เอ็ นจอย อังกฤษ 6 วัน
โดยสายการบินโอมาน แอร์
** บินแบบไม่เหนื่ อยบินเช้าถึงเย็น แบบไม่ต้องย้อนเส้นทาง
ไม่ต้องลางานเยอะ ก็เที่ยวอังกฤษลัน้ ลาได้

บินสู่แมนเชสเตอร์กลับที่กรุงลอนดอน
มีเวลาช้อปปิ้งสาหรับแฟนลูกหนังทีมแมนเชสเตอร์และ
ช้อปปิ้ง Bicester Village Outlet
พร้อมทานเป็ ดย่างต้นตารับร้านดังโฟร์ซีซนั ่ **
บริษทั ฯ...ขอแนะนำรำยกำรเทีย่ วแบบ เอ็นจ๊อยยยย..เอ็นจอย..กับเมืองต่ำงๆ ในประเทศอังกฤษ..
แมนเชสเตอร์

เมืองดังทีท่ า่ นคุน้ ชือ่ จากฟุตบอลพรีเมียร์ลกี และเป็ นเมืองอุตสาหกรรมด้านการทอผ้ามาตัง้ แต่ศตวรรษที ่ 16
ทีท่ าให้ผา้ วูลและค็อตต้อนของอังกฤษเป็ นทีน่ ยิ มชมชอบของผูค้ นทัวโลกจวบจนปั
่
จจุบนั และยังเป็ นเมือง
ใหญ่ทางธุรกิจการค้าทีส่ าคัญและเป็ นเมืองอุตสาหกรรมทีมี่ ชอื ่ เสียง และยังเป็ นเมืองทีมี่ สโมสรทีมี่ ชอื ่ เสียง
โด่งดังในวงการฟุตบอลโลก ทีส่ ร้างนักเตะฝีเท้ายอดเยียมของที
่
มปี ศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
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ลิ เวอร์พลู
สแตรทฟอร์ด
แอมส์เบอร์รี ่
ลอนดอน

เมืองดังทีท่ า่ นคุน้ ชือ่ จากฟุตบอลพรีเมียร์ลกี เมืองทีมี่ กจิ กรรมท่องเทีย่ วทีได้
่ รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะคนทีเ่ ป็ นสาวกของหงส์แดงลิเวอร์พลู ต้องไม่พลาดมาเยือนเมืองนี้
เมืองทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ ำเอวอน ซึง่ มีชอื ่ เสียงในด้ำนกำรเป็ นเมืองแห่งวรรณกรรมอังกฤษ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ
บ้านเกิดเช็คสเปี ยร์ นักประพันธ์ทโี ่ ด่งดังทีส่ ดุ ในอังกฤษ
ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัตศิ าสตร์
มหานครตลอดกาล ทีต่ งั ้ ของทีส่ าคัญ เช่น พระราชวังบักกิ
๊ ้งแฮม สะพานทาวเวอร์บริดจ์ หอนาฬิกาบิก๊ เบน
ลอนดอนอายส์ พิพธิ ภัณฑ์องั กฤษ และอืน่ อีกมากมาย จากนัน้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้ งในย่าน
ช้อปปิ้ งชือ่ ดังของมหานคนรลอนดอน

กำหนดกำรเดิ นทำง
วันแรก
06.00 น.

09.10 น.
12.10 น.
14.00 น.
19.05 น.

