Mono England

อังกฤษ 6 วัน

โดยสายการบิน

** บินตรงสูม
่ หานครลอนดอน **
ชมสโตนเฮ้นจ์ หลักฐานทางประวัตศ
ิ าสตร์
และเมืองบาธ เดินเล่นในหมูบ
่ า้ นไบบุรแ
ี่ ละ
เบอร์ตน
ั้ ออนเดอะวอเตอร์
ชมเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด เทีย
่ วลอนดอน

กินเป็ดย่างร้าน Four Season
พร้อมช้อปปิง้ Bicester Outlet Village
บริษท
ั ฯ...ขอแนะนารายการเทีย
่ วแบบโมโนอังกฤษ และมีเวลาช้อปปิง้ ดังนี้
แอมส์เบอร์รี่ ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ ชม
อิทธิพลในอดีตของชาวโรมันโบราณที่เมืองบาธ
ไบบุรี่
หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้นโกลวเชสเตอร์ไชร์ เขตคอตส์โวลส์ จัดว่าเป็น
หมู่บ้านที่งดงามและน่ารักที่สด
ุ ในอังกฤษ
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เบอร์ตน
ั้ ออนเดอะวอเตอร์ หมู่บ้านเล็กๆ ทีร่ จ
ู้ ักกันในนามของ “เวนิส แห่งคอตส์โวลส์”
เมืองสวยน่ารัก มีความโดดเด่นในด้านธรรมชาติอันงดงาม มีลาธารสาย
เล็กๆ ไหลผ่านกลางเมือง ทาให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีสเน่ห์อย่างยิ่ง
อ๊อกซ์ฟอร์ด เรียกขานกันว่าเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ซึ่งชื่อเมืองตั้งตามมหาวิทยาลัย
ระดับโลกที่รู้จก
ั กันในนามของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
บิสเตอร์

ลอนดอน

เมืองที่เป็นที่ตั้งของเอ๊าท์เล็ตขนาดใหญ่ในเครือของ Chic Outlet ด้วยการ
ตกแต่งอาคารงดงามน่ารัก รวมถึงเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ
มากมาย
มหานครตลอดกาล ทีต
่ ั้งของที่สาคัญๆ เช่น พระราชวังบัก
๊ กิ้งแฮม สะพาน
ทาวเวอร์บริดจ์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน ลอนดอนอายส์ พิพิธภัณฑ์อังกฤษ
จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซฟอร์ด ย่านช้อปปิ้งชื่อ
ดังของมหานครลอนดอน

กาหนดการเดินทาง
ต.ค.61 /
วันแรก
10.00 น.

8-13 ก.ย. / 22-27 ก.ย. / 13-18 ต.ค. / 20-25
10-15 พ.ย. / 24-29 พ.ย. / 5-10 ธ.ค.61

กรุงเทพฯ- ลอนดอน (อังกฤษ)
คณะพร้อมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน
้ 4 ประตูทางหมายเลข 8
เคาน์เตอร์สายการบินอี วี เอ แอร์ เคาน์เตอร์ R เจ้าหน้าทีค
่ อยต้อนรับและ
อานวยความสะดวกให้ทา่ นก่อนขึน
้ เครือ
่ ง (กรุณามาให้ตรงเวลา เนือ
่ งจาก

12.50 น.

กฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ บินตรงสูล
่ อนดอน โดยสายการบินอี

วีเอแอร์ เทีย
่ วบินที่ BR 067
19.25 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร จากนั้นให้ท่านตรวจรับสัมภาระ
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส
่ อง

ลอนดอน-สโตนเฮ้นจ์-บาธ-คาร์ดฟ
ิ๊

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองแอมส์เบอร์รี่ Amesbury ในเขตทุ่งหญ้า
แอมสเบอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว
่ โมง) นาท่านชม เสาหินส
โตนเฮ้นจ์ Stonehenge กองหินประหลาด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มากกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ที่ปจ
ั จุบันก็ยังไม่สามารถ
สรุปข้อเท็จจริงได้ว่าใครสร้าง? เพื่ออะไร? มีแต่การวิเคราะห์และคาดเดา
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ เมืองอาบน้าแร่ที่มีอท
ิ ธิพลมาตั้งแต่ยุค
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กลางวัน
บ่าย

