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NT083
ทวัรอ์ังกฤษ เวลส ์สก็อตแลนด ์9 วัน 6 คนื (TG)
ทัวรอั์งกฤษ ยุโรป เวลส ์สก็อตแลนด ์, 9 วัน 6 คนื ,

HOLIDAY INN EDINBURGH HOTEL  , HILTON LONDON WEMBLEY  , Novotel Manchester Hotel  ,
RADISSON BLU LIVERPOOL  , HOLIDAY INN CARDIFF CITY CENTRE

Bourton On The Water - เมอืงสแตรทฟอรด์ - บา้นเช็คสเปียร ์- โบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity - เมอืงลเิวอรพ์ลู -
เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์

ลอ่งเรอืเลคดสิทรคิ - เมอืงเอดนิเบริก์ - ถนนรอยลัไมล ์- พระตําหนกัโฮลรีูด๊ - ปราสาทเอดนิบะระ - เมอืงแมนเชสเตอร์
สนามฟตุบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์ - เมอืงคารด์ฟิฟ์ - เมอืงบาธ - พพิธิภณัฑน์้าํแรร่อ้นโรมนั - เมอืงซาลสบ์วัร ี-

เสาหนิสโตนเฮน้จ ์
มหานครลอนดอน - ไชน่าทาวน ์- มหาวหิารเซนตป์อล - จตัุรสัรฐัสภามหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์- ลอนดอน อาย -

สะพานหอคอย
หอคอยลอนดอน - มหามงกุฎอมิพเีรยีล - Bicester Village Outlet - พพิธิภณัฑบ์รติชิ - ยา่นไนซบ์รดิจ ์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

22.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ สายการบนิไทย ประต ู2 แถว D
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

วนัท ี2
กรุงเทพฯ - ลอนดอน - เมอืงออ๊กฟอรด์ - บา้นเช็คสเปียร ์- ลเิวอรพ์ลู

00.55 น.



ออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์เทยีวบนิท ีTG910
*** สําหรบัคณะทอีอกเดนิทางตงัแต ่2 พ.ย.เป็นตน้ไป จะออกเดนิทางเวลา 00.15 น.และไปถงึลอนดอนเวลา 06.20 น.***

07.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิฮทีโธรว ์(เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชวัโมง) นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

นําทา่นเขา้สู ่เมอืงออ๊กฟอรด์ (Oxford) เมอืงแหง่การเรียนรู ้เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงในดา้นประวัตศิาสตร ์เป็นทตัีงของมหาวทิยาลัย
ทมีอีายุมากกวา่ 800 ปี เมอืงทเีป็นทอียู่อาศัยของเหลา่ขนุนางตา่งๆมากมาย รวมทัง นักวชิาการและนับตังแตศ่ตวรรษท ี9 เป็นตน้มา
และยังเป็นเมอืงสถานทถี่ายทําภาพยนตรเ์รือง Harry Potter ภาพยนตรท์มีชีอืเสยีงโดง่ดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมอืงอ๊อกซฟอรด์
มเีวลาเวลาใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงมหาวทิยาลัยแหง่นี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
จากนันเดนิทางตอ่สู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมอืงทตัีงอยู่รมิฝังแม่น ้าํเอวอน อันเป็นบา้นเกดิของวลิเลยีมเช็คสเปียร์
(William Shakespeare) กวทีมีชีอืเสยีงทสีดุของอังกฤษ นําเทยีวชมเมอืงแสตรทฟอรด์ ซงึร่มรืนไปดว้ยสวนสาธารณะ 

นําทา่นชม บา้นเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก) และชวีติความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี 

ชมโบสถเ์กา่แก ่Holy Trinity แม่น ้าํเอวอนอันเงยีบสงบ และสถานทใีนประวัตศิาสตรท์เีกยีวขอ้งกับกวเีอกผูนี้
อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึจากรา้นคา้มากมาย

จากนันออกเดนิทางสู ่เมอืงลเิวอรพ์ลู (Liverpool) ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงวัฒนธรรมแหง่ยุโรปในปี 2008
และยังเป็นเมอืงถนิกําเนดิของวงดนตรีสเีตา่ทองหรือเดอะบทีเทลิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