วันทีส่ อง
เช้า

24-29 เม.ย. / 8-13 พ.ค. / 29 พ.ค. - 3 มิ .ย. / 26 มิ .ย. - 1 ก.ค.2561

กรุงเทพฯ- มัสกัต (โอมาน) - แมนเชสเตอร์ (อังกฤษ)
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 9 เคาน์เตอร์สายการบิ นโอมาน แอร์
เคาน์เตอร์ T1-5 เจ้าหน้ าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครือ่ ง (กรุณามาให้
ตรงเวลา เนื่ องจากกฎของสายการบิ น ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
ออกจากเดิ นทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY818
เดิ นทางถึงสนามบิ น กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน จากนัน้ าท่านแวะเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกจากเดิ นทางจากสนามบินกรุงมัสกัต โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY105
เดิ นทางถึงสนามบิ นแมนเชสเตอร์ นครแมนเชสเตอร์ นำท่ำนผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร
จำกนัน้ ให้ท่ำนตรวจรับสัมภำระ และโดยสำรรถโค้ชเพื่อเดินทำงไปยังทีพ่ กั
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั Holiday Inn Manchester West หรือระดับเทียบเท่ำ
แมนเชสเตอร์-ลิ เวอร์พลู -สแตรทฟอร์ด
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนชม เมืองแมนเชสเตอร์ Manchester เมืองอุตสำหกรรมทีเ่ ชีย่ วชาญด้านการทอผ้ามาตัง้ แต่
ศตวรรษที่ 16 ทีท่ าให้ผา้ วูลและค็อตต้อนของอังกฤษเป็ นทีน่ ิยมชมชอบของผูค้ นทัวโลกจวบจนปั
่
จจุบนั และ
ยังเป็ นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าทีส่ าคัญและเป็ นเมืองอุตสาหกรรมทีม่ ชี ่อื เสียง นำท่ำนชมภำยนอกพร้อม
ถ่ำยรูปกับศำลำว่ำกำรเมืองนครแมนเชสเตอร์ Manchester Town Hall อำคำรทีส่ ร้ำงขึน้ ในแบบวิคทอเรีย
ผสมผสำนแบบนีโอโกธิค เป็ นทัง้ ทีต่ งั ้ อำคำรเทศบำลในเมืองแมนเชสเตอร์และสำนักงำนใหญ่ของสภำ
เทศบำลเมืองแมนเชสเตอร์และหน่วยงำนของรัฐบำลท้องถิน่ สร้ำงเสร็จอย่ำงสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1877 ชม
ภำยนอกของมหำวิหำรแมนเชสเตอร์ Manchester Cathedral ทีส่ ร้ำงขึน้ ในยุคกลำง มีควำมเก่ำแก่ทส่ี ดุ
เหมือนกับมหำวิหำรเซ้นต์แมรีใ่ นลอนดอน ชมอำคำร The Opera House ในย่ำนถนนคีย์ สถำนทีใ่ นกำรจัด
แสดงงำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ นงำนคอนเสิรต์ งำนบัลเลต์ งำนแสดงดนตรี และยังใช้เป็ นโรงละครด้วย ซึง่
Opera House แห่งนี้ได้รบั ชื่อว่ำ Opera House มำในปี ค.ศ.1920 หลังจำกมีกำรเปลีย่ นจำก New Theatre
มำเป็ น New Queen’s Theatre และ Opera House ในเวลำต่อมำ ให้ท่ำนถ่ำยรูปกับ Gorton Monastery
อำรำมแห่งคริสตจักรในแมนเชสเตอร์ทส่ี ร้ำงมำตัง้ แต่ศตวรรษที่ 19 ด้ำนหน้ำเป็ นอำคำรทรงสูงยอดแหลม
แบบฉบับของสถำปั ตยกรรมโกธิคผสมผสำนกับแบบวิคทอเรีย และแมนเชสเตอร์ยงั เป็ นเมืองทีม่ สี โมสรทีม่ ี
ชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลโลก ทีส่ ร้างนักเตะฝีเท้ายอดเยีย่ มของทีมปี ศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
มาหลายสมัย และมีสนามฟุตบอลของสโมสรทีร่ วยทีส่ ดุ ในโลก นาท่านถ่ายรูปภายนอกของสนามโอลด์
ทราฟฟอร์ด สนามฟุตบอลชื่อดังของประเทศอังกฤษและให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสิ นค้าที่ Mega
Store สาหรับแฟนคลับของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลิ เวอร์พลู (ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองทีม่ กี จิ กรรมท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมเป็ นอย่ำงมำกโดยเฉพำะคนที่
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กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ าม
เช้า