เรืองอานาจของอาณาจักรโรมันโบราณ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเข้าชมภายในของโรงอาบน้าแร่รอ
้ นที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมัน
โบราณ โดยมีการตกแต่งอย่างงดงาม ปัจจุบันน้าพุร้อนนี้ก็ยังมีปริมาณ นับ
ล้าน นับแสนแกลลอน ด้วยอุณหภูมิระดับ 45-46 องศาเซลเซียส ซึ่ง
หลักฐานบ่อน้าพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่นี้ ทาให้เมืองบาธ
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.
1987 ชม พิพิธภัณฑ์นาแร่
้
รอ
้ นโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมี
ประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุม
่ อาคารสาคัญของเมือง คือ
บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้าแร่ร้อนคิงส์ ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่
สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้าแร่
ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้า, บ่อน้าแร่ร้อน-เย็น, ห้องอบไอน้า และส่วนที่เป็นเตอร์กิ

ค่า

ชบาธ (Turkish Bath) และให้ท่านได้ชม
ิ น้าแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยว
เท่านั้น จากนั้นนาท่านชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์
เจี้ยน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูป
ครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทาให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองบริสตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อ
กับประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกั้น ข้ามสะพานเซเวรน์ ผ่านช่องแคบ
บริสตอลเข้าสู่ เมืองคาร์ดฟ
ิ๊ เมืองหลวงของแคว้นเวลส์ หนึ่งในเครือจักรภพ
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว
่ โมง) กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของ
ปราสาทคาร์ดิ๊ฟ ที่พระเจ้าวิลเลียมผู้พิชต
ิ ได้มีรับสั่งให้สร้างขึ้นจาก
รากฐานเดิมของปราสาทโรมันโบราณ และได้รับการตกแต่งต่อเติมเรื่อยมา
ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกาแพงโบราณ จากนั้นนาชมเมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองที่เจริญ
มาตั้งแต่ยุคสมัยที่ชาวโรมันมีอิทธิพลอยู่ในบริเวณนี้ จวบจนถึงยุคศตวรรษ
ที่ 20 ก็ยังเป็นเมืองท่าที่สาคัญที่สุดของโลกในเรื่องการขนส่งถ่านหิน
เชื้อเพลิงที่ใช้มากที่สด
ุ ก่อนน้ามันจะเข้ามาแทนที่ ชมศาลาว่าการเมืองและ
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุม
่ อาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะ
คาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทาการรัฐ อิสระให้ท่านเดินเล่น
ในย่านถนนควีนส์ แหล่งช้อปปิ้งของพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส
่ าม

คาร์ดฟ
ิ๊ -ไบบุร-ี่ เบอร์ตน
ั้ ออนเดอะวอเตอร์-อ๊อกซ์ฟอร์ด

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมูบ
่ า้ นไบบุรี่ Bibury Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2 ชัว
่ โมง) หมู่บา้ นเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้นโกลวเชสเตอร์ไชร์ เขตคอตส์โวลส์
Cotswolds จัดว่าเป็นหมู่บ้านที่งดงามและน่ารักที่สด
ุ ในอังกฤษ ให้ท่านได้
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เดินเล่นถ่ายรูปชมบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ ไม่ว่าจะ
เป็นกระท่อมหินโบราณ ที่เรียงรายกันยาวไปเป็นแถว มีชื่อว่า Arlington
Row ซึ่งกระท่อมเหล่านี้เคยเป็นที่พักของคนที่ทาอาชีพทอขนแกะในสมัย
ศตวรรษที่ 17 ชมโบสถ์อันเก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวยๆ ทีร่ ายล้อมด้วย
ดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง จากนั้นนาเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตน
ั ออน

กลางวัน
บ่าย

ค่า

เดอะ วอเตอร์ Bourton-on-the-Water (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30
นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินชมหมู่บ้านเล็กๆ ที่รู้จก
ั กันในนามของ “เวนิส แห่งคอตส์โวลส์”
อีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามน่ารัก มีความโดดเด่นในด้านธรรมชาติอัน
งดงาม ทีม
่ ีลาธารสายเล็กๆ ตื้นๆ ซึ่งแท้จริงคือแม่น้าวินด์รัช ไหลผ่านกลาง
เมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้าป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ ทีแ
่ กว่งกิ่งก้าน
ใบอยู่ริมน้า ทาให้เป็นสถานที่ที่มีเสน่ห์อย่างมาก เมืองนีม
้ ีร้านอาหารและ
โรงแรมรวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์ นาท่านเดินชม
ความสวยงามภายในหมู่บ้านแห่งนี้พร้อมทัง้ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สมควรแก่
เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด Oxford เมืองแห่งยอดแหลมชวน
ฝัน ตามคาที่เรียกขานโดยกวีชื่อดังแมทธิว อาร์โนลด์เพื่อกล่าวถึงยอด
โบสถ์ที่งดงามและสถาปัตยกรรมอันกลมกลืนของอาคาร (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว
่ โมง)
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส
่ ี่