ทพีกั
NOVOTEL LIVERPOOL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ลเิวอรพ์ลู - เมอืงยอรก์ - เมอืงเอดนิเบริก์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงยอรก์ (York)  เมอืงทมีคีวามเกา่เเกอ่กีเมอืงของอังกฤษเเละเต็มไปดว้ยสถานททีอ่งเทยีวทมีคีวามสวยงามมาก เชน่
มหาวหิารยอรก์ (York University) ทมีคีวามสงา่งาม,ปราสาทยอรก์ (York Castle)
นันก็มคีวามเกา่เเกเ่พราะสรา้งมาตังเเตส่มัยพระเจา้วลิเลยีมทหีนงึ และ มหาวหิารยอรก์ (York Cathedral) ทยีงิใหญ่ 

นําทา่นถ่ายรูปคูก่ับ มหาวหิารยอรก์ เป็นครสิตศ์าสนสถานวหิารทสีรา้งเป็นแบบกอธคิทใีหญ่ทเีป็นทสีองรองจากมหาวหิารโคโลญ (Cologne
Cathedral) ในประเทศเยอรมนี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเขา้สู ่เมอืงเอดนิเบริก์ (Edinburgh) เมอืงหลวงของสก็อตแลนด ์(Scothland) ดนิแดนทตัีงอยู่ในพนืททีสีวยงาม 

นําทา่นเดนิทาง สูถ่นนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายสําคัญทเีชอืมสูพ่ระตําหนักโฮลรีู๊ด (Palace of Holyrood house)
ซงึเป็นทปีระทับของพระราชนีิ เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด ์และเคยเป็นทปีระทับของพระนางแมรีแหง่ สก็อต
ฝังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแหง่ชาตสิก็อตอันน่าภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี



ทพีกั
HOLIDAY INN EDINBURGH หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ปราสาทเอดนิบะระ - เมอืงแมนเชสเตอร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเขา้ชม ปราสาทเอดนิบะระ (Edinburgh Castle) อันสงา่งามดว้ยทําเลทตัีงบนเนนิเขาสงู มองเห็นเดน่เป็นสงา่จากทกุมุมเมอืง
เคยเป็นทปีระทับของกษัตรยิส์ก๊อต แบง่เป็นสว่นตา่งๆอย่างน่าชม อาท ิสว่นของป้อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญ่เรียงราย
รวมทังประเพณีการยงิปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทกุวันตลอด 150 ปีทผีา่นมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในครสิตศ์ตวรรษท ี12
เพอืรําลกึถงึพระมารดาของกษัตรยิเ์ดวดิท ี1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชนัในสว่นทเีป็น The Palace จัดแสดงเกยีวกับเรืองราวของราชวงศแ์หง่สก็อต

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
จากนันออกเดนิทางสู ่เมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมอืงอุตสาหกรรม ทมีชีอืเสยีงจากการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมแหง่แรกของโลก
เป็นศนูยก์ลางศลิปะ สอื และธรุกจิขนาดใหญ่ อกีทังยังเป็นเมอืงทตัีงของสโมสรทมีชีอืเสยีงโดง่ดังในวงการฟตุบอลของโลก โดยมสีโมสรฟตุบอล
3 สโมสร ไดแ้ก ่แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซติ ีและสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร ์เคานต์ี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
CROWE PLAZA MANCHESTER CITY หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เมอืงแมนเชสเตอร ์- สนามฟตุบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์ - OUTLET - คารด์ฟิฟ์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําคณะถ่ายรูปคูก่ับ สนามฟตุบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยูฯ ทจัีดวา่รวยทสีดุในโลก
เป็นสนามทใีหญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลยีส์เตเดยีม (Wembley Stadium)
สนามฟตุบอลของทมีชาตอัิงกฤษเพยีงแหง่เดยีว และใหญ่เป็นอันดับท ี11 ของยุโรปนอกจากนันยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษท ียูฟ่า
รับรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทังเขา้ 

นําทา่นสู ่CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET เพอืซอืสนิคา้ทลีดราคาแบบสดุๆอสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่เลอืกซอืสนิคา้มกีวา่ 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

เทยีง
***อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั***

บา่ย
เดนิทางตอ่สู ่เมอืงคารด์ฟิฟ์ (Cardiff) เมอืงหลวงประเทศเวลส ์(Wales) หนงึในเครือจักรภพ กลางใจเมอืงเป็นทตัีงของปราสาทคารด์ฟิ
เดมิเป็นทพํีานักของขนุนางผูป้กครองเมอืง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยกําแพงโบราณ

จากนันผา่นชม ศาลาวา่การเมอืง, กลุม่อาคารโบราณเกา่แก,่ ผา่นชมเมอืง, สวนสาธารณะคารด์ฟิ, สนามกฬีามลิเลนเนียม, อาคารททํีาการของรัฐ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
HOLIDAY INN CARDIFF หรือเทยีบเทา่



วนัท ี6
คารด์ฟิฟ์ - เมอืงบาธ - เสาหนิสโตนเฮน้จ ์- ลอนดอน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นออกเดนิทางตอ่สู ่เมอืงบาธ (Bath)
ตังอยู่ในหบุเขาของแม่น ้าํเอวอนในบรเิวณทมีนี ้าํพรุอ้นธรรมชาตทิเีป็นทตัีงถนิฐานของชาวโรมันสมัยทยัีงเรืองอํานาจ
และเป็นผูส้รา้งโรงอาบน ้าํโรมัน (Roman Bath) และยังไดเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987

นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑน์้าํแรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซงึมปีระวัตกิารคน้พบทน่ีาสนใจ ปัจจบัุนเป็นกลุม่อาคารสําคัญของเมอืง
คอื บรเิวณทเีป็นทตัีงของบอ่น ้าํแร่รอ้นคงิส ์(The Sacred Spring) สว่นทสีอง คอื บรเิวณวัด และสว่นทสีาม คอื
บรเิวณทเีปิดบรกิารใหนั้กทอ่งเทยีวหรือชาวเมอืงใชบ้รกิารน ้าํแร่ซงึมทัีงสระวา่ยน ้าํ, บอ่น ้าํแร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน ้าํ และสว่นทเีป็น Turkish Bath

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง (Fish and Chips)

บา่ย
นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงซาลสบ์วัร ี(Salisbury) 

นําทา่นชม เสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกในยุคกอ่นประวัตศิาสตร ์มอีายุกวา่ 5,000 ปี
เป็นกลุม่แทง่หนิขนาดใหญ่ ตังอยู่กลางทุง่ราบกวา้งใหญ่ ซงึไม่มใีครทราบวัตถุประสงคใ์นการสรา้งอย่างชดัเจน

จากนันเดนิทางเขา้สู ่มหานครลอนดอน (London) เมอืงทเีป็นศนูยก์ลางสําคัญทางธรุกจิ การเมอืง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรข์องโลก
เป็นผูนํ้าดา้นการเงนิ การเมอืง การสอืสาร การบันเทงิ แฟชนั ศลิปะ และเป็นทยีอมรับวา่มอีทิธพิลไปทัวโลก
และยังเป็นเมอืงทอ่งเทยีวทใีหญ่และสําคัญของยุโรปอกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร อาหารจนีโฟรซ์ซีนั เพอืลมิรสเป็ดยา่งอนัเลอืงชอื

ทพีกั
NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
หอนาฬกิาบกิเบน - พพิธิภณัฑบ์รติชิ - ถนนออ๊กฟอรด์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเทยีวชม มหานครลอนดอน ผา่น พคิคาดลิลเีซอรค์สั (Piccadilly Circus) เดมิเป็นวงเวยีนทบีรรจบของถนน 6 สาย มนี ้าํพุ
และรูปปันอรีอสตรงกลาง 

เขา้สู ่ไชนา่ทาวน ์ย่านชมุชนชาวจนีกลางมหานครลอนดอน ผา่นจัตรัุสทราฟัลกา้ร ์(Trafagal Square) ทรีายลอ้มไปดว้ยอาคารทน่ีาสนใจ
ผา่นมหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral)  ทมียีอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
สถานทใีชจั้ดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชารล์และเลดไีดอาน่า สเปนเซอร์

เขา้สู ่จตัรุสัรฐัสภามหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ทตัีงของรัฐสภาอังกฤษมาตังแตต่น้ศตวรรษท ี16
และยังเป็นทตัีงของหอนาฬกิาทรีูจั้กกันดใีนนามหอ นาฬกิาบกิเบน (Big Ben) ทมีคีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุหนงึชวัโมง
เป็นนาฬกิาทมีหีนา้ปัดใหญ่ทสีดุในโลกและฝังตรงขา้มทมีแีม่น ้าํเทมสก์ันอยู่เป็นทตัีงของชงิชา้สวรรค ์ลอนดอน อาย (London Eye)
ชงิชา้สวรรคท์สีงูทสีดุในยุโรป