เป็ นสำวกของหงส์แดงลิเวอร์พลู ต้องไม่พลำดมำเยือนเมืองนี้สกั ครัง้ หนึ่ง นำท่ำนชมเมืองลิเวอร์พลู ถ่ำยรูป
กับมหำวิหำรลิเวอร์พลู Liverpool Cathedral วิหำรทีม่ ขี นำดใหญ่ทส่ี ดุ ของเมือง, อำคำรรอยัลไลเวอร์ Royal
Liver Building อำคำรทีม่ คี วำมโดดเด่นมำกทีส่ ดุ ของเมือง ด้ำนบนสุดของอำคำรประดับด้วยนกไลเวอร์ 2
ตัว ทีม่ ขี นำดใหญ่ทส่ี ดุ ในเมือง สัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พลู ซึง่ อำคำรทีม่ นี กไลเวอร์ประดับอยูน่ นั ้ จะพบได้
มำกมำยในเมืองลิเวอร์พลู เดิมเคยเป็ นอำคำรทีม่ คี วำมสูงทีส่ ดุ ในโลก เป็ นทีต่ งั ้ ของบริษทั Royal Liver
Insurance และเป็ นสิง่ ก่อสร้ำงทีป่ ระดับน่ำนฟ้ ำของเมืองลิเวอร์พลู มำนำนกว่ำ 100 ปี ตัวอำคำรสร้ำงขึน้ ในปี
ค.ศ.1911 มีควำมสูง 90 เมตร ประกอบไปด้วยหอนำฬิกำ 2 แห่งทีม่ ขี นำดใหญ่ว่ำหอนำฬิกำบิก๊ เบนในกรุง
ลอนดอน มีโครงสร้ำงคอนกรีตทีแ่ ข็งแรงและมีควำมงดงำมของกำรออกแบบในตอนต้นศตวรรษที่ 20 ตัง้ อยู่
ใจกลำงเมืองลิเวอร์พลู ปั จจุบนั ยังคงเป็ นทีต่ งั ้ ของบริษทั ประกันไลเวอร์เช่นเดิม นอกจำกนี้ยงั ได้ถ่ำยรูปกับ
อำคำรท่ำเรือและคลังสินค้ำ Albert Dock ทีไ่ ด้รบั กำรออกแบบอำคำรโดยเจสฮำร์ทลีแ่ ละฟิ ลปิ อำร์วคิ และ
เปิ ดใช้ในปี ค.ศ.1846 สร้ำงด้วยโครงสร้ำงทีเ่ ป็ นเหล็กเป็ นแห่งแรกๆ ของสมัยนัน้ โดยยึดแนวคิดป้ องกันกำร
เกิดอัคคีภยั กับคลังสินค้ำ จำกกำรสร้ำงเดิมและได้รบั กำรปรับปรุงมำโดยตลอดจนได้รบั ควำมนิยมในด้ำน
กำรขนถ่ำยสินค้ำและกำรจัดเก็บสินค้ำ มีกำรพัฒนำจนกลำยเป็ นท่ำจอดเรือขนำดใหญ่ ปั จจุบนั ยังเป็ น
สถำนทีท่ ส่ี ำคัญของเมืองจนได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกทำงทะเลจำกองค์กำรยูเนสโก้ รวมถึงชม
ควำมงดงำมของอำคำรท่ำเรือบริเวณ Port of Liverpool หนึ่งในสถำนทีส่ ำคัญทัง้ สำมแห่งของเมืองลิเวอร์พลู
ทีไ่ ด้รบั กำรขึน้ ทะเบียนจำกองค์กำรยูเนสโก้เช่นเดียวกัน อำคำรออกแบบโดย เซอร์อำร์โนวด์ ทอร์เนอรี่ และ
เอฟบี ฮอบส์ สร้ำงขึน้ ตัง้ ปี 1904 จนถึง ปี 1907 ด้วยอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ในแบบบำร็อค มีโดมขนำด
ใหญ่อยู่บนยอด พร้อมชมอำคำรทีอ่ ยู่ใกล้เคียงคืออำคำรคิวนำร์ด Cunard Building ให้เวลำท่ำนเดินเล่นและ
ถ่ำยรูปกับอำคำรสวยงำม นำท่ำนผ่ำนชมสนำมกีฬำชื่อดังสนามแอนด์ฟิลด์ สนามฟุตบอลทีเ่ ป็ นตานานและ
มีช่อื เสียงของประเทศอังกฤษและเป็ นสโมสรทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลโลกสโมสรลิเวอร์พลู
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด-อัพอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 3 ชัวโมง)
่
หรือ เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ำเอวอน ซึง่ มีช่อื เสียงในด้ำนกำรเป็ น
เมืองแห่งวรรณกรรมอังกฤษ ให้ท่ำนชมเมืองและถ่ำยรูปกับ The Almshouse บ้ำนเรือนโบรำณทีก่ ่อสร้ำง
