อั งกฤษ-สก๊อตแลนด์ 9 วั น 6 คืน
โดยสายการบินไทย
** บินตรงสู่มหานครลอนดอน **
ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ เข้าชมปราสาทเอดินเบิรก์
เดินเล่นย่าน Royal Mile ในนครเอดินเบิรก์
เที่ยวเมืองยอร์ค ถ่ายรูปกับสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด
ช้อปปิ้ง Bicester Village Outlet
เข้าชมสตูดิโอกับฉากจาลองการถ่ายทาภาพยนตร์เรือ่ งดัง Harry Potter

กินเป็ ดย่างร้าน Four Season ช้อปปิ้งลอนดอน
ลอนดอน
แมนเชสเตอร์

บริ ษทั ฯ...ขอแนะนำรำยกำรเทีย่ วแบบโมโนอังกฤษ และมีเวลำช้อปปิ้ ง ดังนี้
มหานครตลอดกาล ทีต่ งั ้ ของทีส่ าคัญๆ เช่น พระราชวังบั ๊กกิง้ แฮม สะพานทาวเวอร์บริดจ์ หอนาฬิกาบิก๊ เบน
ลอนดอนอายส์ พิพธิ ภัณฑ์องั กฤษ และแหล่งช้อปปิ้งทีม่ ชี อเสี
ื ่ ยง
เมืองดังทีท่ ่านคุน้ ชือจากฟุ
่
ตบอลพรีเมียร์ลกี และเป็นเมืองอุตสาหกรรมด้านการทอผ้ามาตัง้ แต่ศตวรรษที ่ 16
และยังเป็นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าทีส่ าคัญและเป็นเมืองอุตสาหกรรมทีม่ ชี อเสี
ื ่ ยง
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วิ นเดอร์เมียร์

เมืองแห่งเขตเลคดิสทริคทางฝั ง่ ตะวันตกของเกาะอังกฤษ ดินแดนทีเ่ ชือมต่
่ อกันด้วยทะเลสาบและแม่น้ า อีก
ทัง้ ยังมีทะเลสาบติดชายฝั ง่ ทะเลทีม่ ที ศั นียภาพ และธรรมชาติอนั งดงาม
เอดิ นเบิ ร์ก
หรือเอดินเบรอะ เมืองหลวงแห่งสก็อตแลนด์ ชมปราสาทเอดินเบิรก์ และการแต่งกายแบบงพื้นเมืองของ
ชาวสก็อต ชมอดีตเมืองโบราณแห่งยอร์คทีส่ วยงาม และเมืองแห่งมหาวิทยาลัยทีเ่ มืองนิวคาสเซิล
ยอร์ค
เมืองแห่งมรดกด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอังกฤษ อดีตเมืองโบราณในยุคโรมันทีย่ งั มีซาก
โบราณสถานโรมันอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เคยได้รบั รางวัลเมืองท่องเทีย่ วแห่งยุโรปเมือปี
่ 2007
แอมส์เบอร์รี ่ ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์
Warner Bros Studio สตูดโิ อหรือฉากจาลองของวอร์เนอร์สบราเธอร์ของภาพยนตร์เรืองดั
่ ง Harry Potter

กำหนดกำรเดิ นทำง

เทศกำลปี ใหม่ 24 ธ.ค. - 1 ม.ค.2563

วันแรก
21.30 น.

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข
2-3 เคาน์ เตอร์สายการบิ นไทย เคาน์ เตอร์เช็คกรุป๊ ROW D
**กรณี ที่บางท่ านเดิ นทางมาจากต่ างประเทศหรือต่ างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง
00.15 น.
06.20 น.

