
 

อังกฤษ เวลส สกอตแลนด 
9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบินไทย (TG) 

บินตรงลัดฟาเขาสูประเทศอังกฤษ ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรยของโลก ชมพิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน(Roman Bath Museum) อดีตที่ยิ่งใหญและ

รุงเรืองของชาวโรมันที่เมืองบาธ   เยือนเมืองคารดิฟฟ (Cardiff) เดินทเลน Bourton On The 

Water ซึ่งไดชื่อวาเปนหมูบานที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ เที่ยวบานเกิดของวิลเล่ียม เช็คสเปยร 

(William Shakespeare) ลองเรือเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแหงชาติที่ไดรับการ

ขนานนามวาดีและสวยที่สุดของอังกฤษ เขาสูเมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด (Scotland) เขา

ชมปราสาทเอดินเบิรก (Edinburge Castle) เคยเปนที่ประทับของกษัตริยสกอต เขาชมหอคอย

แหงลอนดอน ถายรูปกับหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) เขาชมพิพิธภัณฑบริติช (British Museum) 

ซึ่งเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของมนุษยที่สําคัญที่สุดและใหญที่สุดในโลก 

ชอปปงจุใจที่หางแฮรรอดส และ ถนนออกฟอรด ใจกลางกรุงลอนดอน (London)  และ 

Bicester outlet  

***  ราคาทัวรไมรวมคาธรรมเนียมวีซาทานละ 5,500 บาท ***

กําหนดการเดินทาง  16-24 ก.ย. / 23 ก.ย.- 1 ต.ค. 2559       

4-12, 11-19, 18-26 พ.ย. 2559 
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วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพ 

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 9 

เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ Go Holiday Tour คอย

ตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่สองของการเดินทาง  ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ – เมืองบาธ – 

 เมืองคารดิฟฟ   เมืองหลวงประเทศเวลส 

01.10 น. ออกเดินทางสู สนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว โดยสายการบินไทย 

เที่ยวบิน TG 910 

***ต้ังแตวันที่ 4 พ.ย. 59 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 00.15 น. และถึง

ลอนดอน เวลา 06.30 น.*** 

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว  (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นํา

ทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานออกเดินทางสู เมืองซาลิสบัว

ร่ี (Salisbury) นําทานชมเสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรยของโลกในยุคกอนประวัติศาสตร มีอายุกวา 5,000 ป เปนกลุมแทงหิน

ขนาดใหญ ตั้งอยูกลางทุงราบกวางใหญ ซ่ึงไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการ

สรางอยางชัดเจน  

ระยะทาง 161 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นําทานออกเดินทางตอสูเมืองบาธ (Bath) ตั้งอยูในหุบเขาของแมนํ้าเอวอนใน

บริเวณที่มีนํ้าพุรอนธรรมชาติที่เปนที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอํานาจ 

และเปนผูสรางโรงอาบนํ้าโรมัน (Roman Bath) และยังไดเปนเมืองมรดกโลก

จากองคการยูเนสโก (UNESCO) ในป ค.ศ. 1987 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑ

นํ้าแรรอนโรมัน (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวัติการคนพบที่นาสนใจ 

ปจจุบันเปนกลุมอาคารสําคัญของเมือง คือ บริเวณที่เปนที่ตั้งของบอนํ้าแรรอน

คิงส (The Sacred Spring)  สวนที่สอง คือ บริเวณวัด และสวนท่ีสาม คือ บริเวณ

ที่เปดบริการใหนักทองเที่ยวหรือชาวเมืองใชบริการนํ้าแรซ่ึงมีทั้งสระวายนํ้า, 

บอนํ้าแรเย็น-รอน,หองอบไอนํ้า และสวนที่เปน Turkish Bath  เดินทางตอสู

เมืองคารดิฟฟ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส (Wales) หน่ึงใน

เครือจักรภพ กลางใจเมืองเปนที่ตั้งของปราสาทคารดิ๊ฟ เดิมเปนที่พํานักของขุน

นางผูปกครองเมือง ถูกลอมรอบไวดวยกําแพงโบราณ จากน้ันผานชมศาลาวา

การเมืองและกลุมอาคารโบราณเกาแกผานชมเมือง สวนสาธารณะคารดิ๊ฟ, 

สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทําการของรัฐ  

ระยะทาง 67 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม. 