อ๊อกซ์ฟอร์ด-บิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต-ลอนดอน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชม เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด ซึ่งรู้จักกันในนามของเมืองแห่งมหาวิทยาลัย
ซึ่งชื่อเมืองตั้งตามมหาวิทยาลัยระดับโลกทีร่ ู้จักกันในนามของมหาวิทยาลัย
ออกซ์ฟอร์ด นาท่านถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิทยาลัยไคร้สท์เชิรช
์ ท์
อาคารสร้างด้วยหินสีทองและเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจทีส
่ ุดของ
อังกฤษ และยังเป็นทีต
่ งั้ ของโบสถ์ทม
ี่ ีชื่อเสียงของเมืองและต้นกาเนิดของ
หนังสืออลิซที่โด่งดังของเลวิส แคร์โรล หรือ เกรทฮอลล์ ในแฮร์รี่ พอต
เตอร์ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมแห่ง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
บิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต วิลเลจ Bicester Outlet Village (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) นาท่านชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษและ
ในยุโรป เช่น Anne Fontaine Armani Bally Bodum Bose
Burberry Calvin Klein D&G DKNY Diesel Dior Dunhill
Ermenegildo Zegna Fendi Gucci Guess Hugo Boss Jaeger
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Jigsaw Kipling L'Occitane Levi's Max Mara Missoni Molton
Brown Mulberry Paul Smith เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อ
สินค้าจากเอ๊าท์เล็ต (เพือ
่ ความสะดวกในการเลือกซือ
้ สินค้า อิสระ
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชัว
่ โมง) เมืองหลวง
แห่งสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองใหญ่
ที่สุดในสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ถือเป็น 1 ใน
เมือง
ศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของโลก การสื่อสาร การบันเทิง
แฟชั่นและศิลปะ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีอท
ิ ธิพลไปทั่วโลก จากนั้นนาท่านชมบริ
ติชมิวเซียม (British Museum) หรือที่นิยม
เรียกกันว่า พิพิธภัณฑ์
อังกฤษในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของมนุษยที่สาคัญที่สุด และใหญ่ที่สุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี
พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ใน
เบื้องต้นวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่
เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึ่งเป็นแพทย์และนัก
วิทยาศาสตร์
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2302
(ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็นสถาน
ที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑ์ใน
ปัจจุบันบริตช
ิ มิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวม
วัตถุต่างๆ จากทุกทวีป จานวนกว่า 7 ล้านชิน
้ ซึ่งล้วนมีชื่อเสียง
และมีการ
บันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุษย์จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ทา่ น
ชิมเป็ดย่างจาก
ภัตตาคารชือ
่ ดังของลอนดอน
นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห
่ า้

ลอนดอน-สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม มหานครลอนดอน ทีย
่ ิ่งใหญ่ เริ่มจากพระราชวังบัคกิ้ง
แฮมที่ประทับแห่งพระราชินี
อังกฤษ ชมการเปลีย
่ นยามของทหาร
รักษาพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพูสีดาแต่จะ
เปลี่ยนเป็นชุดสีเทาในช่วงฤดูหนาว ก่อนนาท่านเก็บภาพสวยของหอนาฬิกา
บิ๊กเบน สัญลักษณ์ที่สาคัญของ
ลอนดอนที่ตั้งอยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาที่
สวยงามริมฝั่งแม่น้าเทมส์ ลอนดอนอายส์ ชิงช้าสวรรค์ที่เป็น
สัญลักษณ์แห่งสหัสวรรษของอังกฤษ สะพานทาวเวอร์บริดจ์ เอกลักษณ์อันโดด
เด่นใจกลางกรุงลอนดอน
ผ่านชมสถานที่สาคัญต่างๆ อาทิ บ้านเลขที่ 10, ถนนดาวน์นิ่งทาเนียบ
นายกรัฐมนตรี, จัตรุ ัสทราฟัลการ์,
อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของ
ท่านลอร์ดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอร์คัส, ย่านโซโห มหาวิหารเซนต์พอล
ฯลฯ
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กลางวัน
บ่าย