สนำมบิ นฮีทโทรว์ ลอนดอน-อ๊อกซ์ฟอร์ด-แมนเชสเตอร์ (อังกฤษ)
ออกจากเดิ นทางจากกรุงเทพฯ บิ นตรงสู่ลอนดอน โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG-910
เดิ นทางถึงสนามบิ นฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน นำท่ำนผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร หลังท่ำน
ตรวจรับกระเป๋ ำและสัมภำระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่ำน นำท่ำนชม มหานครลอนดอน นำท่ำนเก็บ
ภำพสวยของหอนำฬิกำบิก๊ เบน สัญลักษณ์ทสี่ ำคัญของลอนดอนทีต่ งั ้ อยู่เคียงข้ำงอำคำรรัฐสภำทีส่ วยงำมริม
ฝั ง่ แม่น้ ำเทมส์ ลอนดอนอำยส์ ชิงช้ำสวรรค์ทเี่ ป็ นสัญลักษณ์แห่งสหัสวรรษของอังกฤษ สะพำนทำวเวอร์
บริดจ์ เอกลักษณ์อนั โดดเด่นใจกลำงกรุงลอนดอน ผ่ำนชมสถำนทีส่ ำคัญต่ำงๆ อำทิ บ้ำนเลขที่ 10, ถนน
ดำวน์นิ่งทำเนียบนำยกรัฐมนตรี, จัตุรสั ทรำฟั ลกำร์, อนุสรณ์แห่งสงครำมทรำฟั ลกำร์ของท่ำนลอร์ดเนลสัน,
พิคคำเดลลี เซอร์คสั , ย่ำนโซโห มหำวิหำรเซนต์พอล ฯลฯ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด
Oxford เมืองแห่งยอดแหลมชวนฝั น ตำมคำทีเ่ รียกขำนโดยกวีช่อื ดังแมทธิวอำร์โนลด์เพื่อกล่ำวถึงยอดโบสถ์
ทีง่ ดงำมและสถำปั ตยกรรมอันกลมกลืนของอำคำร (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั ่วโมง)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรพื้นเมืองด้วยเมนู Fish & Chip
นำท่ำนชม เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด เมืองทีม่ ชี อ่ื เสียงซึง่ รูจ้ กั กันในนำมของเมืองแห่งมหำวิทยำลัย ซึง่ ชือ่ เมืองตัง้
ตำมมหำวิทยำลัยระดับโลกทีร่ จู้ กั กันในนำมของมหำวิทยำลัยอ็อกซ์ฟอร์ดทีม่ อี ำยุมำกกว่ำ 800 ปี และยังเป็ น
เมืองทีอ่ ยู่อำศัยของเหล่ำขุนนำงต่ำงๆ มำกมำยรวมทัง้ นักวิชำกำรนับตัง้ แต่ศตวรรษที่ 9 เป็ นต้นมำ นำท่ำน
ถ่ำยรูปภำยนอกกับมหำวิทยำลัยไคร้สท์เชิรช์ ท์ อำคำรสร้ำงด้วยหินสีทองและเป็ นสถำปั ตยกรรมทีน่ ่ำ
ประทับใจทีส่ ดุ ของอังกฤษ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของโบสถ์ทมี่ ชี อ่ื เสียงของเมืองและต้นกำเนิดของหนังสืออลิซที่
โด่งดังของเลวิส แคร์โรล หรือ เกรทฮอลล์ ในแฮร์ร ี่ พอตเตอร์กไ็ ด้แรงบันดำลใจมำจำกสถำปั ตยกรรมแห่ง นี้
ให้ท่ำนมีเวลำเดินเล่นในเมืองเก่ำนี้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองแมนเชสเตอร์ Manchester (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 3.30 ชั ่วโมง) เมืองดังทีท่ ่ำนคุน้ ชือ่ จำกฟุตบอลพรีเมียร์ลกี และยังเป็ นเมืองใหญ่ทำงธุรกิจกำรค้ำที่
สำคัญและเป็ นเมืองอุตสำหกรรมทีม่ ชี อ่ื เสียง ผ่ำนชมเมืองแมนเชสเตอร์ เมืองอุตสำหกรรมทีเ่ ชีย่ วชำญด้ำน
กำรทอผ้ำมำตัง้ แต่ศตวรรษที่ 16 ทีท่ ำให้ผำ้ วูลและค็อตต้อนของอังกฤษเป็ นทีน่ ิยมชมชอบของผูค้ นทั ่วโลก

