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EY95 London Surprise ลอนดอน สโตนเฮนจ ์ออ๊กซฟอรด์ 6วนั 3คนื 

 

London Surprise ลอนดอน สโตนเฮนจ ์
ออ๊กซฟอรด์ 6วนั 3คนื 

เทีย่วสดุคุม้ในราคาพเิศษสดุ!!! 

เยอืนมหานครลอนดอน ถา่ยรปูหอนาฬกิา BIGBEN วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบ
บยี ์ สะพาน Tower Bridge เมอืงออ๊กซฟอรด์ (Oxford) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงใน
ดา้นการศกึษา ชมมหาวทิยาลยัไครชเ์ชริท์เป็นสถานทีถ่า่ยทาํHarry Potter ชม
กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลก เทีย่ว
เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) เมอืงบา้นเกดิของ
วลิเลยีมส ์เช็คสเปียร ์นกัเขยีนบทละครชาวองักฤษและกวเีอกผูย้ ิง่ใหญข่องโลก 
ชอ้ปป้ิงแบรนเนมระดบัโลก บสิเตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ ชอ้ปป้ิงบนถนนถนนออ๊ก
ฟอรด์ ถนนสายแฟช ัน่ชือ่ดงักลางกรงุลอนดอน 

เดนิทางโดยกาตารแ์อรเ์วย ์ETIHAD AIRWAYS (EY ) 
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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- สนามบนิอาบดูาบ ี

2  สนามบนิเอดนิเบอระ – เมอืงหลวงเอดนิบะระ – สกอตแลนด ์– ถนนรอยลัไมล ์– เขา้
ชมปราสาทเอดนิบะระ - จดุชมววิ Catton Hill - ชอ้ปป้ิงสตรที 

3  ซติีท้วัรล์อนดอน - ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน – หอนาฬกิาบิก๊เบน – เวสตม์นิสเตอร์
แอบบยี ์– ถา่ยรปูพระราชวงับคักิง้แฮม – ตรุสัทราฟลัการ ์- ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กฟอรด์ 

4  อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

5  ลอนดอน - สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - บสิเตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ - สนามบนิฮที
โธวร ์

6  ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี–  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

14 - 19 Feb 2018  39,900  39,900 39,900 13,000 10,500 

21 - 26 Mar 2018  41,900  41,900 41,900 13,000 10,500 

13 - 18 Apr 2018  55,900  55,900 55,900 13,000 10,500 

25 - 30 Apr 2018  41,900  41,900 41,900 13,000 10,500 

25 - 30 May 2018  39,900  39,900 39,900 13,000 10,500 

13 - 18 Jun 2018  39,900  39,900 39,900 13,000 10,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- สนามบนิอาบดูาบ ี

15.00  พรอ้มกันที ่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมโิซนQ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ เอทฮิดั แอร์
เวย ์(EY) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารใบตม.
และตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

18.08  ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบ ีโดย สายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY 405  

22.05  แวะเปลีย่นเครือ่งบนิเพือ่ท่านเดนิทางสู ่ สนามบนิฮทีโธรว ์กรุงลอนดอน ประเทศ
องักฤษ 

วนัที ่2 สนามบนิเอดนิเบอระ – เมอืงหลวงเอดนิบะระ – สกอตแลนด ์– ถนนรอยลัไมล ์– 
เขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ - จดุชมววิ Catton Hill - ชอ้ปป้ิงสตรที 
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02.25  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานฮทีโธรว ์ประเทศองักฤษ เทีย่วบนิที ่EY011 

07.15  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิฮทีโธรว ์กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 
(เวลาทอ้งถิน่ที่ประเทศอังกฤษชา้กว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิาเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทางดา่นตรวจคน
เขา้เมืองและรับสัมภาระ จากนั้นนําท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสู ่ เมอืง
ซาลสบ์วัร ี ่(Salisbury) เมอืงชนบทเล็กๆแบบองักฤษอยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องกรงุ
ลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษทุ่งหญา้กวา้งที่
สวยงามตามเสน้ทางผา่น นําท่านชมกองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 
1ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก กองหนิหรอืแนวแท่งหนิทีเ่ป็นความลับดํามดืในชว่งหนึง่
ของประวัตศิาสตร ์แนวหนินี้มขีนาดมหมึาเรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้น
หนิทรงสงูขนาดใหญ่ประมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซอ้น
กนัอยู3่วงมอีายปุระมาณปลายยคุหนิถงึตน้ยุคบรอนซ ์ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทีร่ะลกึถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงออ๊กซฟอรด์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) 