ด้วยไม้ตงั ้ แต่ปี ค.ศ.1417-18 ผ่ำนช่วงของกำรปฏิรปู มำหลำยครัง้ และถ่ำยรูปกับอำคำรศำลำว่ำกำรเมือง
อำคำรทีม่ คี วำมเก่ำแก่, สวยงำมและมีช่อื เสียงทีส่ ดุ ในใจกลำงเมืองนี้ ทัง้ ยังเป็ นทีต่ งั ้ สำนักงำนต่ำงๆ ที่
เกีย่ วกับทำงรำชกำรของเมืองนี้ และถ่ายรูปภายนอกกับบ้านของวิ ลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์ กวีและนักเขียนบท
ละครชำวอังกฤษ ได้รบั ยกย่องทัวไปว่
่ ำเป็ นนักเขียนผูย้ งิ่ ใหญ่ของอังกฤษและของโลก มักเรียกขำนกันว่ำเขำ
เป็ นกวีแห่งชำติของอังกฤษ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั ในเขตเมืองวอลตัน้ วอร์วคิ เชอร์ Mercure Warwickshire Walton Hall Hotel &
Spa หรือระดับเทียบเท่ำ
สแตรทฟอร์ด-บิ สเตอร์เอ๊าท์เล็ต-แอมส์เบอร์รี-่ ลอนดอน
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ บิ สเตอร์เอ๊าท์เล็ต วิ ลเลจ Bicester Outlet Village (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1
ชัวโมง)
่
นำท่ำนชมสินค้ำแบรนด์เนมต่ำงๆ ทัง้ ของอังกฤษและในยุโรป เช่น Anne Fontaine Armani Bally
Bodum Bose Burberry Calvin Klein D&G DKNY Diesel Dior Dunhill Ermenegildo Zegna
Fendi Gucci Guess Hugo Boss Jaeger Jigsaw Kipling L'Occitane Levi's Max Mara Missoni
Molton Brown Mulberry Paul Smith เป็ นต้น เพื่อควำมสะดวกในกำรเลือกซือ้ สินค้ำจำกเอ๊ำท์เล็ต (เพื่อ
ความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต)
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จำกนัน้ สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแอมส์เบอร์รี่ Amesbury ในเขตทุ่งหญ้ำแอมสเบอร์ร่ี (ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัวโมง)
่
นำชม เสาหิ นสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge กองหินประหลำด 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัตศิ ำสตร์มำกกว่ำ 4,000 ปี มำแล้ว ทีป่ ั จจุบนั ก็ยงั ไม่สำมำรถสรุปข้อเท็จจริง
ได้ว่ำใครสร้ำง? เพื่ออะไร? มีแต่กำรวิเครำะห์และคำดเดำ สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ มหานคร
ลอนดอน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงแห่งสหรำชอำณำจักรและเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ดุ ใน
สหภำพยุโรป มีประชำกรกว่ำ 7.5 ล้ำนคน ถือเป็ น 1 ในเมืองศูนย์กลำงทำงด้ำนธุรกิจ กำรเมืองและ
วัฒนธรรมของโลก กำรสือ่ สำร กำรบันเทิง แฟชันและศิ
่
ลปะ ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับว่ำมีอทิ ธิพลไปทัวโลก
่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิ มเป็ ดย่างจาก
ภัตตาคารชื่อดังของลอนดอน
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Heston Hyde หรือระดับเทียบเท่ำ