กลางวัน
บ่าย
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จวบจนปั จจุบนั และยังเป็ นเมืองทีม่ สี โมสรทีม่ ชี อ่ื เสียงโด่งดังในวงกำรฟุตบอลโลกทีส่ ร้ำงนักเตะฝี เท้ำยอด
เยีย่ มของทีมปี ศำจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมำหลำยสมัยทีจ่ ดั ได้วำ่ เป็ นสนำมฟุตบอลของสโมสรทีร่ วยทีส่ ดุ
ในโลก ให้ท่ำนถ่ำยรูปภำยนอกของสนำมกีฬำโอลแทรฟฟอร์ด สนำมฟุตบอลชือ่ ดังของประเทศอังกฤษ และ
อิสระให้ท่ำนเลือกซื้อของทีร่ ะลึกหลำกหลำยชนิดจำกทีมฟุตบอลดังทีค่ ณ
ุ ชื่นชอบจำกร้ำนค้ำ Megga Store
ของสนำมโอลด์ทรำฟฟอร์ด (กรณี ที่ร้านค้าเปิ ดให้บริ การ)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พี่ กั Hallmark Inn Manchester South หรือระดับเทียบเท่ำ
แมนเชสเตอร์-วิ นเดอร์เมียร์-เอดิ นเบิ รก์ (สก็อตแลนด์)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองวิ นเดอร์เมียร์ Windermere (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั ่วโมง) เมืองแห่งเขต
เลคดิสทริคทำงฝั ง่ ตะวันตกของเกำะอังกฤษ ดินแดนทีเ่ ชือ่ มต่อกันด้วยทะเลสำบและแม่น้ ำ อีกทัง้ ยังมี
ทะเลสำบติดชำยฝั ง่ ทะเลทีม่ ที ศั นียภำพ และธรรมชำติอนั งดงำม ให้ท่ำนเดินเล่นชมควำมงดงำมของหมูบ่ ำ้ น
ริมทะเลสำบวินเดอร์เมียร์ นำท่ำนล่องเรือทะเลสาบวิ นเดอร์เมียร์ พร้อมถ่ำยรูปกับทัศนียภำพอันงดงำม
ของทะเลสำบทีย่ งั คงสภำพทีเ่ ป็ นธรรมชำติไว้อย่ำงสมบรูณ์ ซึง่ เป็ นทะเลสำบน้ ำจืดขนำดใหญ่ มีควำมยำว
ประมำณ 18 กิโลเมตรและส่วนกว้ำงทีส่ ดุ รำวๆ 1 กิโลเมตรครึง่ คนอังกฤษเรียกกันว่ำ “ทะเลสำบริบบิน้ ” ซึง่
เป็ นทะเลสำบในลักษณะไม่กว้ำงนักแต่ยำวเหยียดคล้ำยๆ ผ้ำริบบิน้ ทีใ่ ช้ผกู ของขวัญ ทะเลสำบวินเดอร์เมียร์
เป็ น1 ใน 16 ทะเลสำบในบริเวณวนอุทยำนแห่งชำติทเี่ รียกว่ำ เลคดิส-ทริคต์ Lake District ซึง่ อยู่ทำง
ตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ในเขตคัมเบรีย และเป็ นทะเลสำบทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในละแวกนี้ และเลคดินทริคต์
แห่งนี้ยงั เป็ นเมืองบ้ำนเกิดของปี เตอร์ แรบบิท ตัวกำร์ตูนทีม่ ชี อ่ื เสียงของอังกฤษอีกด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ เอดิ นเบิ รก์ Edinburgh (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชั ่วโมง) เมืองหลวงแห่งสก็อต
แลนด์ ทีแ่ ม้วำ่ จะเป็ นส่วนหนึ่งของสหรำชอำณำจักรมำตัง้ แต่ปี ค.ศ.1707 แต่ชำวสก็อตก็ยงั คงรักษำ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมทีด่ งี ำมของบรรพบุรษุ ไว้ได้เป็ นอย่ำงดี ไม่วำ่ ผ้ำลำยสก็อต, ปี่ สก็อตหรือแม้แต่กำร
แต่งตัวแบบดังเดิ
้ มของชำยชำวสก็อต ก็ยงั มีให้ท่ำนพบเห็นอยู่เรือ่ ยๆ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พี่ กั Marriott Edinburgh Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ
เอดิ นเบิ ร์ก (สก็อตแลนด์)-นิ วแคสเซิ ลอัพอนไทน์ (อังกฤษ)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชมตัวเมืองเอดิ นเบิ ร์ก ทีต่ งั ้ อยู่ในบริเวณของแนวภูเขำไฟในอดีต ทำให้ตวั เมืองอยู่บนทีส่ งู และยังคง
เป็ น เมืองหลวงทีย่ งั คงบรรยำกำศในอดีตไว้ได้อย่ำงดี เป็ นเมืองทีม่ คี วำมเก่ำแก่ทมี่ ปี ระวัติควำมเป็ นมำอัน