21.35 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของ
ลอนดอนที่ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก มาร์ค แอนด์ สเปน
เซอร์ เซลฟริดจจ์ และห้างอื่นๆ อีกมากมาย และเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่
ระลึกก่อนกลับบ้าน *** เพือ
่ ความสะดวกในการเลือกซือ
้ สินค้าต่าง ๆ อิสระ
อาหารค่าตามอัธยาศัย***
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์
นาท่านออกเดินทางจากลอนดอน โดยสายการบินอีวเี อแอร์ เทีย
่ วบินที่

BR068

วันทีห
่ ก

กรุงเทพฯ

15.05 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++

รายการทัวร์อาจมีการเปลีย
่ นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมี
เหตุการณ์อน
ื่ ๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่
ใดทีไ
่ ม่สามารถเข้าชมได้ดว
้ ยสาเหตุตา่ งๆ หรือสถานทีป
่ ด
ิ โดยมิได้รบ
ั แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า บริษท
ั ฯ ขออนุญาตทาการเปลีย
่ นแปลงสถานทีอ
่ น
ื่ ๆ ทดแทนให้ ทัง้ นีเ้ พือ
่
ประโยชน์ของคณะเป็นสาคัญ
อัตราค่าเดินทาง

61 /

8-13 ก.ย. / 22-27 ก.ย. / 13-18 ต.ค. / 20-25 ต.ค.
10-15 พ.ย. / 24-29 พ.ย. / 5-10 ธ.ค.61

โมโน อังกฤษ 6 วัน (BR)
ผู้ใหญ่ท่านละ
ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่าน
ละ
สาหรับท่านทีม
่ ต
ี ว
ั๋ โดยสารอยู่
แล้ว ท่านละ

8-13 ก.ย. / 22-27
ก.ย. / 13-18 ต.ค. /
20-25 ต.ค.61

10-15 พ.ย. / 24-29
พ.ย. /
5-10 ธ.ค.61

46,900

45,900

5,900

6,900

24,900

23,900

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซา่ และบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 4,900
บาท // ค่าทิปคนขับ และ

Mono England6D/BR, Sep-Dec2018

6

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท (ค่าใช้จา่ ยวีซา่ และทิปชาระพร้อมค่าทัวร์
ก่อนออกเดินทาง) **

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการเรียกเก็บค่าภาษีนามั
้ น ในกรณีที่สายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในอังกฤษ ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตากว่
่
า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มี
เตียงเสริม ***
หมายเหตุ

 อัตราค่าเดินทางนีเ้ ป็นราคาโปรโมชัน
่ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่เป็นผูใ
้ หญ่
จานวนไม่ตากว่
่
า 25 ท่าน ไม่มรี าคาเด็ก และจะต้องชาระมัดจา หลังจาก
ยืนยันการจองทัวร์ทันที
 อัตราค่าเดินทางและตัว
๋ โดยสารนีเ้ ป็นอัตราราคาพิเศษ ดังนัน
้ หากมีการออก
ตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอรีฟน
ั ด์ได้
 กรณีท่านที่ต้องการแยกวันกลับหรือเดินทางไปและกลับไม่พร้อมคณะหรือ
ต้องการทีน
่ งั่ ชัน
้ ธุรกิจหรือ
พรีเมี่ยม ไม่สามารถทาตัว
๋ แยกออกจากคณะได้ ท่านจะต้องสารองทีน
่ งั่ เดี่ยว
และรอการยืนยันการจองจากสายการบิน ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้ชาระ
ค่าใช้จา่ ยที่เพิ่มเติมนัน
้
***การดาเนินการขอวีซา่ จะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ซึง่ ผูเ้ ดินทาง
จะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและได้รบ
ั การสแกนนิว
้ มือจากศูนย์รบ
ั คาร้องของ
สถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียด
ด้านล่าง และ สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพือ
่ ทาการนัด
หมาย **
อัตรานีร้ วมบริการ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯลอนดอน-กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พก
ั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
ตามรายการทีร่ ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดืม
่ ตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย
่ ว
ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษท
ั จากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกท่านในระหว่างการ
เดินทางจากกรุงเทพฯ
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับซึ่งเด็กอายุต่า
กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุม
้ ครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)
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 ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน

ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 4 พ.ค.61

อัตรานีไ
้ ม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อ










ท่าน)
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยืน
่ วีซา่ อังกฤษและค่าบริการด้านเอกสารและการนัดหมายทาวีซา่
ท่านละ 4,900 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์สว
่ นทีเ่ หลือก่อนออกเดินทาง)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์
ส่วนทีเ่ หลือก่อนออกเดินทาง)
ค่าแปลเอกสารสาหรับการยื่นวีซ่าที่จะต้องแปลจากศูนย์การแปลเท่านั้น (จานวนหรือ
อัตราค่าแปล ขึ้นอยู่กบ
ั รูปแบบและจานวนเอกสารของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่เกีย
่ วกับ
ค่าบริการวีซ่า)
ค่าบริการทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง
ค่าวีซ่าเร่งด่วนหรือบริการพิเศษอย่างอื่นเกี่ยวกับวีซ่า
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม
่ และค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม
เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตทีก
่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

การชาระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็นจานวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่ง
ท่าน สาหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทา
การ มิฉะนั้นทางบริษท
ั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
การยกเลิก
o หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทางาน มิฉะนั้น
บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
o หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมต
ั ิ ผู้โดยสารต้องชาระค่ามัดจาที่
20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
o หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสาย
การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ
บริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
 กรณีที่มก
ี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ
่ ู้เดินทางกาลังจะ
ไป หากมีเหตุการณ์ตา่ งๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามกาหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบ
ั การยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
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 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบ
ั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกาหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
 ในบางรายการทัวร์ ทีต
่ ้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋า
อาจจะถูกกาหนดให้ตากว่
่
ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแต่ละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่เกิน
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชัดเจนในเรือ
่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะ
สาหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต
่ ้อง
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกาหนดตลอดทั้งปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน
หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานทีเ่ ข้าชมนั้นๆ ปิดทาการ หรือ ปิดโดยมิได้
แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษท
ั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง
บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มี
การคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาว
ยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมทีพ
่ ก
ั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเดีย
่ ว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบ
ั 1 เตียงพับเสริม หรือ
อาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคูแ
่ ละ 1 ห้องเดีย
่ ว กรณีทม
ี่ า 3 ท่าน
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2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม
่ ี
อุณหภูมิตา่
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก
และห้องพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย
่ นหรือย้ายเมือง
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มล
ี ก
ั ษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจ
เป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กบ
ั การออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกัน

หลักฐานการยืน
่ วีซา่ สถานทูตอังกฤษ
***การยืน
่ วีซา่ อังกฤษ ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครัง้ ทีม
่ ก
ี ารเดินทางเพือ
่ สแกน
ลายนิว
้ มือทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ VFS UK ***
ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 20 วันทาการ
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

***สิง่ ทีท
่ า่ นควรทราบก่อนยืน
่ วีซา่ ***
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o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตากว่
่
า 6 เดือน

- โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถ
ใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
- หากท่านเปลีย
่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว
้ ยเนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
- ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็นต้องส่งให้กบ
ั บริษัททัวร์
หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว
้ จานวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า
(ไม่จาเป็นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ทศ
ี่ ูนย์ยน
ื่ ได้เลยเพือนาลงระบบส่ง
สถานทูต)
o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณีเป็นเด็ก อายุตากว่
่
า 20 ปี

- ใช้สาเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยูถ
่ งึ แม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูต
ขอสาเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ทส
ี่ ามารถติดต่อได้ทงั้ เบอร์ทท
ี่ างาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มอ
ื
ถือ
o
o
o
o

สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านทีม
่ ีการเปลีย
่ นชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มก
ี ารเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีทา่ นที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้
เดินทาง
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- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษัทที่ทางานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน
เป็นต้น
- กรณีมอ
ี าชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่ม
ทางานกับหน่วยงาน หรือองค์กร พร้อมใบลาและสาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1
ชุด
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่า
กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