คา่

วันทีส่ ี ่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

วันทีห่ ้า
เช้า

ลอนดอน-ช้อปปิ้ ง
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนชม มหานครลอนดอน ทีย่ งิ่ ใหญ่ เริม่ จำกพระรำชวังบัคกิง้ แฮมทีป่ ระทับแห่งพระรำชินี
อังกฤษ ชมกำรเปลีย่ นยำมของทหำรรักษำพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพูสดี ำแต่จะ
เปลีย่ นเป็ นชุดสีเทำในช่วงฤดูหนำว ก่อนนำท่ำนเก็บภำพสวยของหอนำฬิกำบิก๊ เบน สัญลักษณ์ทส่ี ำคัญของ
ลอนดอนทีต่ งั ้ อยู่เคียงข้ำงอำคำรรัฐสภำทีส่ วยงำมริมฝั ง่ แม่น้ำเทมส์ ลอนดอนอำยส์ ชิงช้ำสวรรค์ทเ่ี ป็ น
สัญลักษณ์แห่งสหัสวรรษของอังกฤษ สะพำนทำวเวอร์บริดจ์ เอกลักษณ์อนั โดดเด่นใจกลำงกรุงลอนดอน
ผ่ำนชมสถำนทีส่ ำคัญต่ำงๆ อำทิ บ้ำนเลขที่ 10, ถนนดำวน์นิ่งทำเนียบนำยกรัฐมนตรี, จัตุรสั ทรำฟั ลกำร์,
อนุสรณ์แห่งสงครำมทรำฟั ลกำร์ของท่ำนลอร์ดเนลสัน, พิคคำเดลลี เซอร์คสั , ย่ำนโซโห มหำวิหำรเซนต์พอล
ฯลฯ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
ให้เวลำท่ำนเดินเล่นช้อปปิ้ งอย่ำงจุใจบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่ำนช้อปปิ้ งใหญ่ของลอนดอนทีท่ ่ำนจะได้เลือกซือ้
สินค้ำคุณภำพเยีย่ มจำก มำร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ์ และห้ำงอื่นๆ อีกมำกมำย
*** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าต่างๆ อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย***
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Heston Hyde หรือระดับเทียบเท่ำ

08.25 น.
19.00 น.
21.15 น.

ลอนดอน-สนามบิ นฮีทโทรว์-มัสกัต
รับประทานอาหารแบบกล่อง
จำกนัน้ นำท่ำนเช็คเอ๊ำท์จำกทีพ่ กั และนำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบินฮีทโธรว์
นาท่านออกเดิ นทางจากลอนดอน โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY104
เดิ นทางถึงสนามบิ น กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน จากนัน้ าท่านแวะเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกจากเดิ นทางจากสนามบินกรุงมัสกัต โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY817

วันทีห่ ก
06.20 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ....
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดิ นทาง

24-29 เม.ย. / 8-13 พ.ค. / 29 พ.ค. - 3 มิ .ย. / 26 มิ .ย. - 1 ก.ค.2561

เอ็นจอย อังกฤษ 6 วัน (WY)
ผูใ้ หญ่ทา่ นละ
ท่านทีต่ อ้ งการพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

39,900

21,900

6,900

6,900

**ไม่รวมค่าบริ การงานด้านวีซ่าและบริ การด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 4,900 บาท // ค่าทิ ปคนขับ และ
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิ ปชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง) **

*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในอังกฤษ ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ

 อัตราค่าเดิ นทางนี้ เป็ นราคาโปรโมชันต้
่ องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 30 ท่าน ไม่มี
ราคาเด็ก และจะต้องชาระมัดจา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 อัตราค่าเดิ นทางและตั ๋วโดยสารนี้ เป็ นอัตราราคาพิ เศษ ดังนัน้ หากมีการออกตั ๋วโดยสารแล้วไม่สามารถ
ขอรีฟันด์ได้
 กรณี ท่านที่ต้องการแยกวันกลับหรือเดิ นทางไปและกลับไม่พร้อมคณะหรือต้ องการที่นัง่ ชัน้ ธุรกิ จหรือ
พรีเมี่ยม ไม่สามารถทาตั ๋วแยกออกจากคณะได้ ท่ านจะต้องสารองที่นัง่ เดี่ยว และรอการยืนยันการจอง
จากสายการบิ น ผู้เดิ นทางจะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายที่เพิ่ มเติ มนัน้
***การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันทาการ ซึ่งผู้เดิ นทางจะต้องไปแสดงตัวด้วย
ตัวเองและได้รบั การสแกนนิ้ วมือและถ่ายรูปจากศูนย์รบั คาร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่ง
รายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทาง และส่งเอกสารให้
ครบถ้วนเพื่อทาการนัดหมาย และกรุณากรอกข้อมูลให้ถกู ต้องตามความเป็ นจริ ง มิ เช่นนัน้ ท่านที่ ยื่นคาร้อง
นัน้ อาจถูก Black List จากสถานทูตได้หรือเสียเวลาในการขอเอกสารเพิ่ มเติ มหรือการทานัดหมายใหม่อีกครัง้
และชาระค่าวีซ่าใหม่อีกครัง้ เช่นกัน **
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินโอมานแอร์ ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-มัสกัต-แมนเชสเตอร์ // ลอนดอนมัสกัต-กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ, ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกท่านในระหว่างการเดินทางจากกรุงเทพฯ
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 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 15
ม.ค.61 (กรณีมกี ารเก็บเพิม่ เติมในภายหลัง โดยมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ จากสายการบิน ขออนุญาตเก็บส่วนต่างเพิม่ เติม
ตามการเรียกเก็บของสายการบิน)
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าอังกฤษและค่าบริการด้านเอกสารและการนัดหมายทาวีซ่า ท่านละ 4,900 บาท (ชาระ
พร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดิ นทาง)
 ค่าแปลเอกสารสาหรับการยื่นวีซ่าทีจ่ ะต้องแปลจากศูนย์การแปลเท่านัน้ (จานวนหรืออัตราค่าแปล ขึน้ อยู่กบั รูปแบบและ
จานวนเอกสารของแต่ละบุคคล ซึง่ ไม่เกีย่ วกับค่าบริการวีซ่า)
 ค่าวีซ่าเร่งด่วนหรือบริการพิเศษอย่างอื่นเกีย่ วกับวีซ่า
 ค่าทิ ปพนักงานขับรถ และค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดิ นทาง)
 ค่าบริการทิปพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์ยกเว้นระหว่างมือ้ อาหาร)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะ
ขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทางาน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน
์
ทัง้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจาที่ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่
สถานทูตเรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบิน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจา
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในความรั
บผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจาก
์
สายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด
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o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณาก่อน
การจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอำจจะไม่
ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่
กับ 1 เตียงพับเสริม หรือแยกพักแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเดี่ยว โดยท่านจะต้องชาระค่า
พักเดี่ยวเพิ่ม ตามอัตราที่โรงแรมเรียกเก็บของคืนที่พกั นัน้ ๆ
2. โรงแรมในยุโรปและอังกฤษบำงแห่งอำจจะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
3. กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ ์
ในกำรปรับเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
4. โรงแรมในยุโรปและอังกฤษทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่
มีอ่ำงอำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตอังกฤษ)
ใช้เวลาในการพิ จารณาประมาณ 20 วันทาการ หรือผูท้ ี่มีคณ
ุ สมบัติในการยื่นเร่งด่วนต้องการ
ยื่นด่วนสามารถขอคาร้องในการยื่นด่วนได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มตามที่ศนู ย์วีซ่าเรียกเก็บ โดยท่านผู้
เดิ นทางสามารถชาระได้ ณ วันนัดหมายและแสดงตัว ใช้เวลาพิ จารณาประมาณ 3-5 วันทาการ
ผูเ้ ดิ นทางจะต้องมาแสดงตัวทีสถานทูตอังกฤษทุกท่าน เนื่ องจากต้องทาการสแกนนิ้ วมือ ตาม
วันทีแ่ ละเวลาทีส่ ถานทูตกาหนด ซึง่ ท่านสามารถเตรียมเอกสารตามรายละเอียดด้านล่างเพือ่ ใช้ประกอบใบคาร้องขอ
ยืน่ วีซ่า ท่านสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มทีแ่ นบมาด้านล่างนี้ โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกข้อ เนื่องจากเป็ น
ข้อมูลทีต่ อ้ งกรอกผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกับการทาการนัดหมายยืน่ วีซ่าในระบบด้วย ในวันที่ มาแสดงตัวให้ นา

