Image of England

อังกฤษ-เวลส์ 7 วัน
บินตรงสู่นครลอนดอน ชมมรดกโลกสโตนเฮ้นจ์และเมืองบาธ
พบกับเมืองดังลิเวอร์พลู และแมนเชสเตอร์
เมืองน่ารักต่างๆ Bibury, Bourton-on-the-Water และ
Stratfromd-upon-Avon บ้านเกิดเช็คสเปียร์

ชิมเป็ดย่างจากร้านดังโฟร์ซซี นั่
เข้าชม Tower of London
พร้อมล่องเรือชมความงามริมฝัง่ แม่นา้ เทมส์
ช้อปปิง้ มหานครลอนดอน และช้อปปิง้ Bicester Outlet Village

โดยสายการบินไทย
จำก..

บริษท
ั ฯ...ขอแนะนำรำยกำรเทีย
่ วในสหรำชอำณำจักรหรือเกำะอังกฤษ โดยเริม
่
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ลอนดอน

มหำนครตลอดกำล ทีต
่ ั้งของที่สำคัญๆ เช่น พระรำชวังบัก
๊ กิ้งแฮม ทำวเวอร์
ออฟลอนดอน จำกนัน
้ มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นช้อปปิ้งบนกับย่ำนช้อปปิ้งชื่อ
ดังของลอนดอน
แอมส์เบอร์รี่ ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัติศำสตร์ ชม
อิทธิพลในอดีตของชำวโรมันโบรำณที่เมืองบำธ
เมืองคำร์ดฟ
ิ๊ เมืองหลวงของแคว้นเวลส์ หนึ่งในเครือจักรภพ กลำงใจเมืองเป็นที่ตั้งของ
ปรำสำทคำร์ดิ๊ฟ ที่พระเจ้ำ
วิลเลียมผู้พิชิตได้มีรับสั่งให้สร้ำงขึ้นจำกรำกฐำนเดิมของปรำสำทโรมัน
โบรำณ และได้รับกำรตกแต่งต่อเติมเรื่อยมำ ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพง
โบรำณ
ไบบุรี่
หมู่บ้ำนเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้นโกลวเชสเตอร์ไชร์ เขตคอตส์โวลส์ จัดว่ำเป็น
หมู่บ้ำนที่งดงำมและน่ำรักที่สด
ุ ในอังกฤษ
เบอร์ตน
ั้ ออนเดอะวอเตอร์ หมู่บ้ำนเล็กๆ ทีร่ จ
ู้ ักกันในนำมของ “เวนิส แห่งคอตส์โวลส์”
เมืองสวยน่ำรัก มีควำมโดดเด่นในด้ำนธรรมชำติอันงดงำม มีลำธำรสำย
เล็กๆ ไหลผ่ำนกลำงเมือง ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีสเน่ห์อย่ำงยิ่ง
สแตรทฟอร์ด
เมืองที่ตั้งอยูร่ ิมฝั่งแม่น้ำเอวอน ซึ่งมีชื่อเสียงในด้ำนกำรเป็นเมือง
แห่งวรรณกรรมอังกฤษ บ้ำนเกิดของ
วิลเลีย
่ ม เช็คสเปียร์ กวีชื่อก้องโลกและนักเขียนบทละครชำวอังกฤษ
ลิเวอร์พล
ู
เมืองดังที่ท่ำนคุ้นชื่อจำกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก แวะร้ำนขำยของทีร่ ะลึกทีมลิ
เวอร์พูล
อ๊อกซ์ฟอร์ด ซึ่งรู้จก
ั กันในนำมของเมืองแห่งมหำวิทยำลัย ซึ่งชื่อเมืองตั้งตำม
มหำวิทยำลัยระดับโลกที่รู้จก
ั กันในนำมของมหำวิทยำลัยออกซ์ฟอร์ด

กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก
22.00 น.

12-18 ต.ค.2561

กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงหมำยเลข 4
เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย เคำน์เตอร์ D เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและอำนวย
ควำมสะดวกให้ท่ำนก่อนขึ้นเครื่อง

วันทีส
่ อง
01.10 น.

ลอนดอน-แอมส์บวั รี-่ สโตนเฮ้นจ์-บำธ-คำร์ดฟ
ิ๊ (เวลส์)
ออกจำกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ บินตรงสูล
่ อนดอน โดยสำยกำรไทย

เที่ยวบินที่ TG 910
07.15 น. เดินทำงถึงสนำมบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน นำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ
เมืองและศุลกำกร ให้ท่ำนตรวจรับสัมภำระ จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมือง
แอมส์เบอร์รี่ Amesbury ในเขตทุ่งหญ้ำแอมสเบอร์รี่ (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 1.30 ชัว
่ โมง) นำท่ำนชม เสำหินสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge กอง
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กลำงวัน
บ่ำย

หินประหลำด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศำสตร์
มำกกว่ำ 4,000 ปีมำแล้ว ที่ปัจจุบันก็ยังไม่สำมำรถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่ำใคร
สร้ำง? เพื่ออะไร? มีแต่กำรวิเครำะห์และคำดเดำ สมควรแก่เวลำนำท่ำน
เดินทำงสู่ เมืองบำธ เมืองอำบน้ำแร่ทม
ี่ ีอิทธิพลมำตั้งแต่ยุคเรืองอำนำจของ
อำณำจักรโรมันโบรำณ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว
่ โมง)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเข้ำชมภำยในของโรงอำบน้ำแร่รอ
้ นที่สร้ำงขึ้นมำตั้งแต่ยุคโรมัน
โบรำณ โดยมีกำรตกแต่งอย่ำงงดงำม ปัจจุบันน้ำพุร้อนนี้ก็ยังมีปริมำณ นับ
ล้ำน นับแสนแกลลอน ด้วยอุณหภูมิระดับ 45-46 องศำเซลเซียส ซึ่ง
หลักฐำนบ่อน้ำพุร้อนและซำกอำคำรเก่ำแก่ที่หลงเหลืออยู่นี้ ทำให้เมืองบำธ
ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโกในปี ค.ศ.
1987 ชม พิพิธภัณฑ์นำแร่
้
รอ
้ นโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมี
ประวัติกำรค้นพบที่น่ำสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุม
่ อำคำรสำคัญของเมือง คือ
บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่
สำมคือ บริเวณที่เปิดบริกำรให้นักท่องเที่ยวหรือชำวเมืองใช้บริกำรน้ำแร่
ซึ่งมีทั้งสระว่ำยน้ำ, บ่อน้ำแร่ร้อน-เย็น, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็นเตอร์กิ