ยำวนำนตัง้ แต่สมัยกลำง ด้วยจำนวนประชำกรระดับ 500,000 คน ทีช่ ว่ ยกันอนุรกั ษ์สงิ่ ต่ำงๆ ไว้ได้อย่ำงดี
ปั จจุบนั เป็ นเมืองทีม่ คี วำมเจริญมำกทีส่ ุดเมืองหนึ่งในสหรำชอำณำจักร และเรียกได้ว่ำเป็ นเมืองแห่งเทศกำล
ต่ำงๆ ได้แก่ เทศกำลศิลปะนำนำชำติ ภำพยนตร์ วิทยำศำสตร์ งำนหนังสือเด็ก เพลงแจ๊สและเพลงพื้นบ้ำน
ซึง่ สมำรถดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้เป็ นอย่ำงดีและทำให้เอดินเบิรก์ เป็ นเมืองทีต่ ดิ อันดับเมืองทีม่ นี ักท่องเทีย่ ว
มำกทีส่ ุดเป็ นอันดับสองรองจำกนครลอนดอน และยังเป็ นศูนย์กลำงทำงกำรเงินทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสองรองจำก
ลอนดอนเช่นกันและใหญ่เป็ นอันดับห้ำของยุโรป นำท่ำนเข้าชมปราสาทแห่งเอดิ นเบิ ร์ก Edinburgh
Castle ทีง่ ดงำมและเป็ นสถำนทีเ่ ก็บรักษำมหำมงกุฎแห่งรำชวงศ์ เคยเป็ นทีป่ ระทับของกษัตริย์สก็อต เคย
ถูกทำลำยลงหลำยครังแต่
้ ทุกครังก็
้ ได้รบั กำรบูรณะและสร้ำงใหม่ให้กลับคืนสูค่ วำมสง่ำงำมดังเดิม และยังถือ
ว่ำเป็ นจุดชมเมืองเอดินเบิร์กได้เป็ นอย่ำงดีเนื่องจำกเป็ นเนินเขำสูง มองเห็นเด่นเป็ นสง่ำจำกทุกมุมเมืองและ
ปรำสำทแห่งนี้ยงั เป็ นสถำนทีส่ ำหรับเปิ ดตัวของหนังสือเรือ่ งดังแห่งยุค แฮรี่ พอตเตอร์ อีกด้วยเนื่องจำกมี
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ลักษณะใกล้เคียงฉำกเมืองแม่มดในเรือ่ งนั ่นเอง และยังได้รบั กำรขนำนนำมว่ำเป็ นเมืองเอเธนส์แห่งทิศเหนือ
เนื่องจำกสถำปั ตยกรรมกำรก่อสร้ำงทีค่ ล้ำยคลึงกับวิหำรแพนธีออนในประเทศกรีซ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
มีเวลำให้ท่ำนช้อปปิ้ งย่ำนถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสำยสำคัญทีเ่ ชือ่ มสูพ่ ระตำหนักโฮลีร่ ดู้ (Palace
of Holyrood house) ซึง่ เป็ นทีป่ ระทับของพระรำชินี เวลำเสด็จเยือนสก็อตแลนด์และเคยเป็ นทีป่ ระทับของ
พระนำงแมรีแห่งสก็อต ฝั ง่ ตรงข้ำมเป็ นรัฐสภำแห่งชำติสก็อตอันน่ำภำคภูมใิ จด้วยสถำปั ตยกรรมร่วมสมัย
หรือเดินชมเมือง ถ่ำยรูปกับวิหำรประจำเมืองเก่ำแก่ของนครเอดินเบิรก์ St.Giles Cathedral วิหำรในศำสนำ
คริสต์นิกำยโรมันคำทอลิค สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 12 ทีม่ อี นุเสำวรีย์พระเจ้ำชำร์ลที่ 2 ตัง้ อยู่ หรือถ่ำยรูป
กับอนุเสำวรีย์ Adam Smith ชำวสก็อตแลนด์ ซึง่ ได้รบั ยกย่องให้เป็ นบิดำแห่งเศรษฐศำสตร์ ผูก้ ำหนด
แนวคิดเศรษฐศำสตร์ตลำดเสรี และเกิดกำรเปลีย่ นแปลงกำรค้ำครังใหญ่
้
ในยุโรปเป็ นกำรค้ำแบบเสรี, The
Lucky Heart หรือหัวใจแห่งควำมโชคดี เดิมนัน้ เป็ นจุดทีท่ ำไว้สำหรับนำตัวนักโทษมำยืนประจำน และ
ชำวเมืองจะมำถ่มน้ ำลำยใส่เพื่อให้โชคดี (แต่ปัจจุบนั นี้ไม่มใี ครทำแล้วเพรำะถือว่ำไม่สภุ ำพและไม่สะอำด),
หรือแวะชม Greyfriars Bobby อนุสำวรีย์หมำน้อยผูซ้ ่อื สัตย์และกตัญญูทนี่ อนเฝ้ ำหลุมศพเจ้ำนำยถึง 14 ปี
เต็ม นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มือง นิ วแคสเซิ ล-อัพอน-ไทน์ Newcastle-Upon-Tyne (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3