ระยะทาง 89 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1.25 ชม. 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

นําคณะเขาสูที่พัก โรงแรม CARDIFF MARRIOTT หรือเทียบเทา 

วันที่สามของการเดินทาง  Bourton On The Water  – บานเช็คสเปยร - ลิเวอรพูล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนนารก Bourton On The Water     ซ่ึงเปน

หมูบานที่ไดรับการโหวตใหเปนหมูบานที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ดวย

ระยะทาง 132 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม. 
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ลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเดนเฉพาะ ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซ่ึงเปน

หินCotswold stone เทาน้ัน ภายในหมูบานจะมีแมนํ้า Windrush ไหลผาน มีเปด

หัวเขียวสวยงามเวียนวายเต็มแมนํ้า เปนหมูบานที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค 

จากน้ันเดินทางตอสู เมืองสแตรทฟอรด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตั้ง

อยูริมฝงแมนํ้าเอวอน อันเปนบานเกิดของวิลเล่ียม เช็คสเปยร (William 

Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ   

 
 
 
 

ระยะทาง 38 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 45 ชม. 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน    

บาย นําเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอรด ซ่ึง รมร่ืนไปดวยสวนสาธารณะ นําทานชมบาน

เช็คสเปยร และชีวิตความเปนอยูของกวีเอกในอดีต ชมโบสถเกาแก Holy 

Trinity แมนํ้าเอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ในประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับ    

กวีเอกผูน้ี อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกจากรานคามากมาย จากน้ันออก

เดินทางสูเมืองลิเวอรพูล (Liverpool) ไดรับการยกยองใหเปนเมืองวัฒนธรรม

แหงยุโรปในป 2008 และยังเปนเมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรีสี่เตาทองหรือ    

เดอะบีทเทิล 

ระยะทาง 211 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชม. 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารเมือง  

 นําคณะเขาสูที่พัก โรงแรม NOVOTEL LIVERPOOL หรือเทียบเทา 

วันที่ส่ีของการเดินทาง  เมืองวินเดอร เมียร – ลองเรือเลคดิสทริค – เมืองเอดินเบิรก  

                                           ประเทศสก็อตแลนด 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  จากน้ันออกเดินทางสูเมืองวินเดอรเมียร (Windermere) สูเขตเลคดิสทริค 

(Lake District) อุทยานแหงชาติที่ไดรับการขนานนามวาดีและสวยที่สุดของ

อังกฤษ ที่กวางขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แหง นําทานสัมผัสกับ

บรรยากาศของทะเลสาบวินเดอรเมียร ดวยการลองเรือเลคดิสทริค ที่ทานจะได

ชื่นชมกับความเปนธรรมชาติในทะเลสาบ จากแอมเบิลไซดสูเมืองเบาวเนส 

ทามกลางทัศนียภาพอันงดงามย่ิง ศุลกากร 

ระยะทาง 137 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

บาย นําทานเขาสูเมืองเอดินเบิรก (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด 

(Scothland) ดินแดนที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ที่สวยงาม นําทานเดินทางสูยานเมืองเกา 

สูถนนรอยัลไมล (Royal Mile) ถนนสายสําคัญที่เชื่อมสูพระตําหนักโฮลี่รูด 

(Palace of Holyroodhouse) ซ่ึงเปนที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือน

สกอตแลนด และเคยเปนที่ประทับของพระนางแมรีแหง สก็อต ฝงตรงขามเปน

รัฐสภาแหงชาติสก็อตอันนาภาคภูมิใจ ดวยสถาปตยกรรมรวมสมัย 

 
 
 
 

ระยะทาง 251 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

 เขาสูที่พัก โรงแรม NOVOTEL EDINBURGH หรือเทียบเทา 

วันที่หาของการเดินทาง ปราสาทเอดินบะระ – เมืองแมนเชสเตอร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  แลวนําทานเขาชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle ) อันสงางาม

ดวยทําเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเดนเปนสงาจากทุกมุมเมือง เคยเปนที่
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ประทับของกษัตริยสกอต แบงเปนสวนตางๆอยางนาชม อาทิ สวนของปอม

ปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มีปนใหญเรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปน

ใหญในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปที่ผานมา, โบสถเซนต มากาเร็ต 