ค่ำ

ชบำธ (Turkish Bath) และให้ท่ำนได้ชม
ิ น้ำแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยว
เท่ำนั้น จำกนั้นนำท่ำนชมเมืองอำคำรบ้ำนเรือนถูกสร้ำงขึ้นในยุคจอร์
เจี้ยน ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัวอีกทั้งอำคำรรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอำคำรรูป
ครึ่งวงกลมที่มีสถำปัตยกรรมแปลกตำ ทำให้เมืองบำธมีเสน่ห์ไม่น้อย
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคำร์ดฟ
ิ๊ เมืองหลวงของแคว้นเวลส์ หนึ่งใน
เครือจักรภพ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัว
่ โมง) กลำงใจเมืองเป็น
ที่ตั้งของปรำสำทคำร์ดิ๊ฟ ที่พระเจ้ำวิลเลียมผู้พิชิตได้มีรับสั่งให้สร้ำงขึ้น
จำกรำกฐำนเดิมของปรำสำทโรมันโบรำณ และได้รับกำรตกแต่งต่อเติม
เรื่อยมำ ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบรำณ จำกนั้นนำชมเมืองคำร์ดฟ
ิ๊ เมือง
ที่เจริญมำตั้งแต่ยุคสมัยที่ชำวโรมันมีอิทธิพลอยู่ในบริเวณนี้ จวบจนถึงยุค
ศตวรรษที่ 20 ก็ยังเป็นเมืองท่ำที่สำคัญที่สุดของโลกในเรื่องกำรขนส่งถ่ำน
หิน เชื้อเพลิงที่ใช้มำกที่สุดก่อนน้ำมันจะเข้ำมำแทนที่ ชมศำลำว่ำกำรเมือง
และพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอำคำรโบรำณเก่ำแก่ ผ่ำนชมเมือง
สวนสำธำรณะคำร์ดิ๊ฟ, สนำมกีฬำมิลเลนเนียม, อำคำรที่ทำกำรรัฐ อิสระ
ให้ท่ำนเดินเล่นในย่ำนถนนควีนส์ แหล่งช้อปปิ้งของพื้นเมือง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรพื้นเมือง
จำกนั้นนำท่ำนเข้ำสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ

วันทีส
่ ำม
คำร์ดฟ
ิ๊ -เบอร์ตน
ั้ ออนเดอะวอเตอร์-สแตรทฟอร์ดอัพอนเวอน-ลิเวอร์พล
ู แมนเชสเตอร์
เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำเดินทำงสู่ เมืองเบอร์ตน
ั ออน เดอะ วอเตอร์ Bourton-on-the-Water
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัว
่ โมง) ให้ท่ำนเดินชมหมู่บ้ำนเล็กๆ ที่รู้จักกัน
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ในนำมของ “เวนิส แห่งคอตส์วอลด์ส” อีกแห่งหนึ่งที่มีควำมสวยงำมน่ำรัก
มีควำมโดดเด่นในด้ำนธรรมชำติอันงดงำม ที่มีลำธำรสำยเล็กๆ ตืน
้ ๆ ซึ่ง
แท้จริงคือแม่น้ำวินด์รช
ั ไหลผ่ำนกลำงเมือง และมีสะพำนหินทอดข้ำมน้ำ
ป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ ทีแ
่ กว่งกิ่งก้ำนใบอยูร่ ิมน้ำ ทำให้เป็นสถำนที่ที่มี
เสน่ห์อย่ำงมำก เมืองนี้มีร้ำนอำหำรและโรงแรมรวมทั้งร้ำนค้ำให้เดินเล่น
เก็บบรรยำกำศอันรื่นรมย์ นำท่ำนเดินชมควำมสวยงำมภำยในหมู่บ้ำนแห่ง
นีพ
้ ร้อมทั้งถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองส

กลำงวัน
บ่ำย

แตรทฟอร์ด-อัพอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 45 นำที) หรือ เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองที่ตั้งอยูร่ ิมฝั่งแม่นำเอวอน
้
ซึ่งมีชื่อเสียงในด้ำนกำรเป็นเมืองแห่งวรรณกรรมอังกฤษ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
ให้ท่ำนชมเมืองและถ่ำยรูปกับ The Almshouse บ้ำนเรือนโบรำณที่
ก่อสร้ำงด้วยไม้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1417-18 ผ่ำนช่วงของกำรปฏิรูปมำหลำยครัง้
และถ่ำยรูปกับอำคำรศำลำว่ำกำรเมือง อำคำรที่มีควำมเก่ำแก่, สวยงำมและ
มีชื่อเสียงที่สุดในใจกลำงเมืองนี้ ทั้งยังเป็นที่ตั้งสำนักงำนต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวกับ
ทำงรำชกำรของเมืองนี้ และถ่ำยรูปภำยนอกกับบ้ำนของวิลเลีย
่ ม เช็คส
เปียร์ กวีและนักเขียนบทละครชำวอังกฤษ ได้รับยกย่องทัว
่ ไปว่ำเป็น
นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลก มักเรียกขำนกันว่ำเขำเป็นกวี
แห่งชำติของอังกฤษ
และนำท่ำน เข้ำชม Anne Hathaway’s Cottage & Garden กระท่อมหรือ
บ้ำนพักของภรรยำของเช็ค
สเปียร์สมัยที่ยังเป็นเด็ก โดยถูกสร้ำงขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 15 ด้วย
สถำปัตยกรรมแบบทิวดอร์ ซึ่งมีพื้นทีก
่ ว้ำงขวำงพร้อมสวนสวย ปัจจุบัน
ยังคงได้รับกำรบูรณะมำโดยตลอด ภำยในยังคงมีเฟอร์นิเจอร์เครือ
่ งใช้
ต่ำงๆ และห้องหลำยห้องที่เคยใช้สอยมำในอดีต จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่
เมืองลิเวอร์พล
ู Liverpool (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัว
่ โมง) เมืองที่มี
กิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกโดยเฉพำะคนที่เป็นสำวก
ของหงส์แดงลิเวอร์พล
ู ต้องไม่พลำดมำเยือนเมืองนี้สักครั้งหนึ่ง นำท่ำนผ่ำน
ชมตัวเมืองลิเวอร์พล
ู ถ่ำยรูปกับมหำวิหำรลิเวอร์พล
ู Liverpool Cathedral
วิหำรที่มข
ี นำดใหญ่ทส
ี่ ุดของเมือง, อำคำรรอยัลไลเวอร์ Royal Liver
Building อำคำรทีม
่ ีควำมโดดเด่นมำกที่สด
ุ ของเมือง ด้ำนบนสุดของอำคำร
ประดับด้วยนกไลเวอร์ 2 ตัว ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในเมือง สัญลักษณ์ของ
เมืองลิเวอร์พล
ู ซึ่งอำคำรที่มีนกไลเวอร์ประดับอยู่นั้นจะพบได้มำกมำยใน
เมืองลิเวอร์พล
ู เดิมเคยเป็นอำคำรที่มีควำมสูงที่สุดในโลก เป็นทีต
่ งั้ ของ
บริษัท Royal Liver Insurance และเป็นสิ่งก่อสร้ำงที่ประดับน่ำนฟ้ำของ
เมืองลิเวอร์พล
ู มำนำนกว่ำ 100 ปี ตัวอำคำรสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1911 มี
ควำมสูง 90 เมตร ประกอบไปด้วยหอนำฬิกำ 2 แห่งที่มีขนำดใหญ่ว่ำหอ
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นำฬิกำบิ๊กเบนในกรุงลอนดอน มีโครงสร้ำงคอนกรีตที่แข็งแรงและมีควำม
งดงำมของกำรออกแบบในตอนต้นศตวรรษที่ 20 ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองลิเวอร์
พูล ปัจจุบันยังคงเป็นที่ตั้งของบริษัทประกันไลเวอร์เช่นเดิม นอกจำกนี้ยัง
ได้ถ่ำยรูปกับอำคำรท่ำเรือและคลังสินค้ำ Albert Dock ที่ได้รับกำร
ออกแบบอำคำรโดยเจสฮำร์ทลีแ
่ ละฟิลิปอำร์วิค และเปิดใช้ในปี ค.ศ.1846
สร้ำงด้วยโครงสร้ำงทีเ่ ป็นเหล็กเป็นแห่งแรกๆ ของสมัยนั้นโดยยึดแนวคิด
ป้องกันกำรเกิดอัคคีภย
ั กับคลังสินค้ำ จำกกำรสร้ำงเดิมและได้รบ
ั กำร
ปรับปรุงมำโดยตลอดจนได้รับควำมนิยมในด้ำนกำรขนถ่ำยสินค้ำและกำร
จัดเก็บสินค้ำ มีกำรพัฒนำจนกลำยเป็นท่ำจอดเรือขนำดใหญ่ ปัจจุบันยัง
เป็นสถำนที่ที่สำคัญของเมืองจนได้รับกำรขึน
้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกทำง
ทะเลจำกองค์กำรยูเนสโก้ รวมถึงชมควำมงดงำมของอำคำรท่ำเรือบริเวณ
Port of Liverpool หนึ่งในสถำนที่สำคัญทัง้ สำมแห่งของเมืองลิเวอร์พล
ู ที่
ได้รับกำรขึ้นทะเบียนจำกองค์กำรยูเนสโก้เช่นเดียวกัน อำคำรออกแบบ
โดย เซอร์อำร์โนวด์ ทอร์เนอรี่ และ เอฟบี ฮอบส์ สร้ำงขึ้นตั้งปี 1904 จนถึง
ปี 1907 ด้วยอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ในแบบบำร็อค มีโดมขนำดใหญ่
อยู่บนยอด พร้อมชมอำคำรที่อยู่ใกล้เคียงคืออำคำรคิวนำร์ด Cunard
Building ให้เวลำท่ำนเดินเล่นและถ่ำยรูปกับอำคำรสวยงำม นำท่ำนผ่ำน
ชมสนำมกีฬำชื่อดังสนำมแอนด์ฟิลด์ สนำมฟุตบอลที่เป็นตำนำนและมี
ชื่อเสียงของประเทศอังกฤษและเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงกำร
ฟุตบอลโลกสโมสรลิเวอร์พล
ู จำกนั้นนำท่นเดินทำงสู่เมืองแมนเชสเตอร์
ค่ำ

