ลอนดอน 6วัน 4 คืน
เลือกชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษChelsea Vs Arsenal หรือ
Arsenal Vs Manchester City

กาหนดการเดินทาง วันที่

2-7 ก.พ. 60 (Chelsea Vs Arsenal)
30มี.ค.-4เม.ย. 60 (Arsenal Vs Manchester City)

ราคา 110,000.ราคา 110,000.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 สนามบินฮีทโธรว์, ลอนดอน - สโตนเฮนจ์ - บาธ - โรมันบาธ
วันที่3

กรุงลอนดอน - ทราฟัลการ์ - พิคคาดิลลี - โทรคาเดโรเซ็นเตอร์ - บิ๊กเบน - โบสถ์เวสต์มินสเตอร์ - ถ่ายรูปมหา
วิหารเซนต์ปอล - ผ่านชมหอคอยลอนดอน - ขึ้นชมลอนดอนอายส์ - ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ

วันที่4 แมนเชสเตอร์ - ช้อปปิ้ง Bicester Village - กรุงลอนดอน
วันที5่ กรุงลอนดอน - เมืองลินซ์ - จัตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - พระราชวังวินเซอร์ - สนามบินฮืโธรว์
วันที่6 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก
22.00 น
วันที่ 2
01.10 น.
07.15 น.

กรุงเทพฯ - กรุงลอนดอน
คณะพบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 4 Row D
เคาร์เตอร์สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกต่างๆ แก่ท่าน
กรุงลอนดอน - สโตนเฮนจ์ - บาธ - โรมันบาธ
ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910
ถึงสนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นําท่าน
เดินทางผ่านชนบทของอังกฤษ ชม กลุ่มหินมหัศจรรย์ สโตนเฮนจ์ (Stonehenge Site) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลก เป็นอนุสรณ์สถานยุคก่อน ประวัติศาสตร์กลางทุ่งราบกว้างใหญ่บนที่ราบซอลส์บรี (Salisbury Plain)
ใน บริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ ตัวอนุสรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็น
วงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอันตั้งขึ้น บางอันวาง นอนลง และบางอันก็ถูกวางซ้อนอยู่ข้างบน ซึ่ง
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เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
ที่พัก
วันที่ 3
เช้า

กลางวัน
บ่าย
15.00 น.
ค่ํา
ที่พัก
วันที่4
เช้า

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะตื่นตาตื่นใจ กับหินเหล่านี้ เพราะมองดูแล้วเหมือนกลุ่มคนแคระผิวสีําตาลที
น้
่อยู่บน
พื้นที่กว้างใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเข้าไปชม ใกล้ๆก็จะมองเห็นความสวยงามของมันได้ โดยนักโบราณคดีไม่
สามารถล่วงรู้ได้ว่าใครเป็นผู้สร้าง และสร้างเพื่อ วัตถุประสงค์ใด หรือจะเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นผู้สร้าง เพื่อบอก
สิ่งอันเป็นความลับจักรวาลให้แก่ชาวโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (BATH) ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บน เกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปี
มาแล้ว ชมโรมันบาธ (ROMAN BATH) ที่ชาวโรมัน มาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ําแร่ โดยอาศัยําจากบ่
น้
อําแร่
น้
ธรรมชาติที่จะมี ําไหลออกมาอย่
น้
างต่อเนื่องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศา
เซลเซียส ที่เมืองบาธมีบ่อน้ําพุร้อนตามธรรมชาติ 3 แห่ง บ่อที่ใหญ่ที่สุดคือที่ ROMAN SACRED SPRING น้ํา
ผุดจากใต้ดินลึก 3,000 เมตร มีแร่ธาตุถึงกว่า 43 ชนิด จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (London)
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
Cumberland Hotel หรือเทียบเท่า
กรุงลอนดอน - ทราฟัลการ์ - พิคคาดิลลี - โทรคาเดโรเซ็นเตอร์ - บิ๊กเบน - โบสถ์เวสต์มินสเตอร์ มหา
วิหารเซนต์ปอล - หอคอยลอนดอน - ลอนดอนอายส์ - ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นําท่านเทีย่ วชม กรุงลอนดอน มหานครที่เก่าแก่ โดยเริ่มจาก จตุรัสทราฟัลการ์ บริเวณที่เต็มไปด้วยนกพิราบใน
กลางกรุงลอนดอน ผ่าน พิคคาดิลลีเซอร์คัส เลี้นวผ่านโทรคาเดโร เซ็นเตอร์, โบสถ์เซนต์ พอล ผ่านรัฐสภา
อังกฤษ และข้ามแม่น้ําเทมส์ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาบิ๊กเบน ก่อนเลี้ยวผ่าน โบสถ์เวสต์มินสเตอร์
นําท่านและถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์พอล มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ที่ใช้จัดงานพระราช
พิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเจ้าหญิงไดอาน่า สเปนเซอร์ ผ่านชมธนาคารแห่งอังกฤษ
ศูนย์กลางทางการเงินการธนาคาร ที่สําคัญ ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน
นําท่านผ่านชมหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ นองเลือด
ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเคยเป็นป้อมปราการ ปราสาท ราชวัง คุก แดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่ม
อาคาร และหอคอยหลายหลัง
จากนั้นนําท่านขึ้นชม ลอนดอนอายส์ (London Eyes) ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของลอนดอนอีกอย่างหนึ่ง ซึ่ง
ชาวอังกฤษสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นสหัสวรรษใหม่ปี 2000
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอล เพื่อเตรียมตัวเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ
ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย
Cumberland Hotel หรือเทียบเท่า
แมนเชสเตอร์ - ช้อปปิ้ง Bicester Village - กรุงลอนดอน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
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กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
ที่พัก
วันที่5
เช้า