- กรณีท่านทีเ่ ป็นแม่บา้ น

 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี

พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส+ฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม
แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสาเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีท่านทีว
่ า่ งงาน / ไม่มรี ายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลักฐานการทางานและหลักฐานทางด้านการเงินของผูร้ ับรอง พร้อมชีแ
้ จงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชด
ิ หรือ
ญาติใกล้ชิด (กรณีนห
ี้ ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง
ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จาก
โรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนา
บัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

o หลักฐานการเงิน

- ใช้ สาเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว
่ นตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของ
ธนาคารใดๆ ถ่ายสาเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะ
ทาได้ พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มช
ี ื่อเจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของ
เล่มเก่าทีต
่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ
ด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา เป็นต้น
- หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขที่บัญชีเดียวกับสาเนาสมุดบัญชี
เงินฝากที่นามาแสดง
- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้อง
ออกหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคล
ในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชแ
ี้ จงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัว
ประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่าย
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ที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมาย
รับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์
อักษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบ
ั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนีเ้ พือ
่ แสดงให้เห็นว่ามี
ฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ
่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ
่
กลับสูภ
่ ม
ู ล
ิ าเนา
o กรณีเด็กอายุตากว่
่
า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดามารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัด

จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอาเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดา
เพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอาเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อ
รับรองแก่บต
ุ รด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ
้ จง
ระบุความสัมพันธ์กับผูป
้ กครองที่ไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็น
ภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลัง
โดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดแ
ู ลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศใน
กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนีท
้ างบริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะ
ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของ
บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
Mono England6D/BR, Sep-Dec2018
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** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานง
แก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวัน
ยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดีย
่ ว
และแสดงตัวที่สถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่
จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจาก
หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย
่ ว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน
หลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริงเบือ
้ งต้น สาหรับการยืน
่ ขอวีซ่าอังกฤษ
และกรุณากรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษเท่านัน
้
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กรุณาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลทีถ
่ ก
ู
นาไปกรอกลง Application Online เมือ
่ ทาการ Submit แล้ว ไม่
สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดังนั้นขอให้แจ้งตามความเป็นจริง
ที่สด
ุ ของผูส
้ มัครแต่ละบุคคล มิเช่นนัน
้ อาจถูก black list หรือ
เสียเวลาในการทานัดหมายใหม่หรือมาอีกครัง้ รวมถึงการชาระค่าวี
ซ่าใหม่อีกครัง้
1. ชื่อ-สกุล
............................................................................................................
......................................
ชื่อ-สกุลเดิมหรืออื่นๆที่เคยใช้หรือกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือก่อนแต่งงาน
.........................................................
2. มีหนังสือเดินทางเล่มเก่าหรือไม่
ไม่มี
มี (โปรดระบุ
รายละเอียด) หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า .....
..................................... วันที่ออกหนังสือเดินทาง
....................................... วันหมดอายุ ............................
3. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน
หย่า
หม้าย
4. ชื่อ-สกุล คู่สมรส .............................................................. นามสกุล
ก่อนแต่งงาน ..........................................
วัน-เดือน-ปี เกิดคู่สมรส .................................... สถานที่เกิด
.............................. เดินทางด้วยกันหรือไม่ .........
ชื่อบุตร 1. ชื่อ
.................................................................................................
วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่เกิด
............................... เดินทางด้วยกันหรือไม่ ........................
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ชื่อบุตร 2. ชื่อ
.................................................................................................
วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่เกิด
............................... เดินทางด้วยกันหรือไม่ ........................
ชื่อบุตร 3. ชื่อ
.................................................................................................
วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่เกิด
............................... เดินทางด้วยกันหรือไม่ ........................
ชื่อบุตร 4. ชื่อ
.................................................................................................
วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่เกิด
............................... เดินทางด้วยกันหรือไม่ ........................
5. ที่อยู่ปัจจุบัน
............................................................................................................
................................
............................................................................. รหัสไปรษณีย์
...................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
............................................................................................................
....................
.............................................................................. รหัสไปรษณีย์
...................................
โทรศัพท์บ้าน

......................
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......................
อาศัยอยู่มากี่ปี ...............................................

