมุ ด บอดเลี ย น (Harry Potter) - มหานครลอนดอน - ลอนดอนอาย

กําหนดการเดินทาง
ตุ ล าคม 2562
11-20 , 19-28 (เต็ม)
พฤศจ ิก ายน 2562
1-10 , 8-17 , 21-30
ธั นวาคม 2562
1-10 , 20-29 , 27 ธ.ค.-5 ม.ค.

รายละเอียดการเดินทาง

,

วัน ที 1
กร ุ ง เทพมหานคร
22.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้โดยสารระหว ่างประเทศ ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบิ น ไทย
โดยมีเจ้าหน้าทีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
วัน ที 2
กร ุ ง เทพฯ - ลอนดอน - เสาหิ น สโตนเฮ้ นจ์ - บาธ - คาร์ด ิฟ ฟ
00.15 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบิ น นานาชาติ ล อนดอน ฮี ท โธรว์ เทียวบิน ที TG910
** สํา หรับ คณะทีออกเดิน ทางตังแต่พ ฤศจิก ายนเปนต้น ไป จะออกเดิ น ทางเวลา 00.15 น. และไปถึ ง ลอนดอนเวลา 06.20 น. **
07.35 น.
เดินทางถึง สนามบิ น ฮี ท โธรว์ (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 7 ชัวโมง) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุล กากร
นําท่านออกเดินทางสู่ เมื อ งซาล ิ ส บัว รี (Salisbury)
นําท่านชม เสาหิ น สโตนเฮ้ นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มอี ายุกว ่า 5,000 ป
เปนกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตังอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึงไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง
บ่ า ย
ออกเดินทางต่อสู่ เมื อ งบาธ (Bath)
ตังอยู่ในหุบเขาของแม่นาเอวอนในบริเวณทีมีนาพุ ร ้อนธรรมชาติทีเปนทีตังถินฐานของชาวโรมันสมัยทียังเรืองอํานาจ และเปนผู้สร้างโรงอาบนาโรมัน
(Roman Bath) และยังได้เปนเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในป ค.ศ. 1987
นําท่านเข้าชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์น าแร่ร ้อ นโรมัน (Roman Bath Museum) ซึงมีประวัติการค้นพบทีน่าสนใจ ปจจุบันเปนกลุ่มอาคารสําคัญ ของเมือง
คือ บริเวณทีเปนทีตังของบ่อนาแร่ร ้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่ว นทีสอง คือ บร ิเวณวั ด และส่ว นทีสาม คือ
บริเวณทีเปดบริการให้นักท่องเทียวหรือชาวเมืองใช้บริการนาแร่ซึงมีทังสระว่ายนา, บ่อนาแร ่เย็น-ร้ อน, ห้องอบไอนา และส่ว นทีเปน Turkish Bath
จากนันเดินทางต่อสู่ เมือ งคาร์ด ิฟ ฟ (Cardiff) เมอื งหลวงประเทศเวลส์ (Wales) หนึงในเครือจักรภพ
กลางใจเมืองเปนทีตังของปราสาทคาร์ดิฟเดิมเปนทีพํานักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้ อมรอบไว้ ด้ว ยกําแพงโบราณ
จากนันผ่านชม ศาลาว ่ า การเมื อ งและกล ุ่ ม อาคารโบราณเก่ า แก่ , ผ่ า นชมเมื อ ง , สวนสาธารณะคาร์ด ิฟ , สนามกี ฬ ามิ ล เลนเนี ย ม ,
อาคารทีทํา การของรัฐ
คา
รั บประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารจนี
ทีพั ก
HOLIDAY INN CARDIFF CITY CENTRE หร ือเทียบเท่า
วัน ที 3
Bourton On The Water - บ้า นเช็ค สเปยร์ - ลิเ วอร์พู ล
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางไปยังเมืองเล ็กแสนน่ารั ก Bourton On The Water
ซึงเปนหมู่บ้านทีได้ร ับการโหวตให้เปนหมู่บ้านทีมีความสวยงามมากทีสุดในอังกฤษ ด้ว ยลักษณะของตัว อาคารทีมีความโดดเด่นเฉพาะ
ปลูกสร้ างตัวอาคารด้ว ยหิน ซึงเปนหิน Cotswold stone เท่านัน ภายในหมูบ้านจะมีแม่นา Windrush ไหลผ่าน
มีเปดหัว เขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่นา เปนหมู่บ้านทีมีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค

จากนันเดินทางต่อสู่ เมื อ งสแตรทฟอร์ ด (Stratford Upon Avon) เมืองทีตังอยู่ร ิมฝงแม่นาเอวอน อันเปนบ้านเกิดของวิล เลียม เช็คสเปยร์
(William Shakespeare ) กวีทีมีชือเสียงทีสุดของอังกฤษ
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง
บ่ า ย
นําเทียวชม เมื อ งแสตรทฟอร์ ด ซึงร่มรืนไปด้ว ยสวนสาธารณะ
นําท่านชม บ้า นเช็ค สเปยร์ (ด้านนอก) และชีว ิตความเปนอยู่ของกวีเอกในอดีต
ชม โบสถ์ เก่ า แก่ Holy Trinity แมน่ าเอวอนอันเงยี บสงบ และสถานทีในประวัติศาสตร์ทีเกียวข้องกับ กวีเอกผู้นนี
อิสระให้ท่านเลือกซือสินค้าทีระลึกจากร้านค้ามากมาย
จากนันออกเดินทางสู่ เมือ งลิเ วอร์พู ล (Liverpool) ได้ร ับการยกย่องให้เปนเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในป 2008
และยังเปนเมืองถินกําเนิดของวงดนตรีสีเต่าทองหรือเดอะบีทเทิล
คา
รั บประทานอาหารคา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี
ทีพั ก
NOVOTEL LIVERPOOL หร ือเทียบเท่า
วัน ที 4
ลิเ วอร์พู ล - ว ิ น เดอร์ เมี ย ร์ - ล ่ อ งเร ื อ เลคดิ ส ทร ิ ค - เอดิ น เบิ ร์ ก
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดนิ ทางสู่ เมื อ งว ิ น เดอร์ เมี ย ร์ (Windermere) สู่เขตเลคดิสทร ิค (Lake District)
อุทยานแห่งชาติทีได้ร ับการขนานนามว่าดีและสวยทีสุดของอังกฤษ ทีกว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง
นําท่านสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบว ินเดอร์ เมียร์ ด้ว ยการล ่องเร ือเลคดิสทร ิค ทีท่านจะได้ชืนชมกับความเปนธรรมชาติในทะเลสาบ
จากแอมเบิล ไซด์สู่เมืองเบาว์ เนส ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามยิง
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง
บ่ า ย
นําท่านเข้าสู่ เมื อ งเอดิ น เบิ ร์ ก (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ (Scothland) ดินแดนทีตังอยู่ในพืนทีทีสวยงาม
นําท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า สู่ ถ นนรอยั ลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายสําคัญ ทีเชือมสู่พระตําหนักโฮลีรู๊ด (Palace of Holyroodhouse)
ซึงเปนทีประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเปนทีประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต
ฝงตรงข้ามเปนรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้ว ยสถาปตยกรรมร่ว มสมัย
คา
รั บประทานอาหารคา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี
ทีพั ก
DOUBLETREE BY HILTON EDINBURGH AIRPORT หร ือเทียบเท่า
วัน ที 5
ปราสาทเอดิ น เบิ ร์ ก - นิ ว คาสเซ ิล
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเข้าชม ปราสาทเอดิ น เบิ ร์ ก (Edinburgh Castle) อันสง่างามด้ว ยทําเลทีตังบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเปนสง่าจากทุกมุมเมือง

เคยเปนทีประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเปนส่ว นต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่ว นของปอมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มีปนใหญ่เรียงราย
รวมทังประเพณีการยิงปนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทกุ วั นตลอด 150 ปทีผ่านมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร ็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษที 12
เพือรําลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที 1 แล้ว เข้าสู่พระราชฐานชันในส่ว นทีเปน The Palace จัดแสดงเกียวกับเรืองราวของราชวงศ์แห่งสก็อต
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง
บ่ า ย
จากนันออกเดินทางสู่ เมื อ งนิ ว คาสเซ ิล (Newcastle) ศูนย์กลางของการค้าขนแกะและต่อมาเปนเหมืองถ่านหินอันดับต้นของประเทศ
ในคริสต์ศตวรรษที 16 นิว คาสเซิล ได้ร ู้จักในชือของเมืองต่อเรือ โดยเปนศูนย์กลางการต่อเรือทีสําคัญ ของโลกแห่งหนึง และยังเปนทีตังของ
สโมสรฟุ ตบอลนิว คาสเซิล ยูไนเต็ด
คา
รั บประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารจนี
ทีพั ก
SANDMAN SIGNATURE NEWCASTLE หร ือเทียบเท่า
วัน ที 6
นิ ว คาสเซ ิล - แมนเชสเตอร์ - สนามฟุ ต บอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดนิ ทางสู่ เมื อ งแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอตุ สาหกรรม ทีมีชือเสียงจากการเปนเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก
เปนศูนย์กลางศิล ปะ สือ และธุร กิจขนาดใหญ ่ อีกทังยังเปนเมืองทีตังของสโมสรทีมีชือเสียงโด่งดังในวงการฟุ ตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุ ตบอล 3
สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี และสโมสรคร ิกเก็ต แลงคาเชยี ร์ เคาน์ตี
เทียง
รั บประทาอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง (Fish and Chips)
บ่ า ย
นําท่านเข้าชม สนามฟุ ต บอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด (Old Trafford Stadium and Museum Tour) ของสโมสรแมนยูฯ
ทีจัดว่ารวยทีสุดในโลก เปนสนามทีใหญ่เปนอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรั บแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน เปนรองจากสนามเวมบลีย์ สเตเดียม
(Wembley Stadium) สนามฟุ ตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เปนอันดับที 11 ของยุโรปนอกจากนันยังเปน 1 ใน 2
สนามในอังกฤษที ยูฟา รับรองเปนสนาม 5 ดาว รวมทังเข้า ชมพิพิธภัณฑ์ (Museum) ทีรวบรวมประวัติความเปนมาตังแต่เริมก่อตังสโมสร และ
ยังมีสิงของ ถ้ว ยรางวั ลต่างๆ แสดงโชว์ อยู่ด้ว ย
จากนันอิสระให้ท่านเลือกซือของทีระลึกของทีมทีท่านชืนชอบในร้าน MEGA STORE ทีมากมายไปด้ว ยของทีระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล
จากนันนําท่านสู่ย่าน Manchester Piccadilly ถนนช้อปปงทีคึกครืนทีสุดของเมือง หรือเดินเลือกซือสินค้าในห้าง Manchester Arndale
ห้างขนาดใหญ ่และ Market Street ทีมีร ้านแบรนด์ดังเรียงรายเต็มไปหมดไม่แพ้ oxford street ในลอนดอน
คา
*** อ ิส ระอาหารค า ตามอัธ ยาศั ย ***
ทีพั ก
HOLIDAY INN MANCHESTER CITY CENTRE หร ือเทียบเท่า
วัน ที 7
แมนเชสเตอร์ - Bicester Village Outlet - ลอนดอน
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ Bicester Village outlet ช้อปปงจุใจ มหี ลากหลายแบรนด์ดังให้ทา่ นให้เล อื กสรร อาทิ เชน่ Balenciaga, Valentino,
MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari,
Fendi ฯลฯ