กลางวัน
บ่าย

16.30 น.
21.30 น.
วันที่หก
16.00 น

นําท่านเดินทางสู่ Bicester Village (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
อิสระท่านช้อปปิ้งที่ Bicester Village เป็นสถานที่สร้างเป็นบ้านไม้สไตล์วินเทจ เรียงต่อกันเป็นทิวแถวเหมือน
หมู่บ้าน เพลิดเพลินไปกับการ ช้อปปิ้งสินค้าภายใน เอ้าท์เล็ทกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนม เช่น Gucci, Prada,
Burberry, Tod’s, Dior, Mulberry, Superdry, Bally, Paul Smith ให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ ได้เวลา
พอสมควร นําท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (London)
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน Four Seasons Restaurant
Cumberland Hotel หรือเทียบเท่า
กรุงลอนดอน - ชมพระราวังวินเซอร์ - สนามบินฮืโธรว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
วันนี้นําท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (Linz) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ออสเตรีย ตั้งอยู่ริม
ฝั่งแม่น้ําดานูบ อดีตเคยเป็นค่ายนาซีในสมัยการปกครองของเยอรมัน เป็นอีกหนึ่งเมืองที่แฝงความสวยงามของ
ศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาโร๊ค และร็อคโคโค
นําท่านชม จัตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ (Haupt Platz Square) ซึ่งล้อมรอบด้วยอาคารรัฐสภาประจําเมือง และ
มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค (Postlingberg) ในนิกายเยซอิตที่หอคอยคู่สูงเสียดฟ้า
รับประทานอาหารกลางวัน Fish & Chip with Lobster
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังวินเซอร์ (Windsor Castle) พระราชวังที่ตั้งอยู่ เมืองวินด์เซอร์ ในมณฑลบาร์ค
เชอร์ สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 1 แห่ง อังกฤษ เมื่อปี 1070 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เป็น
พระราชฐานที่ยังมีผู้ อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นพระราชฐานที่เก่าที่สุดที่มีผู้อยู่อาศัย ต่อเนื่องกันมา
ตลอดตั้งแต่เริ่มสร้างมีเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดด้วยกันประมาณ 45,000 ตารางเมตร โดยเป็นหนึ่งในสาม
พระราชฐานหลักแห่งราชวงศ์อังกฤษ อีกสองแห่ง ได้แก่ พระราชวังบักกิ้งแฮมและพระราชวังโฮลี่รู้ดที่เอดินเบอ
ระ โดยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบ็ธที่ 2 ทรงมักใช้ เวลาวันสุดสัปดาห์หลายวันที่พระราชวังวินด์เซอร์แห่งนี้
พระมหากษัตริย์และกษัตริย์แห่งอังกฤษเกือบทุกพระองค์มี ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการก่อสร้างและการ
วิวัฒนาการของพระราชวังวินด์เซอร์โดยตลอด
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ (Heathrow Airport)
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 917
สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ บาทต่อท่าน
Match การแข่งขันฟุตบอล
ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่านต่อห้อง
ห้องพักเดี่ยว
งดแถมกระเป่า
พรีเมียร์ลีกอังกฤษ
คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป
ชาระเพิ่ม
2-7 ก.พ. 60
Chelsea Vs Arsenal)
110,000
11,000
30มี.ค.-4เม.ย. 60
Arsenal Vs Manchester City
110,000
11,000
หมายเหตุ
อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการยืนยันของตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม กรณีค่าน้ํามัน หาก อัตราการ
แลกเปลี่ยนเงินเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ จําเป็นต้องปรับขึ้น และอัตราดังกล่าวต้องมีผู้เดินทางอย่างน้อย 15 ท่าน
*โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการยืนยันของสมาคมฟุตบอลอังกฤษ*
อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ สายการบินไทย ชั้นประหยัด
 ค่ารถรับส่ง สนามบิน - โรงแรม และระหว่างการนําเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ (Free Wifi บนรถ)
 ค่าตั๋วชมฟุตบอล
 ค่าวีซ่าประเทศอังกฤษสําหรับนักท่องเที่ยว
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)
 มัคคุเทศก์มืออาชีพดูแลท่านตลอดการเดินทาง 2 ท่าน/คณะ
 น้ําดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าภาษีํามั
น้ นเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน อัตราเรียกเก็บ ฯ วันที่ 9 ธันวาคม 2559
อัตราดังกล่าวไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % จากค่าบริการ

