
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลอนดอน | สโตนเฮน้จ ์| เบอรต์นั ออน เดอะวอเทอร|์ คารด์ฟิฟ์| 

เอดนิเบริก์ | วนิเดอรเ์มยีร|์ สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์  

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ลอนดอน 

09.50 น. 

 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิ อ.ีว.ีเอ.

แอร ์ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

12.50 น. ออกเดนิทางสูก่รุงลอนดอนดว้ยเทีย่วบนิ BR067 

19.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮทีโธรว ์ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 7 ชัว่โมง)  น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร 

THERE’S NOTHING LIKE GREAT BRITAIN 
องักฤษ สกอ๊ตแลนด ์เวลส ์9 วนั 7 คนื 

เดนิทาง กนัยายน – ธนัวาคม62  



 

ทีพ่กั น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE LONDON HEATHROW HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่2 ลอนดอน – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– พพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั - คารด์ฟิฟ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงซาลสบ์ัวรี ่(Salisbury) น าท่านชมเสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 

ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัตศิาสตร ์มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ 

ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึง่ไม่มีใครทราบวตัถุประสงคใ์นการสรา้งอย่างชดัเจน ออกเดนิทางต่อสู่

เมอืงบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่น ้าเอวอนในบรเิวณที่มนี ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นที่ตัง้ถิน่ฐานของ

ชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอ านาจ และเป็นผูส้รา้งโรงอาบน ้าโรมัน (Roman Bath) และยังไดเ้ป็นเมือง

มรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

         บา่ย น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซึง่มปีระวตักิารคน้พบที่

น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุม่อาคารส าคญัของเมอืง คอื บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบ่อน ้าแร่รอ้นคงิส ์(The 

Sacred Spring)  สว่นทีส่อง คอื บรเิวณวดั และสว่นทีส่าม คอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กท่องเทีย่วหรอื

ชาวเมอืงใชบ้รกิารน ้าแร่ซ ึง่มทีัง้สระวา่ยน ้า, บ่อน ้าแร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน ้า และสว่นทีเ่ป็น Turkish 

Bath  จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงคารด์ฟิฟ์ (Cardiff) เมอืงหลวงประเทศเวลส ์(Wales) หนึง่ใน

เครอืจักรภพ กลางใจเมอืงเป็นทีต่ัง้ของปราสาทคารด์ิ๊ฟ เดมิเป็นทีพ่ านักของขนุนางผูป้กครองเมอืง ถูก

ลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ จากนัน้ผ่านชมศาลาวา่การเมอืงและกลุม่อาคารโบราณเกา่แกผ่่านชม

เมอืง สวนสาธารณะคารด์ิ๊ฟ,   สนามกฬีามลิเลนเนียม, อาคารทีท่ าการของรัฐ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN CARDIFF หรอืเทยีบเท่า  

วนัที ่3 คารด์ฟิฟ์ – เบอรต์นั ออน เดอะวอเทอร ์– สแตรทฟอรด์ – ลเิวอรพ์ูล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางไปยังเมอืงเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water ซึง่เป็นหมู่บา้นทีไ่ดร้ับการโหวต

ใหเ้ป็นหมู่บา้นทีม่คีวามสวยงามมากทีส่ดุในองักฤษ ดว้ยลกัษณะของตวัอาคารทีม่คีวามโดดเดน่เฉพาะ 

ปลกูสรา้งตวัอาคารดว้ยหนิ ซึง่เป็นหนิ Cotswold stone เท่านัน้ ภายในหมูบา้นจะมแีม่น ้า Windrush 

ไหลผ่าน มเีป็ดหัวเขยีวสวยงามเวยีนวา่ยเต็มแม่น ้า เป็นหมู่บา้นทีม่ธีรรมชาตสิดุแสนโรแมนตคิ จากนัน้

เดนิทางตอ่สู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น ้าเอวอน อนัเป็น

บา้นเกดิของวลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare ) กวทีีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุขององักฤษ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย  น าเทีย่วชมเมอืงแสตรทฟอรด์ ซึง่ ร่มรืน่ไปดว้ยสวนสาธารณะ น าท่านชมบา้นเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก) 

และชวีติความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี ชมโบสถเ์กา่แก ่Holy Trinity แม่น ้าเอวอนอนัเงยีบสงบ และ

สถานทีใ่นประวตัศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั กวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึจากรา้นคา้มากมาย 

จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงลเิวอรพ์ูล (Liverpool) ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงวฒันธรรมแห่งยุโรป