บา่ย  เมอืงออ๊กซฟอรด์ (Oxford)เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการศกึษา ชมมหาวทิยาลยัไครช์

เชริท์ (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน) ทีเ่กา่แกอ่ายุกว่าพันปี ไครช์เชริท์คอลเลจทีบ่าง
หอ้งใชเ้ป็นสถานที ่ถา่ยทําภาพยนตรแ์ฮรร์ ีพ่อตเตอร ์ เป็นตน้นําท่านเดนิชมเมอืงที่
เกา่แก่และสวยงาม แลว้ผ่านชมสถานทีส่ําคัญตา่งๆ เชน่ โบสถป์ระจําเมอืงจัตรัุสกลาง
เมอืง ศาลาว่าการประจําเมอืง อาคารพพิธิภัณฑต์า่งๆ และย่านการคา้ นําท่านเดนิทาง
กลบัสูท่ีพ่ัก 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) หลงัอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Ibis Hotel Heathrow /Holiday Inn Express Dartford หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 ซติีท้วัรล์อนดอน - ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน – หอนาฬกิาบิก๊เบน – เวสตม์นิสเตอร์
แอบบยี ์– ถา่ยรปูพระราชวงับคักิง้แฮม – ตรุสัทราฟลัการ ์- ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กฟอรด์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

นําท่านชมกรุงลอนดอนมหานครอันยิง่ใหญ่ทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานเป็นเมอืง
หลวงแหง่เครอืจักรภพ และศนูยร์วมอํานาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และ
เป็นศนูยร์วมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแหง่หนึง่ของโลก  นําท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆ
และเดนิชมววิโดยรอบของ ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน (Tower of London)(คา่ทัวรไ์ม่รวม
คา่เขา้ชมประมาณ14.50ปอนด)์ สรา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลีย่มที่1แหง่อังกฤษในปีค.ศ.1078 
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน มี
การขดุคคูลองลอ้มรอบปราสาทเพือ่ป้องกันระหว่างกําแพงชัน้ในและนอก ปัจจุบันใชเ้ก็บมหา
มงกฎุและเครือ่งเพชรของพระราชวงศอ์ังกฤษ เป็นสถานทีแ่หง่ประวติศิาสตรท์ีย่าวนานและมี
สสีนัทัง้สยดสยองและน่ากลวั เนื่องจากครัง้หนึง่ทีน่ี่เคยเป็นคกุและทีป่ระหารมากอ่น ใกล ้ๆ กัน
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เป็นที่ตัง้ของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบัน
เป็น  พพิธิภัณฑซ์ึง่เป็นกลุม่อาคารและหอคอย จากนัน้เดนิทางไปชม หอนาฬกิาบิก๊เบน 
(BIG BEN) ของกรงุลอนดอนประเทศองักฤษ ตัง้อยูบ่นหอสงู 180 ฟตุ หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟตุ 
ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิว้ ระฆังตหีนักถงึ 14 ตัน สรา้งขึน้โดย เอ็ดมันต ์เมคเกตต ์เดนสินั 
เป็นนาฬกิาทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกเป็นศนูยค์วบคมุเวลามาตรฐานของโลกกรนีชิ ซึง่ใชใ้นการบอก
เวลาของโลก โดยผา่นทางวทิย ุBBC ลอนดอนในการถา่ยทอดเสยีงการตรีะฆังไปทั่วโลกและ
ยังเป็นหอนาฬกิาประจําพระราชวงัเวสตม์นิสเตอร  ์ ซึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภาอังกฤษ 
ตั ้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาถูกสรา้งหลังจากไฟไหม ้
พระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส ์แบรร์ี เป็น
ผูอ้อกแบบ โดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตัวนาฬกิาอยู่สงูจากพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 13,760 
กโิลกรัม ซึง่แขวนไว ้บรเิวณชอ่งลมเหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตัวอาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรม
สมัยสมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรยี (Victorian gothic) และบนสะพาน Westminster ท่าน
สามารถบันทกึภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปี
ยุโรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิม
และเป็นจดุดงึดดูนัก ทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปีจากนัน้นําทา่น
ถา่ยรูปหนา้ วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์(Westminster Abbey) เดมิเป็นสํานักสงฆ ์
(แอบบ)ี แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลคิันทีต่ัง้อยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์
ในกรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึง่สถาปัตยกรรมสว่นใหญเ่ป็นแบบกอธคิ นอกจากหอคอยที่
เป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟกูอธคิ แอบบเีวสตม์นิสเตอรเ์ป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นการทําพระราชพธิบีรม
ราชาภเิษกและทีฝั่ง พระบรมศพของพระมหากษัตรยิอ์งักฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์ระหวา่งปี 
ค.ศ. 1546 ถงึปี ค.ศ. 1556 แอบบไีดร้ับเลือ่นฐานะขึน้เป็นมหาวหิาร ต่อมาในรัชสมัยของ
สมเด็จพระราชนิีนาถเอลซิาเบธที่ 1 แอบบกี็ไดร้ับแต่งตัง้ใหเ้ป็นพระอารามหลวง (Royal 
Peculiar) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) 