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัตติ ามเงื่อนไขดังกล่าว
การชาระเงิน
*กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 40,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ เงินมัด
จําดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง(ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันริ่ม
เดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS131216

www.etravelway.com/+

Page 4 of 7



*ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วัน
ทําการ (ในช่วงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม หรือ
เมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
 เมื่อได้รับการยืนยันของตั๋วเครื่องบิน และที่พัก ชําระอีกส่วนตามจํานวนเต็ม
 ท่านจะได้รับการยืนยันการจองทั้งหมดก็ต่อเมื่อได้ชําระค่าทัวร์แล้วเต็มจํานวนเท่านั้น
 กรณีทางบริษัทฯ มีการชําระค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโรงแรม ไปแล้ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็
ตาม เช่น ยกเลิก หรือ ลดจํานวนผู้เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายบางส่วน หรือทั้งหมด ไม่ว่า
กรณีใดๆ ก็ตาม
 ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องเงิน
หรือ บริการส่วนที่ขาดไปได้ บริษัท
การยกเลิกการจองทัวร์
 หากมีการยกเลิก 30 วันทําการก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 หากมีการยกเลิก 15 - 29 วันทําการก่อนการเดินทาง หักมัดจํา 40,000 บาท
 หากมีการยกเลิก 1 - 14 วันทําการก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
หมายเหตุ
ปัจจุบันการยื่นวีซ่าอังกฤษ ผู้เดินทางต้องทําการยื่นเอกสารต่างๆและสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวเองเท่านั้น พร้อมทั้ง
ตรวจสอบ ประวัติ การเดินทางและสถานะทางการเงินในปัจจุบัน กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
สถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทย
อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการยืนยันของตั๋วเครื่องบิน กรณีค่าน้ํามัน และประกันเพิ่มขึ้น ทางบริษัท
ฯ จําเป็นต้องปรับขึ้น และอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการยืนยันของทางโรงแรม
รายการดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอของบริษัทฯ เท่านั้น ยังมิใช่การยืนยันการเดินทางจนกว่าจะได้รับการยืนยันจาก
บริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงรายการ ราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจําเป็นจนไม่อาจแก้ไขได้ อาทิ ภัยทางการเมือง
ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน หรือการ ประท้วง ฯลฯ แต่บริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการและความปลอดภัย
ของท่านเป็นสําคัญ
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พักในต่างประเทศ การจราจร
การ เปลี่ยนวันแข่งขันฟุตบอล, และการเกิดภัยอื่นใดที่นอกเหนือความคาดหมาย
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนําเข้า
ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือมีการบันทึกด้านการประพฤติที่สุ่มเสี่ยงไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผล
ใดๆก็ตามที่กอง ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้เดินทางเอง
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บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ
คน ต่างด้าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ (ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทาการ)
(การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือ ด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคาร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ
ตั้งอยู่ที่ อาคารเทรนดี้ ออฟิต ชั้น 28 (ติดกับ สถานีรถไฟฟ้านานา )
ถนน สุขมุ วิท ซอย 13 แขวง คลองเตย เขตวัฒนา กทม. 10110)
1. สาหรับบุคคลทั่วไป
หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ํากว่า 6 เดือน (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้
แนบมาด้วย)
รูปถ่ายสี 2” จํานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดํา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม
, พื้นหลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สําเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ทํางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซา่
กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบัตร
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํา) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบัน กรณีใช้
เอกสารเป็น BANK GUARANTEE ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนามาใช้ยื่น วีซ่าได้
หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
1. กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สําเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สําเนาใบทะเบียน
พาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทําหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้
สําเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) และขอ
หนังสือรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สาหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 20 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทําจากที่ว่าการอําเภอ(ถ้าเดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่งไม่
ต้องทํา)
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
กรณีผู้เดินทางอายุต่ํากว่า 15 ปีขอสําเนาสูติบัตรพร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ(ไม่สามารถใช้บัตรประชาชน เด็กได้)
สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทํางานงานของบิดา หรือ มารดา
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กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากต้นสังกัด และสําเนาบัตร
ข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือ มารดา
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง
4. สาหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย
กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้อง
เปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทําการแจ้งเข้า-แจ้งออกที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการ
พิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
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