Mono England
อังกฤษ 6 วัน
โดยสายการบิน

** บินตรงสู่มหานครลอนดอน **
ชมสโตนเฮ้นจ์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์
เดินเล่นในหมู่บา้ นไบบุรี่ เพลิดเพลินในวอร์เนอร์สบราเธอร์
สตูดิโอกับฉากจาลองการถ่ายทาภาพยนตร์เรื่องดัง Harry Potter
ล่องเรือแม่น้าเทมส์ เที่ยวลอนดอนแบบอิสระเต็มวัน

กินเป็ ดย่างร้าน Four Season
พร้อมช้อปปิ้ง ย่านในกลางเมืองลอนดอน
บริษทั ฯ...ขอแนะนำรำยกำรเทีย่ วแบบโมโนอังกฤษ และมีเวลำช้อปปิ้ ง ดังนี้
ลอนดอน

แอมส์เบอร์รี ่
ไบบุรี ่
ลีฟเดน

มหานครตลอดกาล ทีต่ งั ้ ของทีส่ าคัญๆ เช่น พระราชวังบักกิ
๊ ้งแฮม สะพานทาวเวอร์บริดจ์ หอนาฬิกาบิก๊ เบน
ลอนดอนอายส์ พิพธิ ภัณฑ์องั กฤษ จากนัน้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งบนถนนอ็อกซฟอร์ด ย่านช้อปปิ้ ง
ชือ่ ดังของมหานครลอนดอน
ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ ชมอิทธิพลในอดีตของชาวโรมันโบราณที ่
เมืองบาธ
หมู่บา้ นเล็กๆ ตัง้ อยู่ในแคว้นโกลวเชสเตอร์ไชร์ เขตคอตส์โวลส์ จัดว่าเป็ นหมู่บา้ นทีง่ ดงามและน่ารักทีส่ ดุ ใน
อังกฤษ
ทีต่ งั ้ ของสตูดโิ อวอร์เนอร์สบราเธอร์ของภาพยนตร์เรือ่ งดัง Harry Potter

กำหนดกำรเดิ นทำง
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วันทีส่ าม
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กลางวัน