สรางในคริสตศตวรรษที่ 12 เพ่ือรําลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเดวิดที่ 1 แลวเขา

สูพระราชฐานชั้นในสวนที่เปน The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเร่ืองราวของราชวงศ

แหงสก็อต 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน   

บาย จากน้ันออกเดินทางสูเมืองแมนเชสเตอร (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม   

ที่มีชื่อเสียงจากการเปนเมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของโลก เปนศูนยกลางศิลปะ 

สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ อีกทั้งยังเปนเมืองที่ตั้งของสโมสรที่มีชื่อเสียงโดงดังใน

วงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแก แมนเชสเตอร 

ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร เคานตี้   

ระยะทาง 220 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม. 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

 นําเขาสูที่พัก  โรงแรม NOVOTEL MANCHESTER CENTER หรือเทียบเทา 

วันที่หกของการเดินทาง  สนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด – มหานครลอนดอน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําคณะเขาชมสนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford Stadium 

and Museum Tour ) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดวารวยที่สุดในโลก เปนสนาม

ที่ใหญเปนอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดมากถึง 76,212 คน เปนรอง

จากสนามเวมบลีย สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีม

ชาติอังกฤษเพียงแหงเดียว และใหญเปนอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากน้ันยัง

เปน 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่  ยูฟา รับรองเปนสนาม 5 ดาว รวมทั้งเขา          

ชมพิพิธภัณฑ (Museum) ที่รวบรวมประวัติความเปนมาตั้งแตเร่ิมกอตั้งสโมสร 

และ ยังมีสิ่งของ ถวยรางวัลตางๆ แสดงโชวอยูดวย จากน้ันอิสระใหทานเลือกซ้ือ

ของที่ระลึกของทีมที่ทานชื่นชอบในราน MEGA STORE ที่มากมายไปดวยของ

ที่ระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  (FISH&CHIPS)  

บาย จากน้ันดินทางเขาสูมหานครลอนดอน (London) เมืองที่เปนศูนยกลางสําคัญ

ทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของโลก เปนผูนําดานการเงิน 

การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเปนที่ยอมรับวามีอิทธิพลไป

ทั่วโลก และยังเปนเมืองทองเที่ยวที่ใหญและสําคัญของยุโรปอีกดวย   

ระยะทาง 321 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 4.40 ชม. 
 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม DORSETT SHEPHERDS BUSH หรือเทียบเทา 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง  เที่ยวลอนดอน – หอคอยแหงลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน –  

                                          Bicester Village Outlet  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําทานเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผานพิคคาดิลล่ีเซอรคัส (Piccadilly 

Circus) เดิมเปนวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีนํ้าพุ และรูปปนอีรอสตรง
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กลาง และเขาสู ไชนาทาวน  ยานชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน           

ผานจัตุรัสทราฟลการ (Trafagal Square) ที่รายลอมไปดวยอาคารที่

นาสนใจ ผานมหาวิหารเซนตปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ

เปนอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใชจัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวางเจาฟาชาย

ชารล และเลดี้ไดอานา สเปนเซอร แลวเขาสูจัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสทมินส

เตอร (Westminster Abbey) ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแตตนศตวรรษ    

ที่ 16 และยังเปนที่ตั้งของหอนาฬิกาที่ รูจักกันดีในนามหอนาฬิกาบิ๊กเบน     

(Big Ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชั่วโมง เปนนาฬิกาที่มี

หนาปดใหญที่สุดในโลกและฝงตรงขามที่มีแมนํ้าเทมสกั้นอยูเปนที่ตั้งของชิงชา

สวรรค ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในยุโรป จากน้ัน

นําทานถายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขามแมนํ้าเทมสที่

สามารถยกเปดปดได จากน้ันนําทานเขาชมหอคอยลอนดอน (Tower of 

London) สถานที่ที่เกิดเหตุแหงประวัติศาสตรอันเกรียงไกร ย่ิงใหญนองเลือด 

หรือแมแตซับซอนซอนเง่ือน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเปนปอมปราการ ปราสาทราช

วัง คุก และแดนประหาร ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑซ่ึงเปนกลุมอาคารและหอคอย