เทียง
*** อ ิส ระอาหารกลางวั น ตามอัธ ยาศั ย ***
บ่ า ย
ให้เวลาท่านได้อิสระสนุกกับการเลือกซือสินค้าแฟชันชันนําภายใน OUTLET
จากนันเดินทางเข้าสู่ มหานครลอนดอน (London) เมืองทีเปนศูนย์กลางสําคัญ ทางธุร กิจ การเมอื ง วั ฒนธรรม และประวั ติศาสตร์ ของโลก
เปนผู้นําด้านการเงิน การเมือง การสือสาร การบันเทิง แฟชัน ศิล ปะ และเปนทียอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัวโลก
และยังเปนเมืองท่องเทียวทีใหญ่และสําคัญ ของยุโรปอีกด้ว ย
คา
รั บประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ทีพั ก
NOVOTEL LONDON WEMBLEY หร ือเทียบเท่า
วัน ที 8
อิส ระให้ท ่า นได้เ ลือ กท่อ งเทียวหรือ ช้อ ปป งเพิ มเติม ตามอัธ ยาศั ย
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อ ิส ระเต็ ม วั น โดยมีหัวหน้าทัวร์ ให้ข้อมูล หร ือคําแนะนํา และทางบริษัทไม่มีร ถบริการส่ง ค่าใช้จ่ายทังหมดเปนความรับผิดชอบของตัว ท่านเอง เชน่
ชมพิพิธภัณฑ์บริติช (British Museum) ซึงเปนหนึงในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของมนุษยทีสําคัญ ทีสุดและใหญ่ทีสุดในโลก
มีการก่อตังขึนในป พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบืองต้นวัตถุทีเก็บรวบรวมไว้ส่ว นใหญ่เปนของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane)
ซึงเปนแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนีเปดให้บริการแก่สาธารณะเปนครังแรกในวันที15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759)
ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์ ร ี กร ุงลอนดอน อันเปนสถานทีตังของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปจจุบัน หร ือ เลือกซือสินค้าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights
Bridge) ซึงเปนทีตังของห้างสรรพสินค้าชือดังอย่าง ฮาร์ ว ีย์นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮร์ ร อดส์ (Harrods)
ทีท่านสามารถเลือกซือสินค้าแฟชันชันนําจากทัวทุกมุมโลก รวมทังกระเปาแฮร์ร อดส์ทีนิยมกันอย่างมาก
รวมทังมีร ้านค้าแฟชันมากมายตังอยู่บริเวณ High Street เชน่ Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally
และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ทีเปนทีตังของร้าน Super Brands อาทิ เชน่ Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino,
Salvatore Ferragamo, MCM, ErmenegildoZegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana,
Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ
เทียง
*** อ ิส ระอาหาร กลางวั นและค า ตามอัธ ยาศั ย ***
ทีพั ก
NOVOTEL LONDON WEMBLEY หร ือเทียบเท่า
วัน ที 9
หอนา ิ ก าบิก เบน - พระราชวั งว ิ น ด์ เซอร์ - สนามบิ น ฮี ท โธรว์
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเทียวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิล ลีเซอร์คัส (PiccadillyCircus) เดิมเปนวงเวียนทีบรรจบของถนน 6 สาย มีนาพุ
และรูปปนอีร อสตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชมุ ชนชาวจนี กลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตุร ัสทราฟลก้าร์ (Trafagal Square)
ทีรายล้อมไปด้ว ยอาคารทีน่าสนใจ ผ่านมหาว ิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ทีมียอดโดมใหญ่เปนอันดับ 2 ของโลก
สถานทีใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟาชายชาร์ล และเลดีไดอาน่า สเปนเซอร์
เข้าสู่ จั ตุ รั สรั ฐสภามหาว ิ ห ารเวสท์ มิ น ส์ เตอร์ (Westminster Abbey) ทีตังของรัฐสภาอังกฤษมาตังแต่ต้นศตวรรษที 16
และยังเปนทีตังของหอนา ิกาทีรู้จักกันดีในนาม หอนา ิ ก าบิกเบน (Big Ben) ทีมีความสูง 320 ฟุ ต ตีบอกเวลาทุกหนึงชัวโมง
เปนนา ิกาทีมีหน้าปดใหญ่ทีสุดในโลกและฝงตรงข้ามทีมีแม่นาเทมส์กันอยู่เปนทีตังของชิงช้าสวรรค์ ลอนดอน อาย (London Eye)
ชิงช้าสวรรค์ทีสูงทีสุดในยุโรป

จากนันนําท่านถ่ายรูปกับ สะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่นาเทมส์ทีสามารถยกเปดปดได้
จากนันถ่ายรูปคู่กับ หอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานทีทีเกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์อันเกรียงไกร ยิงใหญ่นองเลือด
หรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงือน มีอดีตทียาวนาน เคยเปนปอมปราการ ปราสาทราชวั ง คุก และแดนประหาร
เทียง
*** อ ิส ระอาหารกลางวั น ตามอัธ ยาศั ย ***
บ่ า ย
นําท่านเดินทางสู่ เมื อ งว ิ น ด์ เซอร์ (Windsor) เพือเข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle) เปนพระราชวังตังอยู่ทีวินด์เซอร์
สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าวิล เลียมที 1 แห่งอังกฤษเมือป ค.ศ. 1070 สถาปตยกรรมเปนแบบโรมาเนสก์
พระราชวังวินด์เซอร์เปนพระราชฐานทียังมีผู้อยู่อาศัยทีใหญ่ทีสุดในโลกและเปนพระราชฐานทีเก่าทีสุดทีมีผู้อยู่อาศัยทีต่อเนืองกันมา
ตังแต่เริมสร้างให้ท่านได้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์อาวุธ ชดุ อัศว ินนักรบ โล ่ห์ ตราประจําตระกูล ขนุ นาง
ภาพวาดฝพระหัตถ์ปรินซ์พิล ลิป พระฉายาลั กษณ์ส่ว นพระองค์ ของใช้ส่ว นพระองค์ ในวาระเฉล ิมฉลองพระชนมายคุ รบ 90 พรรษา
17.00 น.
นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ น ฮี ท โธรว์ เพือให้ท่านได้มีเวลาทํา คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือสินค้าปลอดภาษีในสนามบิน
21.25 น.
ออกเดินทางกลั บสู่ กร ุ ง เทพฯ เทียวบิน ที TG917
** สํา หรับ คณะทีออกเดิน ทางตังแต่เ ดือ นพฤศจิก ายนเปนต้น ไป จะออกเดิน ทางตังแต่ 21.35 น. และไปถึ ง กร ุ ง เทพเวลา 16.00 น. **
วัน ที 10
กร ุ ง เทพมหานคร
15.00 น.
คณะเดินทางกลั บถึง สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ โดยสวั สดิภาพ