ในปี 2008 และยังเป็นเมอืงถิน่ก าเนดิของวงดนตรสีีเ่ตา่ทองหรอืเดอะบทีเทลิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL LIVERPOOLหรอืเทยีบเท่า 



 

วนัที ่4 ลเิวอรพ์ูล – วนิเดอรเ์มยีร ์– เอดนิเบริก์   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(Windermere) สูเ่ขตเลคดสิทรคิ (Lake District) อทุยาน

แห่งชาตทิีไ่ดร้บัการขนานนามวา่ดแีละสวยทีส่ดุขององักฤษ ทีก่วา้งขวางและครอบคลมุทะเลสาบถงึ 16 

แห่ง น าท่านสมัผัสกบับรรยากาศของทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ดว้ยการลอ่งเรอืเลคดสิทรคิ ทีท่่านจะได ้

ชืน่ชมกบัความเป็นธรรมชาตใินทะเลสาบ จากแอมเบลิไซดส์ูเ่มอืงเบาวเ์นส ท่ามกลางทัศนียภาพอนั

งดงามยิง่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเขา้สูเ่มอืงเอดนิเบริก์ (Edinburgh) เมอืงหลวงของสก็อตแลนด ์(Scothland) ดนิแดนทีต่ัง้

อยู่ในพืน้ทีท่ีส่วยงาม น าท่านเดนิทางสูย่่านเมอืงเกา่ สูถ่นนรอยัลไมล ์(Royal Mile) ถนนสายส าคญัที่

เชือ่มสูพ่ระต าหนักโฮลีรู่๊ด (Palace of Holyroodhouse) ซึง่เป็นทีป่ระทับของพระราชนีิ เวลาเสด็จเยอืน

สกอตแลนด ์และเคยเป็นทีป่ระทับของพระนางแมรแีห่ง สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาตสิก็อตอนั

น่าภาคภูมใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MARIOTT EDINBURGH หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่5 เอดนิเบริก์ – ปราสาทเอดนิเบริก์ – แมนเชสเตอร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์(Edinburgh Castle) อนัสง่างามดว้ยท าเลทีต่ัง้บนเนนิเขาสงู 

มองเห็นเดน่เป็นสง่าจากทุกมมุเมอืง เคยเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิส์กอ๊ต แบ่งเป็นสว่นตา่งๆอย่างน่าชม 

อาท ิสว่นของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญ่เรยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญ่

ในเวลา 13.00 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปีทีผ่่านมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่12 

เพือ่ร าลกึถงึพระมารดาของกษัตรยิเ์ดวดิที ่1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นทีเ่ป็น The Palace จัด

แสดงเกีย่วกบัเรือ่งราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย ออกเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมอืงอตุสาหกรรม ทีม่ชี ือ่เสยีงจากการเป็นเมอืง

อตุสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศนูยก์ลางศลิปะ สือ่ และธุรกจิขนาดใหญ่ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีต่ัง้ของ

สโมสรทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัในวงการฟตุบอลของโลก โดยมสีโมสรฟตุบอล 3 สโมสร ไดแ้ก ่แมนเชสเตอร ์

ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซติี ้และสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร ์เคาน ์น าท่านสูย่่าน Manchester 

Piccadilly ถนนชอ้ปป้ิงทีค่กึครืน้ทีส่ดุของเมอืง หรอืเดนิเลอืกซือ้สนิคา้ในหา้ง Manchester Arndale 

หา้งขนาดใหญ่และ Market Street ทีม่รีา้นแบรนดด์งัเรยีงรายเต็มไปหมดไม่แพ ้oxford street ใน

ลอนดอน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN MANCHESTER CITY CENTRE หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่6 แมนเชสเตอร ์- สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์- BICESTER OUTLET – ลอนดอน  



 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านถ่ายรูปกบัสนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยูฯ 

ทีจ่ัดวา่รวยทีส่ดุในโลก เป็นสนามทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ขององักฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 

คน เป็นรองจากสนามเวมบลยี ์สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทมีชาตอิงักฤษเพยีง

แห่งเดยีว และใหญ่เป็นอนัดบัที ่11 ของยุโรปนอกจากนัน้ยังเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษที่ ยูฟ่า รับรอง

เป็นสนาม 5 ดาว รวมทัง้เขา้ ชมพพิธิภัณฑ ์(Museum) ทีร่วบรวมประวตัคิวามเป็นมาตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้