บา่ย  นําผ่านชม จตัุรสัราฟลัการ ์(Trafalgar Square) เป็นจัตุรัสทีใ่หญ่ ตัง้อยู่ใจกลางกรุง
ลอนดอน กลางจัตรัุสนัน้มอีนุสาวรยีล์อรด์เนลสนั วรีบรุษุคนสาํคญัขององักฤษ ตัง้อยูบ่นเสาสงู
ใกล ้ๆ กันเป็นทีต่ัง้ของพระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้ชาลสท์ี ่1 และป้ายเริม่ตน้กโิลเมตรหรอื
ไมลท์ี ่0 ทราฟัลการส์แควสย์ังเป็นจุดทีนั่กท่องเทีย่วนยิมมาถ่ายภาพ จากนัน้นําท่านชมและ
ถา่ยรปูดา้นนอก พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) ซึง่เดมิเป็น “คฤหาสน์” 
กอ่นจะไดรั้บการสถาปนาเป็นพระราชวัง ประจําราชวงศอ์ังกฤษ และผ่านชม วงเวยีนพคิคาดิ
ล ี เลสเตอรส์แควรร์ายลอ้มไปดว้ยโรงภาพยนตร ์ ภายในจัตุรัสมรีูปปั้น “ชารล์ ี แชปปลนิ” 
ดาราตลกในยคุภาพยนตรข์าวดํา กลางจัตรัุสมน้ํีาพเุชค็สเปียรส์รา้งเป็นอนุสรณ์ไวใ้นศนูยก์ลาง
การละครแหง่นี้  ทางเดนิรอบๆจัตรุัสมรีอยประทับฝ่ามอืของดาราฮอลลวีดูหลายคนรวมทัง้ป้าย
ของบรษัิทสรา้งภาพยนตรย์ักษ์ใหญ่ของโลก นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ณ 
ถนนออ๊กฟอรด์ (Oxford Street) เป็นย่านชือ่ดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มคีวาม
ยาวถงึ 1.6 กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชัน้นําของอังกฤษ และชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรม์ารวมกันอยู่
บนถนนเสน้เดยีวกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที,หา้งสรรพสนิคา้จอหน์
หลยุส,์หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ ซึง่แตล่ะหา้งก็ลว้นแลว้แตม่ชีือ่เสยีงดว้ยกัน
ทัง้ส ิน้(อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) ถงึเวลานัดหมาย
นําทา่นเดนิทางกลบัสูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั: Ibis Hotel Heathrow / Holiday Inn Express Dartford หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่น
วันเดนิทาง) 
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วนัที ่4 อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัดว้ยตวัทา่นเองเต็มวนั 