อัตราค่าบริการทัว ร์ สกอ็ ตแลนด์ เวลส์ ยุโ รป อัง กฤษ
11-20 ตุ ล าคม 2562

ว่าง

฿73,900

NT429-35756 : ทัวร์ ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 10 วั น 7 คืน (TG)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ไม่รวมตัว ท่านละ

฿73,900
฿16,500
฿47,900

****ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* ***

19-28 ตุ ล าคม 2562

เต็ม แล้ว

฿73,900

NT429-35757 : ทัวร์ ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 10 วั น 7 คืน (TG)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ไม่รวมตัว ท่านละ

****ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* ***

฿73,900
฿16,500
฿43,900

1-10 พฤศจิ ก ายน 2562

ว่าง

฿69,900

NT429-35758 : ทัวร์ ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 10 วั น 7 คืน (TG)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

฿69,900
฿11,900

ไม่รวมตัว ท่านละ

฿41,900

****ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* ***

8-17 พฤศจิ ก ายน 2562

ว่าง

฿69,900

NT429-35759 : ทัวร์ ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 10 วั น 7 คืน (TG)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ไม่รวมตัว ท่านละ

฿69,900
฿11,900
฿41,900

****ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* ***

21-30 พฤศจิ ก ายน 2562

ว่าง

฿69,900

NT429-35760 : ทัวร์ ยโุ รป อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 10 วั น 7 คืน (TG)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ไม่รวมตัว ท่านละ

฿69,900
฿11,900
฿41,900

****ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* ***

1-10 ธัน วาคม 2562

ว่าง

฿69,900

NT429-35761 : ทัวร์ ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 10 วั น 7 คืน (TG)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ไม่รวมตัว ท่านละ

฿69,900
฿11,900
฿41,900

****ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* ***

20-29 ธัน วาคม 2562

ว่าง

฿74,900

NT429-35762 : ทัวร์ ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 10 วั น 7 คืน (TG)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ไม่รวมตัว ท่านละ

****ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* ***

฿74,900
฿15,900
฿41,900

27 ธัน วาคม 2562-5 มกราคม 2563

ว่าง

฿79,900

NT429-38671 : ทัวร์ ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 10 วั น 7 คืน (TG)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ไม่รวมตัว ท่านละ

****ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* ***

ข้อมูล ทัว ร์อัปเดทเมือ :
วันพุ ธที 18 กันยายน 2562 เวลา 14:17 น.

฿79,900
฿16,900
฿47,900

เงือนไขการให้บ ริการทัว ร์สก็อตแลนด์ เวลส์ ยุโ รป อัง กฤษ
อัตราค่าบริการนีรวม
• ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด ( Economy Class) ทีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์ อยู่ต่อ จะต้ องไม่เกินจํานวนวั น
และอยู่ภายใต้เงือนไขของสายการบิน)
• ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ
• ค่าห้องพั กในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)
• ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
• ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
• ค่าประกั นภั ยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)
• ค่าประกั นอุบัติเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
• ค่ารั กษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)**
ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ มเติมกับทางบริษัทได้ **
• เบียประกันเริมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วั น]
• เบียประกันเริมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วั น] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุตังแต่แรกเกิด ถึง 85 ป ** [รั กษาพยาบาล 2 ล้ าน,
เสียชีวิตหรือเสียอวั ยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมั คคุเทศก์ )