E-Mail:

……….………….………………
บ้านตนเอง

อาศัยอยู่กับครอบครัว

บ้านเช่า

อื่นๆ

โปรดระบุ ..............................
6. ชื่อสถานที่ทางาน
............................................................................................................
............................
(ชี้แจงเกี่ยวกับกิจการที่ทา หรือสินค้าที่ขายว่าเกี่ยวกับประเภทไหน ไม่ว่า
จะเป็น เจ้าของกิจการหรือลูกจ้าง)
........................................................................................................
.........................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน
........................................................................................................
.............................
.......................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................................................
โทรศัพท์
มี)

...................... หมายเลขต่อภายใน (ถ้า
.........................

ตาแหน่งหน้าที่
........................................................................................................
..................................
ลักษณะงานที่ดูแลอยู่
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........................................................................................................
..........................
วันที่เข้าทางาน / วันเริ่มเข้าศึกษา ............................................
เงินเดือน ......................................................
กรณีศึกษาอยู่ / สถานที่ศึกษา
........................................................................................................
...............ที่อยู่สถานศึกษา
........................................................................................................
..................................
ศึกษาระดับชั้น / หลักสูตร
.......................................................................................................
กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/
ภาควิชา ...............................................
7. ค่าใช้จ่ายครอบครัวต่อเดือน .................................................... ให้
ครอบครัว+ภรรยา+ลูก ................................
8. ท่านมีเงินออมหรือไม่
ไม่มี
มี โปรดระบุ ............
(ถ้ามี กรุณากรอกให้เรียบร้อยเนื่องจากจะต้องนาไปเป็นข้อมูลในการ
กรอกออนไลน์)
ออมทรัพย์ ธนาคารอะไร .........................................................
เท่าไหร่ .........................................................
ฝากประจา ธนาคารอะไร ........................................................ เท่าไหร่
.........................................................
หุ้นหรือหลักทรัพย์ .................................................................. เท่าไหร่
........................................................
9. ชื่อ-นามสกุล บิดา ......................................................... วัน-เดือน-ปี
เกิด ......................................................
(หากจาไม่ได้ให้แจ้งอายุ) .................................................. สถานที่เกิด
..........................................................
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** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ต้องแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปีเกิด และสถานที่
เกิดมาตามปกติ จาเป็นต้องใส่ กรุณาอย่า

เว้นว่างไว้เฉยๆ **

ชื่อ-นามสกุล มารดา ...................................................... วันเดือนปีเกิด
......................................................
(หากจาไม่ได้ให้แจ้งอายุ) .................................................. สถานที่เกิด
..........................................................
** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ต้องแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปีเกิด และสถานที่
เกิดมาตามปกติ จาเป็นต้องใส่ กรุณาอย่า

เว้นว่างไว้เฉยๆ **

10. กรณีที่ผู้เดินทางเป็นผุ้มีรายได้น้อย / เป็นบุตร / เป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ / เป็น
ผู้ที่ต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่าย โปรดระบุ ชื่อ-

สกุลผู้รับรองค่าใช้จ่ายและระบุ

ความสัมพันธ์
ผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่านคือ
.................................................................................................
ความสัมพันธ์ ..................................................... ที่อยู่ผู้รับรอง
ค่าใช้จ่าย ....................................................
.........................................................................................................
.......... รหัสไปรษณีย์ ......................
11. ท่านเคยได้ขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่

ไม่เคย

เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่) วีซา
่ ทีไ
่ ด้ ได้ระหว่าง
วันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่ ............................................. เลขหมายวี
ซ่าที่เคยได้ ............................................
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่

ไม่เคย

เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่) ระหว่างวันที่เท่าไหร่
กี่วัน ....................... เข้าวันที่เท่าไหร่ .......................................
ออกวันที่เท่าไหร่ .........................................

ไปทาอะไร

.........................................................
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11. ท่านเคยเดินทางไปประเทศอะไรบ้าง
1. ................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่
..................................................
2...................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่
..................................................
3. .................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่
..................................................
4...................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่
..................................................
5....................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่
..................................................
6......................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่
..................................................
12. คุณมีเพื่อน หรือ ลูก ที่เรียนที่ประเทศอังกฤษหรือไม่ ถ้ามี ขอ ชื่อ-สกุล ที่
อยู่ และเบอร์โทร. .................................
ที่พักที่อังกฤษ
....................................................................................... โทร.
..............................................
........................................................................................................
..........................................................
........................................................................................................
..........................................................
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