หลายหลัง มหามงกุฎอิมพีเรียล ซ่ึงประดับดวยเพชรที่ใหญเปนอันดังสองของ

โลกชื่อ “ดาราแหงอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิ

ซาเบธ” ประดับดวยเพชร “โคอินูร” ที่เคยเปนเพชรเม็ดใหญที่สุดในโลก และชิ้น

สุดทายคือ “คฑา” ประดับดวยเพชรเม็ดใหญที่สุดในโลก “ดาราแหงอาฟริกา 1” 

หรือ “คัลลินัน 1”   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย    

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู Bicester outlet ชอปปงจุใจ มีหลากหลายแบรนดดัง

ใหทานใหเลือกสรร อาทิ เชน Balenciaga, Valentino, MCM , 

Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio 

Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ 

 
ระยะทาง 100 ก.ม. 

ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม. 
 

 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าใน OUTLET ตามอัธยาศัย  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม DORSETT SHEPHERDS BUSH หรือเทียบเทา  

วันที่แปดของการเดินทาง  พิพิธภัณฑบริติช  – แฮรอทส - สนามบินฮีทโธรว  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําทานชมพิพิธภัณฑบริติช (British Museum) ซ่ึงเปนหน่ึงใน

พิพิธภัณฑดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของมนุษยที่สําคัญที่สุดและใหญที่สุด

ในโลก มีการกอตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบ้ืองตนวัตถุที่เก็บ

รวบรวมไวสวนใหญเปนของสะสมของเซอร แฮนส สโลน (Hans Sloane) ซ่ึงเปน

แพทยและนักวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑแหงน้ีเปดใหบริการแกสาธารณะเปนคร้ัง

แรกในวันที่15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส เมืองบลูมส

เบอรรี กรุงลอนดอน อันเปนสถานที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑในปจจุบัน   

 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน โฟรซีซั่น เพื่อล้ิมรสเปดยางอัน

เล่ืองช่ือ 
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บาย จากน้ันพาทานเลือกซ้ือสิ้นคาในยานไนซบริดจ (Knights Bridge)  ซ่ึงเปน

ที่ตั้งของหางสรรพสินคาช่ือดังอยาง ฮารวีย นิโคล(Harvey Nicole) และ 

แฮรรอดส (Harrods) ที่ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาแฟชั่นชั้นนําจากทั่วทุกมุม

โลก รวมทั้งกระเปาแฮรรอดสที่นิยมกันอยางมาก รวมทั้งมีรานคาแฟชั่นมากมาย

ตั้งอยูบริเวณ High Street เชน Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, 

Hugo Boss, Porsche Deign, Bally  และยังมีถนนสโลน(Sloane Street) ที่

เปนที่ตั้งของราน Super Brands อาทิ เชน Louis Vuitton, Chanel, Hermes, 

Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, 

Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & 

Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

 

17.00 น. พาทานเดินทางสูสนามบินฮีทโธรว  เ พ่ือใหทานได มีเวลาทํา คืนภาษี                        

(Tax Refund) และเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษีในสนามบิน 

ระยะทาง 39 ก.ม. 

21.25 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ TG 917 

***ต้ังแตวันที่ 4 พ.ย. 59 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 21.35 น. และถึง

กรุงเทพฯ เวลา 16.00 น.*** 

 

วันที่เกาของการเดินทาง       กรุงเทพฯ 

15.00 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

(รานคาใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณีที่เมืองนั้นมี

การจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียน

ตามความเหมาะสม)  
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกดิจากเหตุสดุวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน ทรัพยสินสวนตวัหาย, การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือ

ยกเลกิของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา

เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดนิทางราชการ (เลมสี

นํ้าเงิน) เดินทาง หากทานถกูปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

3. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  

5. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทกุคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทัง้ส้ิน 
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โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

โปรแกรม : อังกฤษ เวลส สกอตแลนด

9 วัน 6 คืน

โดยสายการบินไทย (TG)

กําหนดการเดินทาง  16-24 ก.ย. / 23 ก.ย.- 1 ต.ค. 2559       

4-12, 11-19, 18-26 พ.ย. 2559 

อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ 72,900.- 

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง (กรุณาอานขอมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 72,900.- 

พักหองเด่ียว เพิ่มทานละ 11,500.- 

เดก็ (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน 72,900.- 

เดก็ (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน (กรุณาอานขอมูล

เพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก) 
72,900.- 

ในกรณีไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ลดทานละ 20,000.- 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนที่ทานละ 