นําเขา้ชม พพิธิภณัฑบ์รติชิ (British Museum)
ซงึเป็นหนงึในพพิธิภัณฑด์า้นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของมนุษยทสํีาคัญทสีดุและใหญ่ทสีดุในโลก มกีารกอ่ตังขนึในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ.
1753) ในเบอืงตน้วัตถุทเีก็บรวบรวมไวส้ว่นใหญ่เป็นของสะสมของเซอรแ์ฮนสส์โลน (Hans Sloane) ซงึเป็นแพทยแ์ละนักวทิยาศาสตร์
พพิธิภัณฑแ์หง่นีเปิดใหบ้รกิารแกส่าธารณะเป็นครังแรกในวันท1ี5 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากเูฮาส ์เมอืงบลมูสเ์บอรร์ี



กรุงลอนดอน อันเป็นสถานทตัีงของอาคารพพิธิภัณฑใ์นปัจจบัุน

เทยีง
***อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั***

บา่ย
จากนันอสิระใหท้า่นไดส้นุกกับการเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัยบรเิวณ ถนนออ๊กฟอรด์ (Oxford Street)
ซงึเรียกไดว้า่เป็นศนูยก์ลางการชอ๊ปปิงในกรุงลอนดอน มรีา้นคา้เสอืผา้แฟชนั เครืองประดับ นาฬกิา ชอืดังมากมายตลอดแนวถนนกวา่ 2 กโิลเมตร
อาท ิเชน่ 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 ทมีสีนิคา้ซปุเปอรแ์บรนด ์ตังอยู่อกีดว้ย

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ค่าํ
NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
แหอคอยลอนดอน - แฮรร์อดส ์- สนามบนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม
นําทา่นถ่ายรูปกับ สะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแม่น ้าํเทมสท์สีามารถยกเปิดปิดได ้

จากนันนําทา่นาชม หอคอยลอนดอน (Tower of London)  สถานททีเีกดิเหตแุหง่ประวัตศิาสตรอั์นเกรียงไกร ยงิใหญ่นองเลอืด
หรือแมแ้ตซ่บัซอ้นซอ่นเงอืน มอีดตีทยีาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คกุ และแดนประหาร
ปัจจบัุนเป็นพพิธิภัณฑซ์งึเป็นกลุม่อาคารและหอคอยหลายหลัง มหามงกฎุอมิพเีรียล ซงึประดับดว้ยเพชรทใีหญ่เป็นอันดังสองของโลกชอื
“ดาราแหง่อาฟรกิา 2” หรือ “คัลลนัิน 2” และ “มงกฎุของพระราชนีิอลซิาเบธ” ประดับดว้ยเพชร “โคอนูิร”์ ทเีคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ทสีดุในโลก
และชนิสดุทา้ยคอื “คฑา” ประดับดว้ยเพชรเม็ดใหญ่ทสีดุในโลก “ดาราแหง่อาฟรกิา 1” หรือ “คัลลนัิน 1”

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง ลมิรส Burger & Lobster รา้นดงัของลอนดอน

บา่ย
เลอืกซอืสนิคา้ในย่าน ไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซงึเป็นทตัีงของหา้งสรรพสนิคา้ชอืดังอย่าง ฮารว์ยี ์นโิคล (Harvey Nicole) และ
แฮรร์อดส ์(Harrods) ททีา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้แฟชนัชนันําจากทัวทกุมุมโลก รวมทังกระเป๋าแฮรร์อดสท์นียิมกันอย่างมาก
รวมทังมรีา้นคา้แฟชนัมากมายตังอยู่บรเิวณ High Street เชน่ Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally
และยังมถีนนสโลน (Sloane Street) ทเีป็นทตัีงของรา้น Super Brands อาท ิเชน่ Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino,
Salvatore Ferragamo, MCM, ErmenegildoZegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce &Gabrana,
BottegaVeneta, BvlgariFendiฯลฯ

21.25 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮทีโธรว ์เพอืใหท้า่นไดม้เีวลาทํา คนืภาษี (Tax Refund) และเลอืกซอื สนิคา้ปลอดภาษใีนสนามบนิ
ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ เทยีวบนิท ีTG917
*** สําหรบัคณะทอีอกเดนิทางตงัแต ่20 ตลุาคมเป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 21.35 น. ***