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
• ค่าภาษี มูลค่าเพิ ม 7% และหั ก ณ ทีจ่าย 3%
• ค่าธรรมเนียมการจั ดทําหนั งสือเดินทาง
• ค่าใช้ จ่ายส่วนตั ว อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสังพิ เศษ, ค่าโทรศั พท์, ค่าซั กรีด, ค่าธรรมเนียมหนั งสือเดินทาง, ค่านาหนั กเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30
ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน, ค่ารั กษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเปาเดินทางหรือของมีค่าทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เปนต้น
• ค่าธรรมเนียมนามันและภาษี สนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขึนราคา
• ค่าบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเปาและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
• ค่ า ธรรมเนี ย มวี ซ่ า ประเทศเยอรมั น ( ผู้ย ืนวีซ ่า ต้อ งชํา ระเงิน ตรงกับ ศู น ย์ย ืนวีซ ่า ในวัน ยืน เปนจํา นวนเงิน โดยประมาณ 6 ,000 บาท // เริม 1
มิ ถุ น ายน 2562 เปนต้น ไป )
• ค่ า ทิ ป พนั กงานขั บรถ และไกด์ท ้อ งถิน ( 18 ปอนด์ )
• ค่ า ทิ ป มั คคุ เ ทศก์ จากเมื อ งไทย (20 ปอนด์ )

เงือนไขการจอง
• ชําระเงินมั ดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบั ญชี ทีนังจะยืนยันเมือได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านัน
• ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ทีเดินทาง ทีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื อทําการจองคิวยืนวีซ่า ภายใน 3 วั นนั บจากวั นจอง
หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
• เมือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจั ดเตรียมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทันที
• หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจั งหวั ด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที
• ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน

• การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู่คณะและยืน
• รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที
• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิ เศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตั ว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครั วต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครั วของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเปนหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มีความจําเปนต้องดูแลคณะทัวร์ทังหมด

เงือนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ
• ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ 20 วั นก่อนการเดินทาง
• หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ ละเอียดทุ กข้ อ
• บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยทีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนั ดหยุดงาน,
จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเทียวบิน
รวมถึงกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
รวมทังในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาเงิน) เดินทาง
• หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง
• บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
• บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
• กรณีทีคณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 14 วั นก่อนการเดินทาง
• เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
• ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
ทังสินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทังนีขึนอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ
ทีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเปนสําคัญ

ข้อมูลเบืองต้นในการเตรียมเอกสารยืนวีซ่าและการยืนขอวีซ่า
• การพิ จารณาวีซ่าเปนดุลยพิ นิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารทีดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิ จารณา ของสถานทูตง่ายขึน
• กรณีท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ
ทราบล่วงหน้าเพื อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน
ซึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิ จารณาวีซ่าทีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิ จารณาอนุมัติวีซ่าได้
• สําหรับผู้เดินทางทีศึ กษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีตนพํ านักหรือศึ กษาอยู่เท่านัน
• หนั งสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ตากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริมเดินทางออกนอกประเทศ หากนั บแล้ วตากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้องไปยืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนั งสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย
เนืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเปนประโยชน์อย่างยิงในการยืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้ าหนั งสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสําหรั บติดวีซ่าไม่ตากว่า 3
หน้ า
• ท่านทีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ และพาสปอร์ ต
ถือเปนหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิมเติมเรืองตัวเครืองบินและทีนังบนเครืองบิน
• ทางบริษัทได้สํารองทีนังพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครืองบินแล้ว หากท่านยกเลิกทั วร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครืองบิน ซึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
• หากตัวเครืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง และรอ Refund

จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3-6 เดือนเปนอย่างน้อย
• นังที Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีจะนังต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีสายการบินกําหนด เช่น ต้องเปนผู้ทีมีร่างกายแข็งแรง
และช่วยเหลือผู้อืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีทีเครืองบินมีปญหา เช่น สามารถเปดประตูฉุกเฉินได้ (นาหนั กประมาณ 20 กิโลกรั ม)
ไม่ใช่ผู้ทีมีปญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ทีนัง Long leg ขึนอยู่กับทางเจ้าหน้าทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน

กรณียกเลิ กการเดินทาง
• แจ้ งยกเลิก 45 วั น ขึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทังหมด
• แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วั นก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วั นก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
• แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วั นก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด
• บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึนไป)
เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไป ชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
• กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือนการเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที สถานทูตฯ เรียกเก็บ
• กรณียืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ ชําระค่าทั วร์ หรือมั ดจํามาแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอ เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง
เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวีซ่า / ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือค่าตัวเครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบินแล้ว)
ค่าส่วนต่างในกรณีทีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
• กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทังหมด
• กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ
ไม่คืนค่าทัวร์ทังหมด

ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพัก
• เนืองจากการวางแปลนห้องพั กของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพั กแบบห้องเดียว (Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้องพั กแบบ 3
ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพั กต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพั กแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เปน 1 เตียงใหญ่กับ 1
เตียงพั บเสริม
• โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมิตา
• กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air)
เปนผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพั กในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพื อให้เกิดความเหมาะสม
• โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเปน Traditional Building ห้องทีเปนห้องเดียวอาจเปนห้องทีมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา
ซึงขึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลักษณะแตกต่างกั น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น (เยอรมนี ) *** ยืนวีซ่าเดียวแสดงตนทีสถานทูตเยอรมนี
***ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่านับจากวันยืนประมาณ 7 วั น
เอกสารกรุ ณ าเตรี ย ม 1 ชุ ด ยกเว้ น เอกสารทีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว จริง 1 ชุ ด และสํา เนา 1
ชุด ในวัน ยืนวีซ ่า หนัง สือ เดิน ทางต้อ งนํา ส่ง เข้า สถานทูต และระหว่ า งรอผลการอนุ มั ติ วี ซ่ า ไม่ ส ามารถดึ ง หนั งสือ เดิ น ทางออกมาได้
** ลูก ค้า กรุณ าอย่า ยึด ติด กับ การยืนขอวีซ ่า ในอดีต เพราะสถานทูต มีก ารเปลียนแปลงกฎและเอกสารการยืนอยู่เ รือย ๆ **
• หนั งสือ เดิ น ทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสําหรั บประทั บวีซ่าอย่างน้ อย 2 หน้ า อายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6
เดือน นั บจากวั นเดินทางกลั บ และหนั งสือเดินทางจะต้ องไม่ชํารุด (หนั งสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยืนวีซ่าด้วย) *** ในกรณีท ีถือ พาสปอร์ต
สั ญชาติ ไ ทย แต่พํ า นัก อยู่ต ่า งประเทศ , ทํา งานอยู่ ต่ า งประเทศ หรื อ นั กเรี ย น นัก ศึ ก ษาศึ ก ษาอยู่ต ่า งประเทศ
กรุณ าแจ้ง เจ้า หน้า ทีของทางบริษั ท ให้ท ราบทัน ที เพราะการยืนขอวีซ ่า จะมีเ งือนไข และ ข้อ กํา หนดของทางสถานทูต ต้อ งการเพิ มเติม และ
บางสถานทูต อาจไม่ส ามารถยืนขอวีซ ่า ในประเทศไทยได้ ข้อ กํา หนดนีรวมไปถึง ผู้เ ดิน ทางทีถือ พาสปอร์ต ต่า งชาติด ้ว ย ***
• รู ป ถ่ า ย รูปถ่ายสี หน้ าตรงขนาด 1.5x2 นิว ใบหน้ า 90 % ของพื นทีรูปถ่าย จํานวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ ามสวมแว่นตา คอนแทคเลนส์
หรือเครืองประดับ , เปดผมให้เห็นหูทัง 2 ข้ าง, ห้ ามตกแต่งรูป, รูปไม่เลอะหมึก ไม่มีรอยแม็ก, ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัน แนะนํา ให้ ลู ก ค้ าไปถ่ า ยในสถานทู ต