กรุงเทพฯ- ลอนดอน (อังกฤษ)
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8 เคาน์เตอร์สายการบิ นอี วี เอ แอร์
เคาน์เตอร์ R เจ้าหน้ าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครือ่ ง (กรุณามาให้ตรง
เวลา เนื่ องจากกฎของสายการบิ น ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
ออกจากเดิ นทางจากกรุงเทพฯ บิ นตรงสู่ลอนดอน โดยสายการบิ นอีวีเอแอร์ เที่ยวบิ นที่ BR 067
เดิ นทางถึงสนามบิ นฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน นำท่ำนผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร จำกนัน้ ให้
ท่ำนตรวจรับสัมภำระ
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
ลอนดอน-สโตนเฮ้นจ์-ไบบูร-ี ่ ลอนดอน
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแอมส์เบอร์รี่ Amesbury ในเขตทุ่งหญ้ำแอมสเบอร์ร่ี (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 2 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชม เสาหิ นสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge กองหินประหลำด 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์
ของโลกในยุคก่อนประวัตศิ ำสตร์มำกกว่ำ 4,000 ปี มำแล้ว ทีป่ ั จจุบนั ก็ยงั ไม่สำมำรถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่ำใคร
สร้ำง? เพื่ออะไร? มีแต่กำรวิเครำะห์และคำดเดำ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บา้ นไบบุรี่ Bibury Village (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
หมูบ่ ำ้ นเล็กๆ
ตัง้ อยู่ในแคว้นโกลวเชสเตอร์ไชร์ เขตคอตส์โวลส์ Cotswolds จัดว่ำเป็ นหมูบ่ ำ้ นทีง่ ดงำมและน่ำรักทีส่ ดุ ใน
อังกฤษ ให้ท่ำนได้เดินเล่นถ่ำยรูปชมบ้ำนเรือนอันเป็ นเอกลักษณ์ของหมู่บำ้ นแห่งนี้ ไม่ว่ำจะเป็ นกระท่อมหิน
โบรำณ ทีเ่ รียงรำยกันยำวไปเป็ นแถว มีช่อื ว่ำ Arlington Row ซึง่ กระท่อมเหล่ำนี้เคยเป็ นทีพ่ กั ของคนทีท่ ำ
อำชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17 ชมโบสถ์อนั เก่ำแก่ อีกทัง้ ยังมีถนนสวยๆ ทีร่ ำยล้อมด้วยดอกไม้สี
สดใสริมสองข้ำงทำง สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ มหานครลอนดอน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2
ชัวโมง)
่
เมืองหลวงแห่งสหรำชอำณำจักรและเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ดุ ในสหภำพยุโรป มีประชำกรกว่ำ 7.5 ล้ำน
คน ถือเป็ น 1 ในเมืองศูนย์กลำงทำงด้ำนธุรกิจ กำรเมืองและวัฒนธรรมของโลก กำรสือ่ สำร กำรบันเทิง
แฟชันและศิ
่
ลปะซึง่ เป็ นทีย่ อมรับว่ำมีอทิ ธิพลไปทัวโลก
่
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
ลอนดอน-วอร์เนอร์บราเธอร์สตูดิโอ-ลอนดอน
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองลีฟเดนหรือลีเวสเดน Leavesden ทีต่ งั ้ ของ Warner Brother Studio (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 45 นำที) นำท่ำนเข้ำชมสถำนทีจ่ ำลองกำรถ่ำยทำภำพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องดัง Harry
Potter นำท่ำนชมเบือ้ งหลังเพื่อค้นหำควำมลับทีซ่ ่อนอยูห่ ลังกล้องของทัง้ 8 ภำค พร้อมสำรวจฉำกต่ำงๆ ที่
ใช้จริงในภำพยนตร์ เช่น ฮอกวอตส์ ตรอกไดอำกอนและซอนพรีเว็ตและอีกมำกมำย พำท่ำนดำดิง่ ลงไปใน
โลกแห่งคำถำ กลวิเศษและเวทมนต์อนั น่ำทึง่ ตื่นตะลึงไปก้องห้องโถงอันตระกำรตำและนึกภำพตำมถึงตอน
ทีแ่ ฮร์รป่ี รำรถนำทีจ่ ะเข้ำบ้ำนกริฟฟิ นดอร์ ซึง่ จะได้เห็นหมวกคัดสรรของจริงทีใ่ ช้พจิ ำรณำว่ำเหล่ำนักเรียน
ควรอยู่บำ้ นไหนในภำคแรก และฉำกกำรจำลองเหตุกำรณ์ต่ำงๆ จำกภำพยนตร์ดงั และห้องต่ำงๆ พร้อมกับ
กิจกรรมตำมอย่ำงภำพยนตร์ ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปบริเวณหน้ำบ้ำนหลังเก่ำของแฮร์รใ่ี นซอยพรีเว็ต รวมถึงเลือก
ซือ้ สินค้ำเป็ นทีร่ ะลึก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
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บ่าย

คา่

นำท่ำนเดินทำงกลับลอนดอน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที) จำกนัน้ นำท่ำนเก็บภำพสวยๆ ในมหำ
นครลอนดอน เริม่ จำกหอนำฬิกำบิก๊ เบน สัญลักษณ์ทส่ี ำคัญของลอนดอนทีต่ งั ้ อยู่เคียงข้ำงอำคำรรัฐสภำที่
สวยงำมริมฝั ง่ แม่น้ำเทมส์ ลอนดอนอำยส์ ชิงช้ำสวรรค์ทเ่ี ป็ นสัญลักษณ์แห่งสหัสวรรษของอังกฤษ สะพำน
ทำวเวอร์บริดจ์ เอกลักษณ์อนั โดดเด่นใจกลำงกรุงลอนดอน ผ่ำนชมสถำนทีส่ ำคัญต่ำงๆ อำทิ บ้ำนเลขที่ 10,
ถนนดำวน์นิ่งทำเนียบนำยกรัฐมนตรี, จัตุรสั ทรำฟั ลกำร์, อนุสรณ์แห่งสงครำมทรำฟั ลกำร์ของท่ำนลอร์ดเนล
สัน, พิคคำเดลลี เซอร์คสั , ย่ำนโซโห มหำวิหำรเซนต์พอล ฯลฯ จากนัน้ ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งบนถนน
อ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้ งใหญ่ของลอนดอนทีท่ ่านจะได้เลือกซือ้ สินค้าคุณภาพเยีย่ มจากมาร์ค แอนด์ สเปน
เซอร์ เซลฟริดจจ์ หรือย่ำนไนท์บริดจ์ ทีต่ งั ้ ของห้ำงดัง อำทิเช่น ห้ำงแฮรอดส์ เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ

วันทีส่ ี ่
เช้า

ลอนดอน (อิ สระเต็มวัน)
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่ำนอิสระเดินเล่นย่ำนในเมืองหรือเลือกซือ้ สินค้ำต่ำงๆ จำกย่ำนช้อปปิ้ ง
(ไม่มรี ถโค้ชบริกำร อิสระอำหำรกลำงวันและค่ำตำมอัธยำศัย)
จำกนัน้ เข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ

วันทีห่ ้า
เช้า

ลอนดอน-ล่องเรือแม่น้ าเทมส์-สนามบิ นฮีทโทรว์
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูท่ ่าเรือเพื่อนาท่าน ล่องเรือในแม่น้าเทมส์ Thames River Cruise แม่น้าสายหลักของ
มหานครลอนดอนและเป็ นแม่น้าใหญ่ทไ่ี หลในอังกฤษตอนใต้และเป็ นทีร่ จู้ กั มากทีส่ ดุ เพราะแม่น้าเทมส์ไหล
ผ่านใจกลางมหานครลอนดอน ให้ท่านล่องเรือชมเมืองและอาคารสถาปั ตยกรรมทีง่ ดงามของประเทศอังกฤษ
และใจกลางมหานครแห่งนี้ยงั ใช้เป็ นทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์เรื่องดังหลายต่อหลายเรื่องอีกด้วย จำกนัน้ นำท่ำน
ชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรือทีน่ ิยมเรียกกันว่ำ พิพธิ ภัณฑ์องั กฤษในกรุงลอนดอน สหรำช
อำณำจักร เป็ นหนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์ดำ้ นประวัตศิ ำสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยทีส่ ำคัญทีส่ ดุ
และใหญ่
ทีส่ ดุ ในโลก มีกำรก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้ งต้นวัตถุทเ่ี ก็บรวบรวมไว้สว่ นใหญ่เป็ นของ
สะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึง่ เป็ นแพทย์และนักวิทยำศำสตร์ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้เปิ ดให้บริกำรแก่สำธำรณะ
เป็ นครัง้ แรกในวันที่ 15 มกรำคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตำกูเฮำส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อัน
เป็ นสถำนทีต่ งั ้ ของอำคำรพิพธิ ภัณฑ์ในปั จจุบนั บริตชิ มิวเซียมเป็ นแหล่งรวบรวมวัตถุต่ำงๆ จำกทุกทวีป
จำนวนกว่ำ 7 ล้ำนชิน้ ซึง่ ล้วนมีช่อื เสียงและมีกำรบันทึกเรื่องรำวของวัฒนธรรมมนุษย์จำกจุดเริม่ ต้นจนถึง
ปั จจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิ มเป็ ดย่างจาก
ภัตตาคารชื่อดังของลอนดอน
ให้เวลำท่ำนเดินเล่นช้อปปิ้ งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่ำนช้อปปิ้ งใหญ่ของลอนดอนทีท่ ่ำนจะได้เลือกซือ้ สินค้ำ
คุณภำพเยีย่ มจำก มำร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ์ และห้ำงอื่นๆ อีกมำกมำย และเลือกซือ้ เลือกชม
สินค้ำทีร่ ะลึกก่อนกลับบ้ำน *** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าต่าง ๆ อิ สระอาหารคา่ ตาม
อัธยาศัย***
สมควรแก่เวลำนัดหมำยนำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบินฮีทโธรว์
นาท่านออกเดิ นทางจากลอนดอน โดยสายการบิ นอีวีเอแอร์ เที่ยวบิ นที่ BR068

กลางวัน
บ่าย

17.00 น.
21.20 น.
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วันทีห่ ก
15.45 น.