(ราคาสามารถยืนยันไดกต็อเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 109,000.- 

***   ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซาทานละ 5,500 บาท   ***

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลับพรอมคณะ และนํ้าหนักกะเปา ไมเกิน 30

กก.   (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ

4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานทีท่องเที่ยวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)

- กรณีเสียชวีิตและอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ข้ึนอยูกับชวงอายุ

-   คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ทานละไมเกิน 1,500,000 บาท

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทปิมัคคุเทศก)

9. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเชงเกน

10. คาทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
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อัตราน้ีไมรวม 

1. คาธรรมเนียมการจัดทาํหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตวั อาทเิชน  คาเคร่ืองดื่มทีส่ั่งพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง,

คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สญูหายในระหวางการเดินทาง เปนตน

3. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

4. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา

5. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ปอนดตอคน ตอวัน : 9 x 2 = 18 ปอนด)

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

เง่ือนไขการจอง 

1. ชาํระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบญัชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ

 เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดอืน เพ่ือทําการจองควิย่ืนวีซา ภายใน

3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานตดิตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ

คาใชจายทีเ่กดิข้ึน

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและย่ืน

รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

7. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตวั หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงตดิตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจําเปนตองดูแลคณะ

ทัวรทั้งหมด

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงเหต
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ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา 

 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวซีา หรือ กอนเดินทางกบัทางบริษัท ทานตองแจงใหทาง

บริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทตูใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่

คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมตัิวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศกึษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเองในประเทศทีต่น

พํานักหรือศกึษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน 

ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทาง

บริษัทดวย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวน

หนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสาํหรับติดวีซาไมต่าํกวา 3 หนา 

5. ทานทีใ่สปกหนังสอืเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสอืเดินทาง

น้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ใน

เลม 

  

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบิน 
 

1.   ทางบริษัทไดสาํรองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทวัร ไมวาจะดวย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.   หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บ 

      คาใชจายตามทีเ่กดิข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดอืนเปนอยางนอย 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 

1. แจงยกเลิกภายใน   45 วันกอนเดินทาง  เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

2. แจงยกเลิกภายใน   30 วันกอนเดินทาง  เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 

3. แจงยกเลิกนอยกวา 20 วันกอนเดินทาง  เก็บคาใชจาย ทานละ 80 % จากราคาทัวร 

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็คาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท

และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลกิของทาน  

6. กรณเีจบ็ปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

เลือ่นการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ 

คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวซีาแลวไมไดรับการอนุมัติวซีาจากทางสถานทูต (วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทวัรหรือมัดจํา

มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะคาใชจายทีเ่กดิข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือคาตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดนิทางไมครบตามจํานวน  
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8. กรณวีีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไมคืนคาทัวร

ทั้งหมด    

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพัก

แบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง 

(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และบาง

โรงแรมอาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน อาจจะไดเปน 1 เตียง

ใหญกับ 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหา

ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็เงินเพิม่เติมในกรณทีี่อาจมกีารแยกหองพกั 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรือยายเมืองเพ่ือใหเกดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองทีเ่ปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทดัรัต และ

ไมมีอางอาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

5. หากมีงานเทศกาลโรงแรมอาจจะไดพักในเมืองอื่นแทน 
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เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศอังกฤษ  

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ 

(การขอวซีาประเทศอังกฤษผูเดินทางทกุทานตองมาสแกนลายน้ิวมือ ดวยตนเอง  

ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศอังกฤษ  ) 

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลอืสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ

การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดอืน นับจากหลังวันเดินทางกลับ  และหนังสอืเดินทางจะตองไมชาํรุด ฉีก

ขาด มีรอยขีดเขียน (สําหรับทานที่มีหนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย) 

 

2. รูปถาย รูปถายสหีนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (ใชรูปสีพ้ืนหลังขาว

เทาน้ัน ถายไวไมเกิน 6 เดือน, สติ๊กเกอรใชไมได, หามสวมแวนตาหรือ

เคร่ืองประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป และประกบ

ดานหนาของรูปเขาหากัน  (กรุณาอยาใหรูปเลอะหมึก และอยาใหรูปมีรอยลวดเย็บ

กระดาษ เพราะสถานฑูตจะไมรับรูปแบบน้ี ทานอาจจะตองถายใหม) 