Manchester (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรพื้นเมือง
จำกนั้นนำท่ำนเข้ำสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ

วันทีส
่ ี่

แมนเชสเตอร์-บิสเตอร์-ช้อปปิง้ เอ๊ำท์เล็ต-อ๊อกซ์ฟอร์ด

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนชม เมืองแมนเชสเตอร์ Manchester เมืองอุตสำหกรรมที่เชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรทอผ้ำมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ที่ทำให้ผ้ำวูลและค็อตต้อนของ
อังกฤษเป็นที่นย
ิ มชมชอบของผูค
้ นทั่วโลกจวบจนปัจจุบัน และยังเป็นเมือง
ใหญ่ทำงธุรกิจกำรค้ำที่สำคัญและเป็นเมืองอุตสำหกรรมที่มช
ี ื่อเสียง นำ
ท่ำนชมภำยนอกพร้อมถ่ำยรูปกับศำลำว่ำกำรเมืองนครแมนเชสเตอร์
Manchester Town Hall อำคำรที่สร้ำงขึ้นในแบบวิคทอเรียผสมผสำน
แบบนีโอโกธิค เป็นทั้งที่ตั้งอำคำรเทศบำลในเมืองแมนเชสเตอร์และ
สำนักงำนใหญ่ของสภำเทศบำลเมืองแมนเชสเตอร์และหน่วยงำนของ
รัฐบำลท้องถิ่น สร้ำงเสร็จอย่ำงสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1877 ชมภำยนอกของ
มหำวิหำรแมนเชสเตอร์ Manchester Cathedral ที่สร้ำงขึ้นในยุคกลำง มี
ควำมเก่ำแก่ที่สด
ุ เหมือนกับมหำวิหำรเซ้นต์แมรี่ในลอนดอน ชมอำคำร
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The Opera House ในย่ำนถนนคีย์ สถำนทีใ
่ นกำรจัดแสดงงำนต่ำงๆ ไม่
ว่ำจะเป็นงำนคอนเสิรต
์ งำนบัลเลต์ งำนแสดงดนตรี และยังใช้เป็นโรง
ละครด้วย ซึ่ง Opera House แห่งนี้ได้รับชือ
่ ว่ำ Opera House มำในปี
ค.ศ.1920 หลังจำกมีกำรเปลี่ยนจำก New Theatre มำเป็น New
Queen’s Theatre และ Opera House ในเวลำต่อมำ ให้ท่ำนถ่ำยรูปกับ
Gorton Monastery อำรำมแห่งคริสตจักรในแมนเชสเตอร์ที่สร้ำงมำตั้งแต่
ศตวรรษที่ 19 ด้ำนหน้ำเป็นอำคำรทรงสูงยอดแหลมแบบฉบับของ
สถำปัตยกรรมโกธิคผสมผสำนกับแบบวิคทอเรีย และแมนเชสเตอร์ยังเป็น
เมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงกำรฟุตบอลโลก ที่สร้ำงนักเตะฝีเท้ำ
ยอดเยี่ยมของทีมปีศำจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มำหลำยสมัย และมี
สนำมฟุตบอลของสโมสรที่รวยที่สด
ุ ในโลก นำท่ำนถ่ำยรูปภำยนอกของ
สนำมโอลด์ทรำฟฟอร์ด สนำมฟุตบอลชื่อดังของประเทศอังกฤษและให้
ท่ำนได้มีเวลำเลือกซื้อสินค้ำที่ Mega Store สำหรับแฟนคลับของทีม
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ บิสเตอร์เอ๊ำท์เล็ต วิลเลจ
Bicester Outlet Village (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชัว
่ โมง) ให้
ท่ำนชมสินค้ำแบรนด์เนมต่ำงๆ ทั้งของอังกฤษและในยุโรป 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
เป็นต้น **เพือ
่ ควำมสะดวกในกำรเลือกซือ
้ สินค้ำจำกเอ๊ำท์เล็ต อิสระอำหำร
กลำงวันภำยในเอ๊ำท์เล็ตตำมอัธยำศัย**

ค่ำ

สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด Oxford เมืองแห่งยอด
แหลมชวนฝัน ตำมคำที่เรียกขำนโดยกวีชื่อดังแมทธิว อำร์โนลด์เพื่อ
กล่ำวถึงยอดโบสถ์ที่งดงำมและสถำปัตยกรรมอันกลมกลืนของอำคำร (ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที) ผ่ำนชม เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด ซึ่งรู้จก
ั กันใน
นำมของเมืองแห่งมหำวิทยำลัย ซึ่งชื่อเมืองตัง้ ตำม มหำวิทยำลัยระดับโลก
ที่รู้จักกันในนำมของมหำวิทยำลัยออกซ์ฟอร์ด ถ่ำยรูปกับมหำวิทยำลัย
ไคร้สท์เชิร์ชท์ อำคำรสร้ำงด้วยหินสีทองและเป็นสถำปัตยกรรมทีน
่ ่ำ
ประทับ ใจที่สุดของอังกฤษ และยังเป็นทีต
่ ั้งของโบสถ์ที่มช
ี ื่อเสียงของเมือง
และต้นกำเนิดของหนังสืออลิซทีโ่ ด่งดังของเลวิส แคร์โรล หรือ เกรทฮอลล์
ในแฮร์รี่ พอตเตอร์ก็ได้แรงบันดำลใจมำจำกสถำปัตยกรรมแห่งนี้
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
จำกนั้นนำท่ำนเข้ำสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
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วันทีห
่ ำ้
เช้ำ