สโมสร และ ยังมสี ิง่ของ ถว้ยรางวลัตา่งๆ แสดงโชวอ์ยู่ดว้ย จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ

ของทมีทีท่่านชืน่ชอบในรา้น MEGA STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของทีร่ะลกึหลากหลายชนดิส าหรับแฟน

บอล จากนัน้ น าท่านสูย่่าน Manchester Piccadilly ถนนชอ้ปป้ิงทีค่กึครืน้ทีส่ดุของเมอืง หรอืเดนิเลอืก

ซือ้สนิคา้ในหา้ง Manchester Arndale หา้งขนาดใหญ่และ Market Street ทีม่รีา้นแบรนดด์งัเรยีงราย

เต็มไปหมดไม่แพ ้oxford street ในลอนดอน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (Fish and Chips) 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เดนิทางสู ่Bicester Village outlet อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงจุใจ มหีลากหลายแบ

รนดด์งัใหท้่านใหเ้ลอืกสรร หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูม่หานครลอนดอน (London) เมอืงทีเ่ป็น

ศนูยก์ลางส าคญัทางธุรกจิ การเมอืง วฒันธรรม และประวตัศิาสตรข์องโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ 

การเมอืง การสือ่สาร การบันเทงิ แฟชัน่ ศลิปะ และเป็นทีย่อมรับวา่มอีทิธพิลไปทั่วโลก และยังเป็นเมอืง

ท่องเทีย่วทีใ่หญ่และส าคญัของยุโรปอกีดว้ย 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่7 ลอนดอน – หอนาฬกิาบิก๊เบน – สะพานหอคอย – หอคอยลอนดอน – ถนนออ๊กฟอรด์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเทีย่วชม มหานครลอนดอน ผ่านพคิคาดลิลีเ่ซอรค์สั (PiccadillyCircus) เดมิเป็นวงเวยีนทีบ่รรจบ

ของถนน 6 สาย มนี ้าพุ และรูปปั้นอรีอสตรงกลาง และเขา้สูไ่ชน่าทาวน ์ย่านชมุชนชาวจนีกลางมหานคร

ลอนดอน ผ่านจัตรุัสทราฟัลกา้ร ์(Trafagal Square) ทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารทีน่่าสนใจ ผ่านมหาวหิาร

เซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ทีม่ยีอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานทีใ่ชจ้ัดพระราชพธิี

อภเิษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สูจ่ัตรุัสรัฐสภามหาวหิารเวสท์

มนิสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ทีต่ัง้ของรัฐสภาองักฤษมาตัง้แตต่น้ศตวรรษที ่16 และยังเป็นทีต่ัง้

ของหอนาฬกิาทีรู่จ้ักกนัดใีนนามหอนาฬกิาบิ๊กเบน (Big Ben) ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทุกหนึง่

ชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญ่ทีส่ดุในโลกและฝ่ังตรงขา้มทีม่แีม่น ้าเทมสก์ัน้อยู่เป็นทีต่ัง้ของชงิชา้

สวรรค ์ลอนดอน อาย (London Eye) ชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในยุโรป จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบัสะพาน

หอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแม่น ้าเทมสท์ีส่ามารถยกเปิดปิดได ้จากนัน้ถ่ายรูปคูก่บัหอคอย

ลอนดอน (Tower of London) สถานทีท่ีเ่กดิเหตแุห่งประวตัศิาสตรอ์นัเกรยีงไกร ยิง่ใหญ่นองเลอืด หรอื

แมแ้ตซ่บัซอ้นซอ่นเงือ่น มอีดตีทีย่าวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวงั คกุ และแดนประหาร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

บา่ย จากนัน้อสิระใหท้่านไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั บรเิวณถนนออ๊กฟอรด์ (Oxford Street) 

ซึง่เรยีกไดว้า่เป็นศนูยก์ลางการชอ๊ปป้ิงในกรุงลอนดอน มรีา้นคา้เสือ้ผา้แฟชัน่ เครือ่งประดบั นาฬกิา ชือ่

ดงัมากมายตลอดแนวถนนกวา่ 2 กโิลเมตร และ ยังมหีา้งสดุหรูอย่าง Selfridges ทีม่สีนิคา้ซปุเปอรแ์บ

รนด ์ตัง้อยู่อกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 



 

ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่8 ลอนดอน – พพิธิภณัฑบ์รติชิ – ชอ้ปป้ิง – สนามบนิ 

เชา้ 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าเขา้ชมพิพธิภณัฑบ์รติชิ (British Museum) ซึง่เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑด์า้นประวัตศิาสตรแ์ละ