วนัท ี9
กรุงเทพมหานคร

16.00 น.
คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ
**คณะเดนิทางวนัท ี4-12 ต.ค. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ เวลา 15.00 น.**

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์งักฤษ ยโุรป เวลส ์สก็อตแลนด์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :



วันพธุท ี18 กันยายน 2562 เวลา 14:16 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์งักฤษ ยโุรป เวลส ์สก็อตแลนด์

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด ( Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์**
ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**

• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น,
เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 30
ก.ก.และมากกวา่ 2 ชนิ, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนั (ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 6,000 บาท)

• คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (16 ปอนด)์

• คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (18 ปอนด)์

เงอืนไขการจอง

•  ชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

• เมอืไดร้บัการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันที

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที

• กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทังแบบหมูค่ณะและยนื



• รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

เงอืนไขการชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

•  ทางบรษัิทขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 20 วันกอ่นการเดนิทาง

• หากท่านไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็นทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

•  บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เช่น การนัดหยดุงาน,
จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ
รวมถงึกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง
รวมทังในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทาง

• หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง

• เมอืท่านทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ
ทังสนิโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ
ทไีมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่

•  การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขนึ

• กรณที่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยนืวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ
ทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน
ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทคีอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ได ้

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพาํนักหรอืศกึษาอยูเ่ท่านัน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่าํกวา่ 6 เดอืน
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย
เนอืงจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่่าํกวา่ 3
หนา้

• ท่านทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์
ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

• ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 -5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย



• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

กรณียกเลกิการเดนิทาง

•  แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้
(30ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไป
ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท  ีสถานทูตฯ เรยีกเกบ็

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ
เกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้)
คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

•  เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air)
เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี *** ยนืวซีา่เดยีวแสดงตนทสีถานทตูเยอรมนี
***ใชเ้วลาทําการอนุมัตวิซีา่นับจากวันยนืประมาณ 7 วัน
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1
ชุดในวนัยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนาํสง่เขา้สถานทูต และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตีเพราะสถานทูตมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ**
• หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6
เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย) ***ในกรณทีถีอืพาสปอรต์
สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ
กรณุาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท  ีเพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ
บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยนืขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้กาํหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย***

• รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นวิ ใบหนา้ 90 % ของพนืทรีปูถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา คอนแทคเลนส ์หรอืเครอืงประดบั ,
เปิดผมใหเ้ห็นหทูัง 2 ขา้ง, หา้มตกแตง่รปู , รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแมก็, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเท่านัน แนะนาํใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทูต 180 บาท จาํนวน 4
รปูนะคะ เพอืความถกูตอ้ง



• หลกัฐานการทํางาน
• เป็นพนักงาน หนังสอืรบัรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุตาํแหนง่, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-
สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทยีนื)

• เจา้ของกจิการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403)

• กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถา่ยรา้น สญัญาเช่าท  ีโฉนดทดีนิ เป็นตนั

• กรณเีป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทกีาํลงัศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านัน
(สถานทูตไมร่บัเอกสารทเีป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยนืวซีา่)

• กรณทีเีกษียณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย

• หลกัฐานการเงนิ
• สาํเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสาํเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช  ีโดยการ
ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์

• หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอนืในคณะ ตอ้งทําเป็นหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่าย (BANK GUARANTEE) ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน
ระบุชอืเจา้ของบัญช  ีและบุคคลทเีจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชัดเจนฉบับภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชอื-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์

• หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสาํเนามาทัง 2 เลม่

• หากในสาํเนาบัญชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนอืงดว้ยนะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร
พรอ้มปรบัยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์

• **สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ, บญัชกีระแสรายวนับญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทุน
และสลากออมสนิ**

• เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสาํเนา
• ทะเบยีนบา้น

• บัตรประชาชน

• สตูบิัตร (กรณเีด็กอายตุ่าํกวา่ 20 ปี)

• ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี

• ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน)

• กรณเีด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา
• หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย

• หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย

• หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทงับดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร
มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา

• กรณเีด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

• **กรณเีด็กอายตุ่าํกวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชอืรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่
พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับตุรทสีถานทูตดว้ย**

• เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพมิเตมิ
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