อ๊อกซ์ฟอร์ด-ไบบูร-ี่ ลอนดอน
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ หมูบ
่ ำ้ นไบบุรี่ Bibury Village (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ
45 นำที) ให้ท่ำนเดินชมหมู่บ้ำนเล็กๆ ตั้งอยูใ
่ นแคว้นโกลวเชสเตอร์ไชร์
เขตคอตส์โวลส์ Cotswolds จัดว่ำเป็นหมู่บำ้ นที่งดงำมและน่ำรักที่สุดใน
อังกฤษ ให้ท่ำนได้เดินเล่นถ่ำยรูปชมบ้ำนเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของ
หมู่บ้ำนแห่งนี้ ไม่ว่ำจะเป็นกระท่อมหินโบรำณ ที่เรียงรำยกันยำวไปเป็น
แถว มีชื่อว่ำ Arlington Row ซึ่งกระท่อมเหล่ำนี้เคยเป็นที่พักของคนที่ทำ

กลำงวัน

อำชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17 ชมโบสถ์อันเก่ำแก่ อีกทั้งยังมีถนน
สวยๆ ที่รำยล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้ำงทำง สมควรแก่เวลำนำท่ำน
เดินทำงสู่ มหำนครลอนดอน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) เมือง
หลวงแห่งสหรำชอำณำจักรและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหภำพยุโรป มี
ประชำกรกว่ำ 7.5 ล้ำนคน ถือเป็น 1 ในเมืองศูนย์กลำงทำงด้ำนธุรกิจ
กำรเมืองและวัฒนธรรมของโลก กำรสื่อสำร กำรบันเทิง แฟชั่นและศิลปะ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ำมีอท
ิ ธิพลไปทั่วโลก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน

บ่ำย
นำท่ำนเข้ำชม ทำวเวอร์ออฟลอนดอน Tower of London ป้อมปรำกำร
และปรำสำทเก่ำแก่แห่งแรกที่
สร้ำงขึ้นตั้งแต่กษัตริย์ วิลเลียมผู้พช
ิ ิต ผู้ปกครอง
อังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1006 นำท่ำนชม เพชร Star of Africa
เครื่องเพชรล้ำค่ำ
ประจำรำชสำนักที่ใช้ในกำรประกอบพิธีสำคัญ ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลกกว่ำ 300
กะรัตที่
ประดับอยู่หน้ำมงกุฎและคฑำอำญำสิทธิ์แห่งองค์รำชินี ซึ่งถูกเก็บ
รักษำไว้ที่นี่ จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่
ท่ำเรือเพื่อนำท่ำนล่องเรือในแม่นำ้
เทมส์ Thames River Cruise แม่น้ำสำยหลักของมหำนครลอนดอน
และเป็น
แม่น้ำใหญ่ที่ไหลในอังกฤษตอนใต้และเป็นที่รู้จักมำกที่สด
ุ เพรำะแม่น้ำเทมส์ไหลผ่ำนใจ
กลำงมหำ
นครลอนดอน ให้ท่ำนล่องเรือชมเมืองและอำคำรสถำปัตยกรรมที่
งดงำมของประเทศอังกฤษ และใจกลำง
มหำนครแห่งนี้ยังใช้เป็นที่ถ่ำยทำ
ภำพยนตร์เรื่องดังหลำยต่อหลำยเรื่องอีกด้วย จำกนั้นให้เวลำท่ำนเดิน
เล่นช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่ำนช้อปปิ้งใหญ่ของลอนดอนที่ทำ่ นจะได้เลือก
ซื้อสินค้ำคุณภำพเยี่ยมจำก
มำร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ์ หรือย่ำน
ไนท์บริดจ์ ที่ตั้งของห้ำงดัง อำทิเช่น ห้ำงแฮรอดส์ เป็นต้น มี
เวลำให้ท่ำน
เดินเล่นช้อปปิ้งเลือกซือ
้ สินค้ำแบรนด์เนมต่ำง ๆ มีเวลำให้ท่ำนสำมำรถเลือกซื้อและเลือก
ชม
สินค้ำที่ระลึกก่อนกลับบ้ำน *** เพือ
่ ควำมสะดวกในกำรเลือกซือ
้
สินค้ำต่ำงๆ อิสระอำหำรค่ำตำม
อัธยำศัย***
จำกนั้นนำท่ำนเข้ำสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ

วันทีห
่ ก
เช้ำ

ลอนดอน-สนำมบินฮีทโทรว์
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
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นำท่ำนชม มหำนครลอนดอน เมืองหลวงแห่งสหรำชอำณำจักรและเป็น
เมืองใหญ่ที่สุดในสหภำพยุโรป มีประชำกรกว่ำ 7.5 ล้ำนคน ถือเป็น 1 ใน
เมืองศูนย์กลำงทำงด้ำนธุรกิจ กำรเมืองและวัฒนธรรมของโลก กำร
สื่อสำร กำรบันเทิง แฟชั่นและศิลปะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ำมีอิทธิพลไปทั่ว
โลก เริ่มจำกพระรำชวังบัคกิ้งแฮมที่ประทับแห่งพระรำชินีอังกฤษ ชมกำร
เปลี่ยนยำมของทหำรรักษำพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพู่สี
ดำแต่จะเปลี่ยนเป็นชุดสีเทำในช่วงฤดูหนำว ก่อนนำท่ำนเก็บภำพสวยของ
หอนำฬิกำบิ๊กเบน สัญลักษณ์ที่สำคัญของลอนดอนที่ตั้งอยู่เคียงข้ำงอำคำร
รัฐสภำที่สวยงำมริมฝัง่ แม่น้ำเทมส์ ผ่ำนชมสถำนที่สำคัญต่ำงๆ อำทิ
บ้ำนเลขที่ 10, ถนนดำวน์นิ่งทำเนียบนำยกรัฐมนตรี, จัตรุ ัสทรำฟัลกำร์,
อนุสรณ์แห่งสงครำมทรำฟัลกำร์ของท่ำนลอร์ดเนลสัน, พิคคำเดลลี เซอร์
คัส, ย่ำนโซโห มหำวิหำรเซนต์พอล ฯลฯ
กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน Four Season

Restaurant ให้ทำ่ นชิมเป็ดย่ำงจำก
ภัตตำคำรชือ
่ ดังของลอนดอน
บ่ำย
นำท่ำนเข้ำชม บริตช
ิ มิวเซียม (British Museum) หรือทีน
่ ย
ิ มเรียกกันว่ำ
พิพธ
ิ ภัณฑ์องั กฤษในกรุงลอนดอน สหรำชอำณำจักร เป็นหนึ่งใน
พิพิธภัณฑ์ดำ้ นประวัตศ
ิ ำสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยที่สำคัญที่สด
ุ และ
ใหญ่ที่สุดในโลก มีกำรก่อตัง้ ขึ้นในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบื้องต้น
วัตถุที่เก็บรวบรวมไว้สว
่ นใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึ่งเป็น
แพทย์และนักวิทยำศำสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนีเ้ ปิดให้บริกำรแก่สำธำรณะเป็น
ครั้งแรกในวันที่ 15 มกรำคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตำกูเฮำส์ เมือ
งบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็นสถำนทีต
่ ั้งของอำคำรพิพิธภัณฑ์ใน
ปัจจุบันบริตช
ิ มิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุต่ำงๆ จำกทุกทวีป จำนวนกว่ำ
7 ล้ำนชิ้น ซึ่งล้วนมีชอ
ื่ เสียง และมีกำรบันทึกเรื่องรำวของวัฒนธรรมมนุษน์
จำกจุดเริม
่ ต้นจนถึงปัจจุบัน จำกนั้นหำกมีเวลำให้ท่ำนช้อปปิ้งเพิ่มเติมกับ
สินค้ำแบรนด์เนมต่ำงๆ จำกย่ำนใจกลำงเมืองในนครลอนดอนก่อนเดินทำง
กลับบ้ำน
16.30 น.
สมควรแก่เวลำนัดหมำยนำท่ำนเดินทำงสูส
่ นำมบินฮีทโธรว์ และมี
เวลำให้ทำ่ นทำคืนภำษี
21.25 น.
นำท่ำนออกเดินทำงจำกลอนดอน โดยสำยกำรบินไทย เทีย
่ วบินที่
TG917