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

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไ ม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

ปรับราคาทัวร์!!!
อัตราค่าเดิ นทาง

19-24 ม.ค. / 5-10 มี.ค. / 23-28 มี.ค.2562

โมโน อังกฤษ 6 วัน (BR)
ผูใ้ หญ่ทา่ นละ
ท่านทีต่ อ้ งการพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
สาหรับท่านที่ มีต ั ๋วโดยสารอยู่แล้ว ท่านละ

Update 26 Dec 2018

19-24 ม.ค.62

5-10 มี.ค. / 23-28 มี.ค.62

48,900

49,000

6,900

7,400

25,900

27,600

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบิน**

เพิม่ เงื่อนไขท้ายรายการทัวร์
2 ม.ค. 2562

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและบริ การด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 4,900 บาท // ค่าทิ ปคนขับ และ
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,200 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 25 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
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***การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วันทาการ ซึ่งผู้เดิ นทางจะต้องไปแสดงตัวด้วย
ตัวเองและได้รบั การสแกนนิ้ วมือจากศูนย์รบั คาร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทาการนัดหมาย **
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน อีวเี อ แอร์ ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ, ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกท่านในระหว่างการเดินทางจากกรุงเทพฯ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋ว
โดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 17
ต.ค.61

 ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่ จ่าย 3%
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าอังกฤษและค่าบริการด้านเอกสารและการนัดหมายทาวีซ่า ท่านละ 4,900 บาท (ชาระ
พร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดิ นทาง)
 ค่าทิ ปพนักงานขับรถ และค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,200 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดิ นทาง)
 ค่าแปลเอกสารสาหรับการยื่นวีซ่าทีจ่ ะต้องแปลจากศูนย์การแปลเท่านัน้ (จานวนหรืออัตราค่าแปล ขึน้ อยู่กบั รูปแบบและ
จานวนเอกสารของแต่ละบุคคล ซึง่ ไม่เกีย่ วกับค่าบริการวีซ่า)
 ค่าบริการทิปพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง
 ค่าวีซ่าเร่งด่วนหรือบริการพิเศษอย่างอื่นเกีย่ วกับวีซ่า
 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
 หำกมีกำรยกเลิกเกิน 45 วันทำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำค่ำตั ๋วโดยสำรของท่ำน
์
นัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ำมัดจำตำมทีท่ ำงสำยกำรบินเรียกเก็บ)
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำทัง้ หมด
์
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูต
เรียกเก็บ
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำมัดจำ
์
 หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
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หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุ การณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 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
 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
 หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในกำรปรั
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอังกฤษ
***การยื่นวีซ่าอังกฤษ ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครัง้ ที่มีการเดิ นทางเพื่อสแกนลายนิ้ วมือที่ศนู ย์ยื่น VFS UK ***
ใช้เวลำพิจำรณำอนุมตั วิ ซี ่ำ 20 วันทำกำร
เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ (กรุณำจัดส่งภำยใน 30 วันก่อนวันเดินทำง)

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถำนทูตอังกฤษไม่อนุญำตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ ถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ แต่สำมำรถให้ดงึ เล่มในวันยื่น
ได้ แต่จะต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมทีศ่ นู ย์ย่นื วีซ่ำเรียกเก็บ
2. สำหรับผูเ้ ดินทำงทีศ่ กึ ษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพำนัก
หรือศึกษำอยู่เท่ำนัน้
3. กำรแปลเอกสำรจะต้องแปลจำกศูนย์แปล ซึง่ มีค่ำใช้จ่ำยเพิม่ เติม ขึน้ อยู่กบั เอกสำรของแต่ละท่ำน ค่ำแปลสำมำรถ
ตรวจสอบกับบริษทั ทัวร์ได้ หรือผูเ้ ดินทำงสำมำรถแนบฉบับแปลจำกศูนย์แปลมำได้เช่นกัน (กรณีทม่ี เี อกสำรทีต่ อ้ ง
แปล)
4. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินจิ ของสถำนทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำ
ของสถำนทูตง่ำยขึน้
หมายเหตุ กรณีลกู ค้ำท่ำนใดมีกำรใช้หนังสือเดินทำง เดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ลูกค้ำต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน

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

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นขนาดใบหน้ า
(ไม่จาเป็ นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ที่ศนู ย์ยื่นได้เลยเพือนาลงระบบส่งสถานทูต)
o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
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- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูติบตั 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
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
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*** 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 ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** 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
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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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 ............................... เดินทางด้วยกันหรื อไม่ ........................
ชื่ อบุตร 2. ชื่ อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางด้วยกันหรื อไม่ ........................
ชื่ อบุตร 3. ชื่ อ .................................................................................................
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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 ...............................................
บ้านตนเอง

อาศัยอยูก่ บั ครอบครัว

โทรศัพท์มือถื อ
E-Mail:

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

……….………….………………

บ้านเช่า

อื่ นๆ โปรดระบุ ..............................

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

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

ตาแหน่งหน้าที่ ..........................................................................................................................................
ลักษณะงานที่ดูแลอยู ่ ..................................................................................................................................
วันที่เข้าทางาน / วันเริ่ มเข้าศึกษา ............................................ เงินเดื อน ......................................................
กรณี ศึกษาอยู ่ / สถานที่ศึกษา .......................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานศึกษา ..........................................................................................................................................
ศึกษาระดับชัน้ / หลักสูตร .......................................................................................................
กรณี อุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ...............................................
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7. ค่าใช้จา่ ยครอบครัวต่อเดื อน .................................................... ให้ครอบครัว+ภรรยา+ลูก ................................
8. ท่านมีเงินออมหรื อไม่

ไม่มี

มี โปรดระบุ ............

(ถ้ามี กรุ ณากรอกให้เรี ยบร้อยเนื่ องจากจะต้องนาไปเป็ นข้อมูลในการกรอกออนไลน์)
ออมทรัพย์ ธนาคารอะไร ......................................................... เท่าไหร่ .........................................................
ฝากประจา ธนาคารอะไร ........................................................ เท่าไหร่ .........................................................
หุน้ หรื อหลักทรัพย์ .................................................................. เท่าไหร่ ........................................................
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 เกิ ด และสถานที่เกิดมาตามปกติ จาเป็ นต้องใส่ กรุ ณาอย่า
เว้นว่างไว้เฉยๆ **
10. กรณี ท่ ีผูเ้ ดินทางเป็ นผุม้ ีรายได้นอ้ ย / เป็ นบุตร / เป็ นผูท้ ่ ีไม่มีรายได้ / เป็ นผูท้ ่ ีตอ้ งมีผูร้ ับรองค่าใช้จา่ ย โปรดระบุ ชื่ อสกุลผูร้ ับรองค่าใช้จา่ ยและระบุความสัมพันธ์
ผูร้ ับรองค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของท่านคื อ .................................................................................................
ความสัมพันธ์ ..................................................... ที่อยูผ่ ูร้ บั รองค่าใช้จา่ ย ....................................................
................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ......................
11. ท่านเคยได้ขอวีซา่ เข้าประเทศอังกฤษหรื อไม่

ไม่เคย

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่) วีซ่าที่ ได้

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

ไม่เคย

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่) ระหว่างวันที่

เท่าไหร่
กี่วนั ....................... 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. คุณมีเพื่ อน หรื อ ลูก ที่เรี ยนที่ประเทศอังกฤษหรื อไม่ ถ้ามี ขอ ชื่ อ-สกุล ที่อยู ่ และเบอร์โทร. .................................
ที่พกั ที่องั กฤษ ....................................................................................... โทร. ..............................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

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