180 บาท จํา นวน 4 รู ป นะคะ เพื อความถูก ต้อ ง
• หลั กฐานการทํา งาน
• เปนพนักงาน หนั งสือรั บรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน ( ขอเปนภาษาอัง กฤษมีอ ายุ 1 เดื อ น ชือ สกุ ล ต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ตใช้ คํา ว่ า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูต ทียืน )
• เจ้ าของกิจการ หนั งสือรั บรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชือของผู้เดินทางเปนกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการค้ า(พค.0403)
• กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแจงการทํางาน พร้ อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้ าน สัญญาเช่าที โฉนดทีดิน เปนตัน
• กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึ กษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีกําลังศึ กษาอยู่เปนภาษาอังกฤษเท่านัน
( สถานทูต ไม่ร ับ เอกสารทีเปนบัต รนัก เรีย น ไม่ว ่า เปนช่ว งปดเทอมและต้อ งมีอ ายุไ ม่เ กิน 1 เดือ นก่อ นยืนวีซ ่า )
• กรณีทีเกษี ยณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบั ตรข้ าราชการบํานาญมาด้ วย
• หลั กฐานการเงิ น
• สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัวไป ส่วนตั วของผู้เดินทาง ถ่ายสําเนาย้ อนหลั ง 6 เดือน รบกวนลูกค้ าทํารายการเดินบั ญชี โดยการ
ฝากหรือถอน ก่อน แล้ วค่อยปรั บยอดเงินในบั ญชีภายใน 15 วั น ก่อนวั นนั ดสั มภาษณ์
• หากต้อ งรับ รองค่า ใช้จ ่า ยให้บ ุค คลอืนในคณะ ต้องทําเปนหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (BANK GUARANTEE) ทีออกจากทางธนาคารเท่านัน
ระบุชือเจ้าของบัญชี และบุคคลทีเจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต้องสะกดชือ-สกุลให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต
• หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสําเนามาทัง 2 เล่ม
• หากในสําเนาบั ญชีบคุ๊ แบ๊งค์ ของลูกค้ ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนต่อเนืองด้วยนะคะ) แนะนําให้ขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร
พร้ อมปรั บยอดเงิน 15 วั นก่อนวั นนั ดสั มภาษณ์
• ** สถานทูต ไม่ร ับ พิ จ ารณาบัญ ชีต ิด ลบ บั ญชี ฝ ากประจํา , บั ญชี ก ระแสรายวั นบั ญชี ส หกรณ์ อ อมทรั พย์ พั น ธบัต ร ตราสารหนี กองทุ น
และสลากออมสิน **
• เอกสารส่ว นตั ว ถ่ายเอกสารเปนสําเนา
• ทะเบียนบ้าน
• บั ตรประชาชน
• สูติบัตร ( กรณีเ ด็ ก อายุ ต ากว่ า 20 ป )
• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบั ตร ( ถ้ ามี )
• ใบเปลียนชือ-นามสกุล ( ถ้า มีก ารเปลียน )
• กรณีเ ด็ ก อายุ ไ ม่ ถึ ง 20 ป ไม่ ไ ด้ เดิ น ทางไปต่ า งประเทศพร้ อมบิด า มารดา
• หากเด็ ก เดิ น ทางไปกั บบิด า จะต้ องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้ นสั งกั ด
( โดยมารดาจะต้ องคั ดหนั งสือ ยิ น ยอมระบุใ ห้ บุต รเดิ น ทางไปต่ า งประเทศกั บบิด า ) พร้ อมแนบสําเนาบั ตรประชาชนหรือหน้ าพาสปอร์ ตมารดามาด้ วย
• หากเด็ ก เดิ น ทางกั บมารดา จะต้ องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้ นสั งกั ด
( โดยบิด าจะต้ องคั ดหนั งสือ ยิ น ยอมระบุใ ห้ บุต รเดิ น ทางไปต่ า งประเทศกั บมารดา ) พร้ อมแนบสําเนาบั ตรประชาชนหรือหน้ าพาสปอร์ ตบิดามาด้ วย
• หากเด็ ก ไม่ ไ ด้ เดิ น ทางพร้ อมกั บบิด าและมารด า ทังบิด าและมารดาจะต้อ งคัด หนัง สือ ระบุย ิน ยอมให้บ ุต รเดิน ทางไปต่า งประเทศกับ ใคร
มีค วามสัม พั น ธ์เ ปนอะไรกัน กับ เด็ก จากอําเภอต้ นสั งกั ด พร้ อมแนบสําเนาบั ตรประชาชนหรือหน้ าพาสปอร์ ตบิดาและมารดา
• กรณีเ ด็ก ทีบิด า - มารดาหย่ า ร้ าง จะต้ องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝายใดเปนผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพี ยงผู้เดียว
• ** กรณีเ ด็ ก อายุ ต ากว่ า 18 ป บิด าและมารดาจะต้อ งเซ็น ชือรับ รองในแบบฟอร์ม สมัค รวีซ ่า
พร้อ มกับ เดิน ทางมาสัม ภาษณ์ด ้ว ยกัน กับ บุต รทีสถานทูต ด้ว ย **
• เอกสารยืนวีซ ่า อาจมีก ารปรับ เปลียนและขออัพ เดทเพิ มเติม ได้ท ุก เวลา หากทางสถานทูต แจ้ง ขอเพิ มเติม