วันทีเ่ จ็ด

สนำมบินสุวรรณภูมิ

15.00 น.

เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ....

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++
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รำยกำรทัวร์อำจมีกำรเปลีย
่ นแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมี
เหตุกำรณ์อน
ื่ ๆ ที่ไม่คำดคิดหรือมีผลกับกำรเดินทำงและรำยกำรทัวร์ หรือสถำนที่
ใดทีไ
่ ม่สำมำรถเข้ำชมได้ดว
้ ยสำเหตุตำ่ งๆ หรือสถำนทีป
่ ด
ิ โดยมิได้รบ
ั แจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ บริษท
ั ฯ ขออนุญำตทำกำรเปลีย
่ นแปลงสถำนทีอ
่ น
ื่ ๆ ทดแทนให้ ทัง้ นีเ้ พือ
่
ประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

อัตรำค่ำเดินทำง

12-18 ต.ค.2561

Image of England
อังกฤษ-เวลส์ 7 วัน (TG)
ผู้ใหญ่ท่ำนละ
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1
ท่ำน
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่ำน (มีเตียง)
ท่ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ

รำคำรวมตัว
๋
รำคำไม่รวมตัว
๋

64,900

29,900

61,900

29,900

59,900

27,900

**ไม่รวม
ค่ำวีซำ่
และบริกำรด้ำนเอกสำรวีซำ่ ท่ำนละ 4,900 บำท // ค่ำทิปคนขับ มัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่
และ
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7,900

7,900

9

หัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 1,500 บำท (ค่ำใช้จำ่ ยวีซำ่ และทิปชำระพร้อมค่ำทัวร์กอ
่ น
ออกเดินทำง) **

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นกำรเรียกเก็บค่ำภำษีนำมั
้ น ในกรณีที่สำยกำร
บินมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติมภำยหลัง ***
*** โรงแรมในอังกฤษ ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุตำกว่
่
ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มี
เตียงเสริม ***
หมำยเหตุ

 อัตรำค่ำเดินทำงนีเ้ ป็นรำคำโปรโมชัน
่ ต้องมีจำนวนผูโ้ ดยสำรที่เป็นผูใ
้ หญ่
จำนวนไม่ตำกว่
่
ำ 25 ท่ำน และจะต้องชำระมัดจำ หลังจำกยืนยันกำรจองทัวร์
ทันที

 กรณีท่ำนทีม
่ ต
ี ว
ั๋ ของสำยกำรบินอื่นหรือร่วมเดินทำงโดยไม่ใช้ตว
ั๋ โดยสำรตำม
รำยกำรทัวร์หรือของทำงบริษท
ั ทัวร์ หรือไปกลับไม่พร้อมหมูค
่ ณะ กรุณำแจ้ง
ล่วงหน้ำเนือ
่ งจำกมีกำรเกี่ยวข้องกับกำรยืน
่ วีซำ่ ซึง่ ผูเ้ ดินทำงไม่สำมำรถยื่นวีซำ่
พร้อมคณะได้
 กรณีท่ำนทีต
่ อ
้ งกำรอยูต
่ ่อ กรุณำตรวจสอบวันเดินทำงอีกครัง้ ของสำยกำรบิน ไม่
สำมำรถเปลีย
่ นสนำมบินทีบ
่ น
ิ ออกได้ และอยูต
่ อ
่ ได้ไม่เกิน 7 วัน นับจำกวันกลับออก
จำกอังกฤษ มีคำ่ ธรรมเนียมในกำรเลือ
่ นตัว
๋ กลับ ท่ำนละ 4,500 บำท หำกเปลี่ยน
แล้วมไม่สำมำรถเปลีย
่ นแปลงอีกได้ และกำรยืน
่ วีซ่ำไม่สำมำรถยืน
่ พร้อมคณะได้
 กำรดำเนินกำรขอวีซำ่ จะต้องใช้เวลำพิจำรณำวีซำ่ โดยรวมประมำณ 15-20 วัน
ดังนั้นจึงขอควำมร่วมมือในกำรจัดเตรียมเอกสำรสำหรับกำรยื่นขอวีซำ่ ให้ครบถ้วน
และสมบูรณ์ ทัง้ นีเ้ พือ
่ เป็นผลดีและควำมสะดวกรวดเร็วในกำรดำเนินกำรขอวีซำ่
และทุกท่ำนจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้ำหน้ำทีส
่ ถำนทูตพร้อมถ่ำยภำพและสแกนนิว
้
มือโดยจะต้องส่งรำยละเอียดโดยกำรกรอกในใบรำยละเอียดด้ำนล่ำง และ สำเนำ
หน้ำหนังสือเดินทำง และส่งเอกสำรให้ครบเพือ
่ ทำกำรนัดหมำย **
อัตรำนีร้ วมบริกำร
 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินไทยชั้นประหยัด เส้นทำง กรุงเทพฯ-ลอนดอน
(ฮีทโทรว์)-กรุงเทพฯ
 ค่ำโรงแรมที่พก
ั ตำมรำยกำรที่ระบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง), ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำง ๆ
ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
 ค่ำอำหำรและเครื่องดืม
่ ตำมรำยกำร, ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย
่ วตำมรำยกำรที่ระบุ
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี
 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษท
ั จำกกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยควำมสะดวกท่ำนในระหว่ำงกำร
เดินทำงจำกกรุงเทพฯ
 ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงคุม
้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000
บำท ทั้งนี้เป็นไปตำมเงื่อนไขของบริษท
ั ประกัน ซึ่งเด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่
อำยุเกิน 75 ปีได้รับควำมคุ้มครอง 500,000 บำท
Image of England7D/TG, 12-18Oct2018
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 ค่ำภำษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงที่มก
ี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน

ซึ่งเป็นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 15 มี.ค.2561 หำกมีเพิ่มเติมภำยหลังหรืออัตรำกำร
ผกผันค่ำน้ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิ่มตำมกฏและเงือ
่ นไขของสำยกำร
บิน