วฒันธรรมของมนุษยทีส่ าคญัทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในโลก มกีารกอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ใน

เบื้องตน้วัตถุที่เก็บรวบรวมไวส้่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) ซึง่เป็น

แพทยแ์ละนักวทิยาศาสตร ์พพิธิภัณฑแ์ห่งน้ีเปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะเป็นครัง้แรกในวนัที่15 มกราคม 

พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากเูฮาส ์เมืองบลูมสเ์บอรร์ี กรุงลอนดอน อนัเป็นสถานทีต่ัง้ของอาคาร

พพิธิภัณฑใ์นปัจจุบัน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (เป็ดยา่งโฟรซ์ซี ัน่) 

บา่ย เลอืกซือ้สิน้คา้ในย่านไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอย่าง ฮารว์ยี ์

นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ที่ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น าจากทั่ว

ทุกมุมโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ี่นิยมกันอย่างมาก รวมทัง้มีรา้นคา้แฟชั่นมากมายตัง้อยู่บริเวณ 

High Street  

 น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธรว ์เพือ่ใหท้่านไดม้เีวลาท า คนืภาษี (Tax Refund) และเลอืกซือ้ สนิคา้

ปลอดภาษีในสนามบนิ 

21.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่BR068 เครือ่งบนิบนิผ่านเสน้แบ่งเวลาสากล 

 

วนัที ่9 กรงุเทพฯ 

15.05 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ดว้ยความสวสัดภิาพ   

 

อตัราคา่บรกิาร THERE’S NOTHING LIKE GREAT BRITAIN 

องักฤษ สกอ๊ตแลนด ์เวลส ์9 วนั 7 คนื โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 

 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

วนัที ่18-26 ก.ย. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 44,900.- 11,500.- 

วนัที ่25 ก.ย.-3 ต.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 44,900.- 11,500.- 

วนัที ่1-9 ต.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 45,900.- 11,500.- 

วนัที ่22-30 ต.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 45,900.- 11,500.- 

วนัที ่23 พ.ย. – 1 ธ.ค.62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 47,900.- 9,900.- 



 

วนัที ่1-9 ธ.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 46,900.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.     ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิ

ยืน่วซี่าภายใน 3 วนันับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิ

การจองทัวรโ์ดยอตัโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อ

เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์ม่ รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบ

หมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่น

การจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค

ประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่าน

และครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1  คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม)์ 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถ

สอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียม

หนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  



 

คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศองักฤษ (จ านวน 6,000 บาท ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า // เร ิม่ 1 

มถินุายน 2562 เป็นตน้ไป) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (16 ปอนด)์ 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (18 ปอนด)์ 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะ

ชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่าน

ตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใช ้

เวลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณา

อนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน

ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับ

แลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีม

หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับ

ตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่ปก

หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื 

การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะ

ดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย 

ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีก

เก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืน

เป็นอย่างนอ้ย 



 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรง

ตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็ว

ในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) 

ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับ

ทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทางคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อ

ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 

บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย

ทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ 

เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระคา่ทัวร์

หรอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื่น

วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืค่าตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นต่างในกรณี

ทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนื

คา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่

วา่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

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

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอื

ส าหรับประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนั

เดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามา

ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  



 

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้

เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวี

ซา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการ

เพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ใน

ประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนี้รวมไปถงึผู ้เดนิทางที่ถือ

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ 

(พืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตา

หรอืเครือ่งประดบั ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของ

ธนาคารทั่วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการ

เดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญช ีอพัเดทไม่เกนิ 15 วนั 

กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น 

STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้่านถ่ายส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่

เกา่ –เลม่ใหม่) 

 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไม่ควรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญ่เขา้บัญชกี่อน

ยืน่วซีา่ จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้่านถูกปฏเิสธวซีา่ได ้  

     

 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมุดเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้อพัเดทไม่

เกนิ 15 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อ

เป็นSTATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor 

Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท า

งาน  



 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตาม

หนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตาม

หนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดย

มารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอ

ตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมี

รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้ม

เดนิทางมาสมัภาษณก์บับุตรทีส่ถานทูตดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ท่านไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวี

ซา่เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทกุฉบบั จะตอ้งแปล

จากรา้นแปลหรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทับตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเท่านัน้ ไมส่ามารถใชต้วัที่

แปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 