สมุดบัญชีเงิ นฝากฉบับจริ งถือมาแสดงต่อเจ้าหน้ าที่ศนู ย์ยื่นด้วย
ปัจจุบนั การยื่นวีซ่าอังกฤษ เอกสารใดที่ เป็ นภาษาไทย อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลต่างๆ,
ใบทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบเกิ ด, หนังสือรับรองกิ จการหรือจัดตัง้ บริ ษทั และอื่นๆ จะต้องทาการแปลเอกสาร
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ให้เรียบร้อยก่อนการยื่นวีซ่าที่ ศนู ย์ยื่นวีซ่า โดยจะต้องเป็ นการแปลจากศูนย์แปลที่ ถกู ต้องตามกฏหมายและมี
การเซ็นรับรองและตราประทับจากศูนย์แปล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามแต่เอกสารต้นฉบับและแต่ละบุคคล ท่าน
สามารถสอบถามค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้นจากบริ ษทั ทัวร์
o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นขนาดใบหน้ า
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นชื่อ
สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือองค์กร พร้อมใบลาและสาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส+ฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
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ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก พร้อม
ฉบับแปลภาษาอังกฤษ

o หลักฐานการเงิ น
- ใช้ สาเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสาเนา ทุกหน้า และปรับ
สมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้ พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยขอเป็ นเลขทีบ่ ญ
ั ชีเดียวกับสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากทีน่ ามาแสดง
- กรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ
และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ด้วย อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียน
สมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองธนาคาร 1 ฉบับ และทา
จดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอ
ต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ้ จงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่ านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
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*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริ งเบือ้ งต้น สาหรับการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ และกรุณากรอกเป็ น
ตัวพิ มพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษเท่านัน้
กรุณาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมูลเหล่านี้ จะเป็ นข้อมูลที่ถกู นาไปกรอกลง Application
Online เมื่อทาการ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดังนัน้ ขอให้แจ้งตาม
ความเป็ นจริ งที่สดุ ของผูส้ มัครแต่ละบุคคล มิ เช่นนัน้ อาจถูก black list หรือเสียเวลาในการ
ทานัดหมายใหม่หรือมาอีกครัง้ รวมถึงการชาระค่าวีซ่าใหม่อีกครัง้

1. ชื่ อ-สกุล ..................................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิมหรื ออื่ นๆที่เคยใช้หรื อกรณี มีการเปลี่ยนชื่ อ หรื อก่อนแต่งงาน .........................................................
2. มีหนังสื อเดินทางเล่มเก่าหรื อไม่

....

ไม่มี

.... มี (โปรดระบุรายละเอียด) หมายเลขหนังสื อเดินทางเล่มเก่า

.....
..................................... วันที่ออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุ ............................
3. สถานภาพ
หย่า

.....

....

โสด

.... แต่งงานจดทะเบียน .....

แต่งงานไม่จดทะเบียน

.....

หม้าย

4. ชื่ อ-สกุล คูส่ มรส .............................................................. นามสกุลก่อนแต่งงาน ..........................................
วัน-เดื อน-ปี เกิดคูส่ มรส ................................................... สถานที่เกิด .........................................................
เดินทางด้วยกันหรื อไม่ ................
ชื่ อบุตร 1. ชื่ อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดิ นทางด้วยกันหรื อไม่ ........................
ชื่ อบุตร 2. ชื่ อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางด้วยกันหรื อไม่ ........................
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ชื่ อบุตร 3. ชื่ อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางด้วยกันหรื อไม่ ........................
ชื่ อบุตร 4. ชื่ อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางด้วยกันหรื อไม่ ........................
5. ที่อยูป่ ัจจุบนั ............................................................................................................................................
............................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ ...................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน ................................................................................................................................
.............................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ ...................................
โทรศัพท์บา้ น

......................