 

3. สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประชาชน/สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป)/ทะเบียนสมรส/ทะเบียน

หยา/มรณะบัตร/ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถาเคยเปล่ียน) 

 

4. หลักฐานการเงิน  

- สําเนาสมุดเงินฝากสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 6 เดอืน ถายสาํเนามาทุกหนา(กรุณาปรับสมุดเงินฝาก

แสดงยอดลาสุดถงึ ณ เดือนปจจบุันใหเรียบรอยกอนถายสําเนา) ยอดเงินและเดือน หามกระโดด 

- หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสาํเนาหนาแรกที่มีชือ่เจาของบญัชีของเลมเกาทีต่อ พรอมกับ

ตัวเลขบญัชีเงินฝากเปนปจจุบัน 

*** ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และ บัญชีฝากประจาํ*** 

            กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  

BANK CERTIFICATE หรือ BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุชื่อเจาของบญัชี 

(บุคคลทีอ่อกคาใชจาย) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบคุคลทีเ่จาของบัญชีออก

คาใชจายให(ผูเดินทาง) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต โดยชัดเจน ฉบบั

ภาษาอังกฤษ 

หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) กรุณาย่ืนขอจากธนาคาร โดยใชเวลา

ดําเนินงานประมาณ 3 วัน ฉบับภาษาอังกฤษ (สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเลมจริงของทานในบางกรณี) 

 

5. หลักฐานการทาํงาน(ภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจบุันเทาน้ัน)   

• กรณเีปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดอืน, วันเร่ิมทํางานและ

ชวงเวลาที่อนุมัติใหลาหยุด ตองมีอายุ 1 เดือนกอนย่ืนวีซา ตองสะกดช่ือ – นามสกุลใหตรงตามหนา

พาสปอรต  

• กรณเีจาของกจิการ สาํเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางเปน

กรรมการหรือหุนสวน พรอมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสาํเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสาํเนาไมเกิน 3 เดือน) 
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• กรณเีปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสอืรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก่ําลังศกึษาอยู 

(สถานทูตไมรับเอกสารทีเ่ปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอมและตองมีอายุ 1 เดือนกอนย่ืนวี

ซา) ตองสะกดช่ือ – นามสกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 

  

6. กรณเีด็กไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากมารดา โดยมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบดิา โดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดชีดเชย

คาเสียหายทีอ่าจจะเกดิข้ึนโดยคดัฉบับจริงจากอาํเภอตนสังกัด พรอมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา

พาสปอรตมารดามาดวย  

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากบดิา   โดยบดิาจะตองคดัหนังสอืระบุยินยอมใหบตุร

เดินทางไปตางประเทศกับมารดา โดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดชีดเชย

คาเสียหายทีอ่าจจะเกดิข้ึนโดยคดัฉบับจริงจากอาํเภอตนสังกัด พรอมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา

พาสปอรตบดิามาดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบตุร

เดินทางไปตางประเทศกับใคร และมีความสัมพันธอะไรกันกับเด็ก โดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจง

ความสัมพันธและยินดชีดเชยคาเสียหายทีอ่าจจะเกดิข้ึนโดยคดัฉบับจริงจากอาํเภอตนสังกัด พรอมแนบสาํเนา

บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดามาดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบดิา

หรือมารดาเพ่ือรับรองแกบุตรดวย 

- กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสาํเนาใบหยา และมีการสลกัหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใด

เปนผูมีอาํนาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

 

*** กรณเีด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บดิา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา

สัมภาษณ  กับบตุรที่ศูนยย่ืนดวย ทั้งสองทาน *** 

 

7. เบอรมือถือที่ติดตอไดสะดวกพรอมอีเมล 

 

8. ในกรณีทีม่ีเอกสารแปลเปนภาษาอังกฤษ ตองแปลจากรานแปลหรือศูนยแปล พรอมประทับตรา เทาน้ัน 

 

9. กรุณากรอกขอมูลภาษาไทยตามแบบฟอรมที่แนบมาใหครบถวนถูกตองดวย เน่ืองจากเปนขอมูลทีต่องสง

ใหกับทางสถานทตู เพราะถาขอมูลผิดพลาด ทานอาจจะถูกปฏิเสธวีซาได 
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