อัตรำนีไ
้ ม่รวมบริกำร
 ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อ











ท่ำน)
ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
ค่ำธรรมเนียมกำรยืน
่ วีซำ่ อังกฤษและบริกำรด้ำนเอกสำรวีซำ่ (พิจำรณำ 15-20 วันทำ
กำร) ท่ำนละ 4,900 บำท (ชำระพร้อมค่ำทัวร์กอ
่ นเดินทำง)
ค่ำทิปพนักงำนขับรถ และค่ำทิปมัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่ ตำมเขตเมืองเก่ำและเขตพระรำชวัง
และหัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 1,500 บำท (ชำระพร้อมค่ำทัวร์กอ
่ นเดินทำง)
ค่ำพิจำรณำวีซำ่ เร่งด่วนหรือบริกำรนัดหมำยพิเศษพรีเมี่ยมอย่ำงอืน
่ เกี่ยวกับวีซ่ำ
ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดืม
่ และค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่ม
เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ
ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
ค่ำน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่มีน้ำดื่มแจกระหว่ำงทัวร์)
ค่ำทำใบอนุญำตทีก
่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
ค่ำประกันกำรเดินทำงที่นอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ หำกต้องกำรทำประกันเพิ่มเติม
ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ทว
ั ร์หรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้

กำรชำระเงิน
ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็นจำนวน 20,000 บำทต่อผู้โดยสำรหนึ่งท่ำน
สำหรับกำรจองทัวร์สว
่ นที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร
มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทั้งหมด
กำรยกเลิก
 หำกมีกำรยกเลิกเกิน 45 วันทำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันทำกำร บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
กำรคืนเงินมัดจำค่ำตัว
๋ โดยสำรของท่ำนนั้นๆ (เงื่อนไขค่ำมัดจำตำมที่ทำงสำยกำรบิน
เรียกเก็บ)
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
ทั้งหมด
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำร บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ
์ นกำรคืนเงินค่ำทัวร์
ทั้งหมด
 หำกผู้โดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รบ
ั กำรอนุมต
ั ิ ผู้โดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ
20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมที่สถำนทูตเรียกเก็บ
 หำกผู้โดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสำรเครื่องบินบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำมัดจำ
 หำกผู้โดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตัว
๋ โดยสำรแล้ว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในกำรคืนค่ำทัวร์ทั้งหมด
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หมำยเหตุ
 รำยกำรอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำย
กำรบิน โรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ
บริษัทฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็นสำคัญ
 กรณีที่มก
ี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ
่ ู้เดินทำงกำลังจะ
ไป หำกมีเหตุกำรณ์ตำ่ งๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำง
ตำมกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน จนกว่ำจะได้รบ
ั กำรยืนยันจำก
สำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่ำสำมำรถคืน
เงินได้
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่ำเสียหำย เนื่องจำกภัยธรรมชำติ หรือเหตุกำรณ์
จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไป-กลับได้ตำมกำหนดกำร
เดินทำงของรำยกำรทัวร์
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำง เนื่องจำกมีสิ่ง
ผิดกฎหมำยหรือสิ่งของห้ำมนำเข้ำประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถก
ู ต้อง หรือ ควำม
ประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ำเมือง
พิจำรณำแล้ว ทำงบริษัทฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัว
ผู้โดยสำรเอง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสำรเข้ำเมืองให้กบ
ั ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระ
ของผู้โดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน ทำงสำยกำรบินผู้ให้บริกำรจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยของ
สัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมที่สำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่ำช้ำหรือยกเลิกเที่ยวบิน
 ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต
่ ้องมีบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ำ
อำจจะถูกกำหนดให้ตำกว่
่
ำมำตรฐำนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสำยกำร
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถำนที่ต่ำง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรือ
่ งกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนที่โดยเฉพำะ
สำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
 กรณีที่ท่ำนเดินทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต
่ ้อง
ได้รับกำรดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวก
ในกำรเดินท่องเทีย
่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัว
ต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่
คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นกำรกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน
หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่สถำนทีเ่ ข้ำชมนั้นๆ ปิดทำกำร หรือ ปิดโดยมิได้
แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้ำชมไม่
สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษท
ั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชม
สถำนที่ดังกล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงินค่ำเข้ำชมนั้น ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำที่ได้รับจำกทำง
บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่ำงกำร
เดินทำง เป็นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ดังกล่ำวได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่มี
กำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
 หำกช่วงที่เดินทำงเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชำว
ยุโรป ร้ำนค้ำปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจำรณำก่อนกำรจองทัวร์
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ข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมทีพ
่ ก
ั
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึง
อำจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอำจจะไม่ติดกัน และบำงโรงแรมอำจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเดีย
่ ว แต่อำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบ
ั 1 เตียงพับเสริม หรือ
อำจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคูแ
่ ละ 1 ห้องเดีย
่ ว กรณีทม
ี่ ำ 3 ท่ำน
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม
่ ี
อุณหภูมิตำ่
3. กรณีที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้นมำก
และห้องพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลีย
่ นหรือย้ำยเมือง
เพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มล
ี ก
ั ษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอำจ
เป็นห้องที่มีขนำดกะทัดรัต และไม่มีอ่ำงอำบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กบ
ั กำรออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลก
ั ษณะแตกต่ำงกัน

หลักฐำนกำรยืน
่ วีซำ่ สถำนทูตอังกฤษ
***กำรยืน
่ วีซำ่ อังกฤษ ทุกท่ำนต้องแสดงตัวทุกครัง้ ทีม
่ ก
ี ำรเดินทำงเพือ
่ สแกน
ลำยนิว
้ มือทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ VFS UK ***
ใช้เวลำพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ 15-20 วันทำกำร
เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ (กรุณำจัดส่งภำยใน 30 วันก่อนวันเดินทำง)

***สิง่ ทีท
่ ำ่ นควรทรำบก่อนยืน
่ วีซำ่ ***
1. สถำนทูตอังกฤษไม่อนุญำตให้ผู้สมัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส
่ ถำนทูต
พิจำรณำวีซ่ำ (มีคำ่ ธรรมเนียมในกำรดึงเล่ม)
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o หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ตำกว่
่
ำ 6 เดือน

o โดยนับวันเริ่มเดินทำงเป็นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถ
ใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน ผู้เดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือ
เดินทำงเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทำง
o หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
o หำกท่ำนเปลีย
่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว
้ ยเนื่องจำก
ประวัติกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
o ท่ำนที่มีปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กบ
ั บริษัททัวร์
หำกมีกำรสูญหำย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนั้นๆ

o รูปถ่ำยสีขนำด 2 นิว
้ จำนวน 2 รูป เน้นขนำดใบหน้ำ
(ไม่จำเป็นต้องเตรียมแล้ว สำมำรถไปถ่ำยได้ทศ
ี่ ูนย์ยน
ื่ ได้เลยเพือนำลงระบบส่ง
สถำนทูต)
o สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
- กรณีเป็นเด็ก อำยุตำกว่
่
ำ 20 ปี

- ใช้สำเนำสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ
- หำกเด็กอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี และยังศึกษำอยูถ
่ ึงแม้มีบต
ั รประชำชนแล้ว ทำง
สถำนทูตขอสำเนำสูตบ
ิ ัตรด้วยและกรุณำแนบฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ

o หมำยเลขโทรศัพท์ทส
ี่ ำมำรถติดต่อได้ทงั้ เบอร์ทท
ี่ ำงำน, เบอร์บำ้ นและเบอร์มอ
ื
ถือ
o
o
o
o

สำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนที่สมรสแล้ว
สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่ำนทีม
่ ีกำรเปลีย
่ นชื่อ
สำเนำใบเปลี่ยนนำมสกุล กรณีท่ำนที่มก
ี ำรเปลี่ยนนำมสกุล
สำเนำใบหย่ำ กรณีทำ่ นที่หย่ำแล้ว

o หนังสือรับรองกำรทำงำน หรือเอกสำรบ่งชี้กำรมีอำชีพและมีรำยได้ของผู้
เดินทำง
- กรณีลูกจ้ำง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษัทที่ทำงำนอยู่เป็นภำษำอังกฤษ
เท่ำนั้น (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน
เป็นต้น (หนังสือรับรองกำรทำงำนต้องออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่น)
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- กรณีมอ
ี ำชีพรับรำชกำร ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็นภำษำอังกฤษ
เท่ำนั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตรำเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่ม
ทำงำนกับหน่วยงำน หรือองค์กร พร้อมใบลำและสำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร 1
ชุด (หนังสือรับรองกำรทำงำนต้องออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่น)
- กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำร ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือรับรองควำมเป็นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำ
กว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ

- กรณีท่ำนทีเ่ ป็นแม่บำ้ น

 หำกไม่มีอำชีพหรือเป็นแม่บ้ำน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี
พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม
แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนำสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดง
ควำมสัมพันธ์กำรเป็นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์กำรเป็นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีท่ำนทีว
่ ำ่ งงำน / ไม่มรี ำยได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมแสดง
หลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำนทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ ับรอง พร้อมชีแ
้ จงโดย
หนังสือหรือจดหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร ชี้แจงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผู้
เดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชด
ิ หรือ
ญำติใกล้ชิด (กรณีนห
ี้ ำกควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็นควำมจริง
ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษำ

- ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษำ จำก
โรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็น
ภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองกำรเรียนต้องออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับ
จำกวันยื่น)

o หลักฐำนกำรเงิน
- สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์สว
่ นตัว ถ่ำยสำเนำทุกหน้ำย้อนหลัง 6 เดือน

-

-

-

และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่ำที่จะทำได้หรือไม่ต่ำกว่ำ 15 วันนับ
จำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ พร้อมสำเนำหน้ำบัญชีหน้ำแรกที่มช
ี ื่อเจ้ำของบัญชี
หำกรำยกำรปรับสมุดบัญชีของท่ำนมีบำงเดือนหำยไป ขอให้ออกเป็น statement
จำกธนำคำรย้อนหลังไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือนและปรับยอดให้ล่ำสุด ไม่ต่ำกว่ำ 15 วันนับ
จำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ แต่หำกใช้ statement แล้วยังคงไม่มีกำรเคลื่อนไหวทุก
เดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมำยเป็นลำยลักษณ์อก
ั ษรชี้แจงเป็นภำษำอังกฤษ
ตำมควำมเป็นจริง อำทิ ไม่มก
ี ำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ได้ติดต่อธนำคำรเป็นระยะ
เวลำนำนหรือเหตุผลอืน
่ ๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นต้น
หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำถ่ำยสำเนำหน้ำแรกทีม
่ ีชื่อเจ้ำของบัญชี
ของเล่มเก่ำที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝำกเป็นปัจจุบัน
กรณีมีเงินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีเล่มอื่น
แนบด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ เป็นต้น
กรณีรับรองค่ำใช้จำ่ ยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1
ฉบับ และทำจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำยให้บค
ุ คลในครอบครัวเป็นภำษำอังกฤษ
พร้อมระบุควำมสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถำนทูตอีก 1 ฉบับด้วย โดยเฉพำะคู่สำมี-
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ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้วำ่ จะจดทะเบียน
สมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย ฝ่ำยที่มก
ี ำรเงินมำกกว่ำต้องขอ
หนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และทำจดหมำยรับรองค่ำใช้จำ่ ยพร้อมระบุชื่อ
และควำมสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถำนทูตเป็นลำยลักษณ์อักษรด้วย

*** สถำนทูตไม่รบ
ั บัญชีกระแสรำยวันทุกกรณี *** ทั้งนีเ้ พือ
่ แสดงให้เห็นว่ำมี
ฐำนะทำงกำรเงินเพียงพอทีจ
่ ะครอบคลุมกับค่ำใช้จำ่ ยได้อย่ำงไม่เดือดร้อนเมือ
่
กลับสูภ
่ ม
ู ล
ิ ำเนำ
o กรณีเด็กอำยุตำกว่
่
ำ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทำงกับบิดำหรือมำรดำ หรือ บิดำมำรดำ หย่ำร้ำง)
- จะต้องมีใบอนุญำตจำกผู้ปกครองบิดำหรือมำรดำ
- หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำจะต้องมีใบรับรองจำกมำรดำ โดยมำรดำจะต้องคัด

จดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรอง
ค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอ
ต้นสังกัดเป็นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็น
ภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำ
เพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หำกเด็กเดินทำงกับมำรดำจะต้องมีใบรับรองจำกบิดำ โดยบิดำจะต้องคัด
จดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรอง
ค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอ
ต้นสังกัดเป็นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็น
ภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อ
รับรองแก่บต
ุ รด้วย
- หำกเด็กไม่ได้เดินทำงทัง้ กับบิดำและมำรดำ โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอม
ให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมชีแ
้ จง
ระบุควำมสัมพันธ์กับผูป
้ กครองที่ไปด้วยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็น
ภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะ
ทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ ำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลัง
โดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้ดแ
ู ลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ

*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศใน
กลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืน
ค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัท ขอควำมร่วมมือในกำร
เชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนีท
้ ำงบริษัทฯ จะส่ง
เจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพิ่มเติม ทำงบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซำ่ ในแต่ละประเทศจะ
ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ
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*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของ
บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีกำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจำนง
แก่บริษัททัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำกกรณีท่ำนที่ต้องใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวัน
ยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทัน ท่ำนนั้นจะต้องมำยื่นเดีย
่ ว
และแสดงตัวที่สถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่
จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซำ่ อันเนื่องมำจำก
หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย
่ ว ทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำน
หลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำม
ควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตำมควำมจริงเบือ
้ งต้น สำหรับกำรยืน
่ ขอวีซ่ำอังกฤษ
และกรุณำกรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภำษำอังกฤษเท่ำนัน
้ เพือ
่ ให้สะดวก
ต่อกำรกรอกและข้อมูลที่ถก
ู ต้องของตัวผูส
้ มัครเอง
กรุณำอย่ำเว้นว่ำงไว้เฉยๆ เพรำะข้อมูลเหล่ำนี้จะเป็นข้อมูลทีถ
่ ก
ู
นำไปกรอกลง Application Online เมือ
่ ทำกำร Submit แล้ว ไม่
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สำมำรถแก้ไขรำยละเอียดอีกได้ ดังนัน
้ ขอให้แจ้งตำมควำมเป็นจริง
ที่สด
ุ ของผูส
้ มัครแต่ละบุคคล มิเช่นนัน
้ อำจถูก black list หรือ
เสียเวลำในกำรทำนัดหมำยใหม่หรือมำอีกครัง้ รวมถึงกำรชำระค่ำวี
ซ่ำใหม่อีกครัง้
1. ชื่อ-สกุล
............................................................................................................
......................................
ชื่อ-สกุลเดิมหรืออื่นๆที่เคยใช้หรือกรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ หรือก่อนแต่งงำน
.........................................................
2. มีหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำหรือไม่
ไม่มี
มี (โปรดระบุ
รำยละเอียด) หมำยเลขหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ .....
..................................... วันที่ออกหนังสือเดินทำง
....................................... วันหมดอำยุ ............................
3. สถำนภำพ