(ไมม่รีถบสับรกิารในวันนี้) ในกรงุลอนดอนหรอืรอบนอกซึง่สามารถเดนิทางเทีย่วไดง้่าย 
โดยรถไฟใตด้นิ Tube, รถเมล ์ โดยใชบ้ัส Oyster ทีค่รอบคลมุการเดนิทางทั่วกรุง
ลอนดอนและรอบนอก หรอืท่านจะเลอืกไปเทีย่วชมบริเวณรอบนอกกรุงลอนดอน เชน่ 
เมอืงอ๊อกฟอรด์ เมอืงแคมบรดิจ ์ซึง่เป็นเมอืงรวมหลายวทิยาลัยทีน่่าเทีย่ว ซึง่ใชเ้วลา
เดนิทางจากลอนดอนไม่เกนิ1ชัว่โมงโดยรถไฟ กรณีทีท่่านเลอืกเทีย่วในลอนดอน จะมี
มวิเซีย่มสําคัญมากมาย ซึง่มทีัง้เสยีคา่เขา้ชม และ ไม่เสยีคา่เขา้ชมอาท ิเชน่ บรติชิมวิ
เซยีม National Museum หรอืขึน้ลอนดอนอาย ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปี
ยุโรป หรอืน่ังเรอืลอ่งแม่น้ําเทมส ์น่ังรถบัสเปิดประทุน hop on hop bus london ชม
เมอืง เป็นตน้ (อาหารเทีย่งและเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: Ibis Hotel Heathrow / Holiday Inn Express Dartford หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่5 ลอนดอน - สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - บสิเตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ - สนามบนิ
ฮทีโธวร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) 
เมืองบา้นเกดิของวลิเลียมส ์เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู ้
ย ิง่ใหญ่ของโลก เชญิสัมผัสชวีติความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต และเยี่ยมชมโบสถ์
เกา่แก ่Holy Trinity สถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับกวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้่านเดนิ
เลน่ยา่นใจกลางเมอืง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) 
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บา่ย  นําท่านเดนิทางสู่ บสิเตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ (Bicester village shopping 
Centre) ก่อตัง้ในปี1992 มรีา้นคา้มากกว่า900รา้นของแฟชั่นชัน้นําของโลกและแบ
รนดไ์ลฟ์สไตลค์อลเลคชัน่ทันสมัย อาท ิBally, Burberry, Calvin Klein, Clarks, D&G, 
DKNY, Fendi,  Gucci, Guess, Hugo Boss, Jigsaw, Kipling, L’Occitane, Levi’s, 
Max Mara, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith, POLO, Samsonite, 
Timberland, Versace, Yves Saint Laurent ฯลฯ ตน้ จนถงึเวลานัดหมาย นําท่าน
เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลบั 

20.00  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY 018 

 

วนัที ่6 ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี–  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

07.05  เดนิทางถงึสนามบนิอาบดูาบี ้แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่าธารณรฐัอาหรบั เอมเิรตส ์

10.25  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทีย่วบนิ EY404 

20.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 



 

7 

- กรณุาชาํระมัดจํา ทา่นละ ทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มคา่วซีา่และบรกิาร 6,000บาท 

กรณุาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

**สาํคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ
นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจํานวนหนห้นงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสําหรบัตดิวซี่าไม่ตํ่า
กว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอาย ุ**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา 

*** เอกสารทาํวซีา่กรณุาสแกนสง่พรอ้มหลกัฐานการโอน
เงนิมดัจําหรอืหลงัจากจอง5วนั ** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ป
เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สายการบนิเอทฮิดัจํากดักระเป๋า 1ชิน้ นํา้หนกั 23 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง
ได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และ
กรณีน้ําสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ถา้ตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่แจง้กอ่น
เดนิทาง14วัน ซือ้น้ําหนักสมัภาระเพิม่ 1ชิน้ น้ําหนัก23กก.ราคา 180 US ดอลลา่ร/์เทีย่ว 

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไป
ตา่งประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล โดยจะมคีวาม
คุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี้ 

- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
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  ผูเ้อาประกนัภัยทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท 

ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย โดยทัง้นี้การทําประกันนี้จาก
บรษัิทมากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ.ธุรกจินําเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะ
อุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผน
เตมิจากเว็บไซด ์Allianzได ้กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่
บรษัิทฯ 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 30 GBP ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและ
นํา้ใจจากทา่น 

8.ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท  

กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่นค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า/ค่ามดัจําต ั๋ว
เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้)/คา่มดัจําแลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 

 7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 
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4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 
20วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่่อไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางท่องเทีย่ว ตามพ.ร.บ.การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านชําระเงนิคา่ทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางไดจ้าก
บ ริ ษั ท ป ร ะ กั น ทั่ ว ไ ป แ ล ะ ค ว ร ศึ ก ษ า เ งื่ อ น ไ ข ค ว า ม คุ ้ ม ค ร อ ง ใ ห ้ ล ะ เ อี ย ด ) 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่่อไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 
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กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ  