อาศัยอยูม่ ากี่ปี ...............................................

โทรศัพท์มือถื อ
E-Mail:

......................

……….………….………………

6. ชื่ อสถานที่ทางาน ........................................................................................................................................
(ชี้แจงเกี่ยวกับกิจการที่ทา หรื อสิ นค้าที่ขายว่าเกี่ยวกับประเภทไหน ไม่วา่ จะเป็ น เจ้าของกิจการหรื อลูกจ้าง)
.................................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน .....................................................................................................................................
....................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ...................................................
โทรศัพท์

...................... หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.........................

ตาแหน่งหน้าที่ ..........................................................................................................................................
วันที่เข้าทางาน / วันเริ่ มเข้าศึกษา ............................................ เงินเดื อน ......................................................
กรณี ศึกษาอยู ่ / สถานที่ศึกษา .......................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานศึกษา ..........................................................................................................................................
ศึกษาระดับชัน้ / หลักสูตร .......................................................................................................
กรณี อุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ...............................................
7. ค่าใช้จา่ ยครอบครัวต่อเดื อน .................................................... ให้ครอบครัว+ภรรยา+ลูก ................................
8. ท่านมีเงินออมหรื อไม่ ฝากประจา ............................................. เท่าไหร่ .........................................................
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หุน้ หรื อหลักทรัพย์ .......................................... เท่าไหร่ .................................................................................
มีธนาคารอะไรบ้าง .......................................................................................................................................
9. ชื่ อ-นามสกุล บิดา ......................................................... วัน-เดื อน-ปี เกิด ......................................................
(หากจาไม่ได้ให้แจ้งอายุ) .................................................. สถานที่เกิด ..........................................................
** กรณี เสียชีวิตแล้วไม่ตอ้ งแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วนั เดื อนปี เกิด และสถานที่เกิดมาตามปกติ จาเป็ นต้องใส่ กรุ ณาอย่า
เว้นว่างไว้เฉยๆ **
ชื่ อ-นามสกุล มารดา ...................................................... วันเดื อนปี เกิด ......................................................
(หากจาไม่ได้ให้แจ้งอายุ) .................................................. สถานที่เกิด ..........................................................
** กรณี เสียชีวิตแล้วไม่ตอ้ งแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วนั เดื อนปี เกิด และสถานที่เกิดมาตามปกติ จาเป็ นต้องใส่ กรุ ณาอย่า
เว้นว่างไว้เฉยๆ **
10. ท่านเคยได้ขอวีซา่ เข้าประเทศอังกฤษหรื อไม่

.... ไม่เคย ....

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่) วีซา่ ที่ได้

ได้ระหว่าง
วันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่ ............................................. เลขหมายวีซา่ ที่เคยได้ ............................................
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษหรื อไม่

....ไม่เคย .... เคย (กรณีท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่) ระหว่างวันที่

เท่าไหร่
กี่วนั ....................... เข้าวันที่เท่าไหร่ ....................................... ออกวันที่เท่าไหร่ .........................................
ไปทาอะไร ..................................................................
11. ท่านเคยเดินทางไปประเทศอะไรบ้าง 1. ..............................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ ..................................................
2...................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ ..................................................
3. .................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ ..................................................
4...................................................................................................
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เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ ..................................................
5....................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ ..................................................
6......................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ ..................................................
12. คุณมีเพื่ อน หรื อ ลูก ที่เรี ยนที่ประเทศอังกฤษหรื อไม่ ถ้ามี ขอ ชื่ อ-สกุล ที่อยู ่ และเบอร์โทร. .................................
ที่พกั ที่องั กฤษ ....................................................................................... โทร. ..............................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

----------------------------------------------
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