โสด

แต่งงำนจดทะเบียน

แต่งงำนไม่จดทะเบียน
หย่ำ
หม้ำย
4. ชื่อ-สกุล คู่สมรส .............................................................. นำมสกุล
ก่อนแต่งงำน ..........................................
วัน-เดือน-ปี เกิดคู่สมรส .................................... สถำนที่เกิด
.............................. เดินทำงด้วยกันหรือไม่ .........
ชื่อบุตร 1. ชื่อ
.................................................................................................
วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถำนที่เกิด
............................... เดินทำงด้วยกันหรือไม่ ........................
ชื่อบุตร 2. ชื่อ
.................................................................................................
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วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถำนที่เกิด
............................... เดินทำงด้วยกันหรือไม่ ........................
ชื่อบุตร 3. ชื่อ
.................................................................................................
วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถำนที่เกิด
............................... เดินทำงด้วยกันหรือไม่ ........................
ชื่อบุตร 4. ชื่อ
.................................................................................................
วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถำนที่เกิด
............................... เดินทำงด้วยกันหรือไม่ ........................
5. ที่อยู่ปัจจุบัน
............................................................................................................
................................
............................................................................. รหัสไปรษณีย์
...................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน
............................................................................................................
....................
.............................................................................. รหัสไปรษณีย์
...................................
โทรศัพท์บ้ำน

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

โทรศัพท์มือถือ

......................
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อำศัยอยู่มำกี่ปี ...............................................

E-Mail:

……….………….………………
บ้ำนตนเอง

อำศัยอยู่กับครอบครัว

บ้ำนเช่ำ

อื่นๆ

โปรดระบุ ..............................
6. ชื่อสถำนที่ทำงำน
............................................................................................................
............................
(ชี้แจงเกี่ยวกับกิจกำรที่ทำ หรือสินค้ำที่ขำยว่ำเกี่ยวกับประเภทไหน ไม่ว่ำ
จะเป็น เจ้ำของกิจกำรหรือลูกจ้ำง)
........................................................................................................
.........................................................
ที่อยู่สถำนที่ทำงำน
........................................................................................................
.............................
.......................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................................................
โทรศัพท์
มี)

...................... หมำยเลขต่อภำยใน (ถ้ำ
.........................

ตำแหน่งหน้ำที่
........................................................................................................
..................................
ลักษณะงำนที่ดูแลอยู่
........................................................................................................
..........................
วันที่เข้ำทำงำน ........................................................ เงินเดือน /
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รำยได้ต่อเดือน ...........................................
กรณีศึกษำอยู่ / สถำนที่ศึกษำ
........................................................................................................
...............ที่อยู่สถำนศึกษำ + รหัสไปรษณีย์
........................................................................................................
...........
........................................................................................................
..........................................................
วันเริ่มเข้ำศึกษำ
........................................................................................................
..................................
ศึกษำระดับชั้น / หลักสูตร
.......................................................................................................
กรณีอุดมศึกษำ ศึกษำคณะใด ................................................ สำขำ/
ภำควิชำ ...............................................
7. ค่ำใช้จ่ำยครอบครัวต่อเดือน .................................................... ให้
ครอบครัว+ภรรยำ+ลูก ................................
8. ท่ำนมีเงินออมหรือไม่
ไม่มี
มี โปรดระบุ ............
(ถ้ำมี กรุณำกรอกให้เรียบร้อยเนื่องจำกจะต้องนำไปเป็นข้อมูลในกำร
กรอกออนไลน์)
ออมทรัพย์ ธนำคำรอะไร .........................................................
เท่ำไหร่ .........................................................
ฝำกประจำ ธนำคำรอะไร ........................................................ เท่ำไหร่
.........................................................
หุ้นหรือหลักทรัพย์ .................................................................. เท่ำไหร่
........................................................
9. ชื่อ-นำมสกุล บิดำ ......................................................... วัน-เดือน-ปี
เกิด ......................................................
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(หำกจำไม่ได้ให้แจ้งอำยุ) .................................................. สถำนที่เกิด
..........................................................
** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ต้องแจ้งว่ำเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปีเกิด และสถำนที่
เกิดมำตำมปกติ จำเป็นต้องใส่ กรุณำอย่ำ

เว้นว่ำงไว้เฉยๆ **

ชื่อ-นำมสกุล มำรดำ ...................................................... วันเดือนปีเกิด
......................................................
(หำกจำไม่ได้ให้แจ้งอำยุ) .................................................. สถำนที่เกิด
..........................................................
** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ต้องแจ้งว่ำเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปีเกิด และสถำนที่
เกิดมำตำมปกติ จำเป็นต้องใส่ กรุณำอย่ำ

เว้นว่ำงไว้เฉยๆ **

10. กรณีที่ผู้เดินทำงเป็นผุ้มีรำยได้น้อย / เป็นบุตร / เป็นผู้ที่ไม่มีรำยได้ / เป็น
ผู้ที่ต้องมีผู้รับรองค่ำใช้จ่ำย โปรดระบุ ชื่อ-

สกุลผู้รับรองค่ำใช้จ่ำยและระบุ

ควำมสัมพันธ์
ผู้รับรองค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของท่ำนคือ
.................................................................................................
ควำมสัมพันธ์ ..................................................... ที่อยู่ผู้รับรอง
ค่ำใช้จ่ำย ....................................................
.........................................................................................................
.......... รหัสไปรษณีย์ ......................
11. ท่ำนเคยได้ขอวีซ่ำเข้ำประเทศอังกฤษหรือไม่

ไม่เคย

เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่) วีซำ
่ ทีไ
่ ด้ ได้ระหว่ำง
วันที่เท่ำไหร่ ถึงวันที่เท่ำไหร่ ............................................. เลขหมำยวี
ซ่ำที่เคยได้ ............................................
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศอังกฤษหรือไม่

ไม่เคย

เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่) ระหว่ำงวันที่เท่ำไหร่
กี่วัน ....................... เข้ำวันที่เท่ำไหร่ .......................................
ออกวันที่เท่ำไหร่ .........................................
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.........................................................
11. ท่ำนเคยเดินทำงไปประเทศอะไรบ้ำง
1. ................................................................................................
เข้ำวันที่ ......................................................... ออกวันที่
.................................................. รวม ............. วัน
2...................................................................................................
เข้ำวันที่ ......................................................... ออกวันที่
.................................................. รวม ............. วัน
3. .................................................................................................
เข้ำวันที่ ......................................................... ออกวันที่
.................................................. รวม ............. วัน
4...................................................................................................
เข้ำวันที่ ......................................................... ออกวันที่
.................................................. รวม ............. วัน
5....................................................................................................
เข้ำวันที่ ......................................................... ออกวันที่
.................................................. รวม ............. วัน
6......................................................................................................
เข้ำวันที่ ......................................................... ออกวันที่
.................................................. รวม ............. วัน
12. คุณมีเพื่อน หรือ ลูก ที่เรียนที่ประเทศอังกฤษหรือไม่ ถ้ำมี ขอ ชื่อ-สกุล ที่
อยู่ และเบอร์โทร. .................................
ที่พักที่อังกฤษ
....................................................................................... โทร.
..............................................
........................................................................................................
..........................................................
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........................................................................................................
..........................................................

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