1.ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาแสดงตนดว้ยตวัเองทีV่FS Global (เทรนดี ้ชัน้28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิว้มอื 
และสแกนมา่นตา (เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกบัทา่น และดําเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งดําเนนิการนัดควิยืน่วซีา่ ( ในการทําควิวซีา่ เอกสารทุกอย่างของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดกอ่น 
และทางเราจะกรอกออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยูก่บัทางสถานฑตูและ
ในระหวา่งดําเนนิการไมส่ามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ืน่คําขอทกุคนตอ้งไปทีศ่นูยรั์บคําขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายุตํา่กว่า 5 ปีตอ้งไป
ปรากฏตวัทีศ่นูยด์ว้ย แตไ่มต่อ้งใหข้อ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ) เด็กทีม่อีายนุอ้ยกว่า 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญ่
พาไปดว้ย และผูใ้หญน่ี้จะตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ทีข่องวเีอฟเอส 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

1.  พาสปอรต์ เลม่ปัจจุบันทีม่อีายุมากกว่า 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลับ และหากมพีาสปอรต์เลม่
เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก็่ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่งา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่
ของทา่น 

2.  เอกสารส่วนตวั สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขา้ราชการ / สําเนาใบ
เปลีย่นชือ่ -นามสกลุ, สาํเนาใบหยา่ หรอื ทะเบยีนสมรส / สาํเนาสตูบิตัร (ในกรณีทีเ่ป็นเด็ก) 

3. หลกัฐานการทํางาน  

- หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท ทีท่่านทํางานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) ตอ้งระบตุําแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกบับรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป 
หลังจากนัน้ จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดลา (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-
สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอสาํเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์หรอื หนังสอืรับรองบรษัิท
ฯ ทีค่ดัสาํเนาไว ้ไมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สญัญาเชา่ที ่
โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

4. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบันการศกึษา เป็น
ภาษาองักฤษเทา่นัน้ พรอ้มถา่ยสาํเนาบัตรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ
1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถานทตูทีย่ืน่) 

*** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปีบรบิูรณ์ และไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา 
หรอืเดนิทางไปกบับดิา หรอื มารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอมจากทางอําเภอ โดยที่
บดิา, และมารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบ้ตุร เดนิทางไปตา่งประเทศกับ
อกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และตรา
ประทับจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา
พรอ้มเซน็รับรองสาํเนาถกูตอ้ง ถา้กรณีบดิาและหรอืมารดาเสยีชวีติตอ้งมสีาํเนาใบมรณะบตัรดว้ย 
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5.  หลกัฐานการเงนิ 

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิหรอืสําเนาสมุดบัญชเีงนิ
ฝากประจําสว่นตัว ยอ้นหลัง 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมุดบัญชขีองท่านใหถ้งึปัจจุบันดว้ย) ควรเลอืก
เลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํา่เสมอ และมจํีานวนไมต่ํา่กวา่ 6 หลกัเพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการ เงนิ
เพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภู่มลํิาเนา (กรณีนี้สถานทูตอาจจะ
ขอสมุดบัญชตีัวจรงิเก็บไวใ้นระหว่างการพจิารณา (นําไปเผือ่ในวันยืน่วซีา่ดว้ย) และคนืใหก้ับท่านใน
วันทีรั่บวซีา่) 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง หรอืเดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการ
ยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย ใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ย 

    - ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบชุือ่
เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที่
เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายืน่
ขอจาก ธนาคารลว่งหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 30 วัน หลังจาก
ธนาคารออกให ้

    - ตอ้งทําหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั (Sponsor Letter) 

**** ทางสถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั 
**** 

**** เอกสารทางการเงนิ สามารถใชบ้ญัชเีงนิฝากประเภท 
กองทนุ พนัธบตัรรฐับาล และสลากออมสนิได ้**** 

 ระหวา่งเลม่ดาํเนนิการยืน่วซีา่จะไมส่ามารถทาํการดงึเลม่
ออกได ้

เอกสารการเงนิ การงาน และเอกสารทีอ่อกจากหนว่ยงาน
ราชการ มอีาย ุ15 วนั กอ่นยืน่ขอวซีา่ 

 



 

12 
 



 

13 

  



 

14 

 

 

 

 

  

  

  

 