ชั ่วโมง) หรือนิวคำสเซิล เมืองทีต่ งั ้ อยู่ทำงตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษบนริมฝั ง่ แม่น้ ำไทน์ ซึง่ เป็ นทีม่ ำ
ของชือ่ เมือง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พี่ กั Maldron Hotel Newcastle หรือระดับเทียบเท่ำ
นิ วแคสเซิ ลอัพอนไทน์ - ยอร์ค-เบอร์มิงแฮม
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชมควำมสวยงำมของเมืองนิวแคสเซิล ทีใ่ นอดีตเคยเป็ นเมืองทีม่ ชี อ่ื เสียงในด้ำนกำรค้ำแกะและถ่ำน
หิน ต่อมำยังได้เป็ นทีร่ จู้ กั ในฐำนะเป็ นเมืองศูนย์กลำงในกำรต่อเรือในอดีต นำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับสะพำนมิล
เลนเนี่ยม Millennium Bridge และสะพำนข้ำมแม่น้ ำไทน์ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองยอร์ค York (ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั ่วโมง) ตัง้ อยู่ในบริเวณทีแ่ ม่น้ ำอูสและแม่น้ ำฟอสส์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
นำท่ำนชมเมืองยอร์ค เมืองสุดท้ำยทีเ่ ป็ นเมืองมรดกด้ำนประวัตศิ ำสตร์และวัฒนธรรมของอังกฤษ ในอดีต
เป็ นเมืองโบรำณในยุคโรมันทียงั มีซำกโบรำณสถำนโรมันอำยุเก่ำแก่กว่ำ 2,000 ปี เคยได้รบั รำงวัลเมือง
ท่องเทีย่ วแห่งยุโรปเมือ่ ปี 2007 มีทงั ้ กำแพงเมืองเก่ำแก่และมหำวิหำรศิลปะแบบกอธิคมีชอ่ื ว่ำ York Minster
นอกจำกนี้ยงั มีสถำปั ตยกรรมเก่ำแก่ทไี่ ด้รบั อิทธิมำจำกพวกโรมัน ไวกิง้ และยุโรปชำติอ่นื ๆ ทีเ่ คยเข้ำมำตัง้
รกรำกทีน่ ี่ดว้ ย จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงต่อสูเ่ มืองเบอร์มิงแฮม Birmingham ตัง้ อยู่ทำงตะวันตกของเกำะ
อังกฤษในเขตเวสต์มดิ แลนด์ เมืองใหญ่อนั ดับสองรองจำกลอนดอนเป็ นเมืองทีม่ ชี อ่ื เสียงในด้ำนอุตสำหกรรม
หรือได้รบั ฉำยำว่ำเป็ นโรงงำนของโลกเนื่องจำกผลผลิตกำรส่งออกของประเทศและยังเป็ นเมืองทีม่ คี วำม
หลำกหลำยในด้ำนวัฒนธรรมหลำยเชือ้ ชำติและอีกทัง้ ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของมหำวิทยำลัยทีม่ ชี อ่ื เสียงอีกหลำยแห่ง
ทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ของชำวไทย อำทิ University of Central England, University of Birmingham, Aston
University เป็ นต้น (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั ่วโมง)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พี่ กั Hilton Garden Inn Birmingham Brindleyplace หรือระดับเทียบเท่ำ
เบอร์มิงแฮม-บำธ-สโตนเฮ้นจ์-ลอนดอน
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
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นำท่ำนผ่ำนชมเมืองเบอร์มงิ แฮม ผ่ำนย่ำนซิต้เี ซ็นเตอร์ ศำลำว่ำกำรเมืองหรือวิคทอเรียสแควร์ โบสถ์เซ้นต์
ฟิ ลลิป หรือ Gas Street Basin, Soho House Museum เป็ นต้น จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองบาธ Bath
เมืองอำบน้ ำแร่ทมี่ อี ทิ ธิพลมำตัง้ แต่ยุคเรืองอำนำจของอำณำจักรโรมันโบรำณ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ
2.30 ชั ่วโมง)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
นำท่ำนเข้ำชมภำยในของโรงอาบน้าแร่ร้อนทีส่ ร้ำงขึน้ มำตัง้ แต่ยุคโรมันโบรำณ โดยมีกำรตกแต่งอย่ำง
งดงำม ปั จจุบนั น้ ำพุรอ้ นนี้กย็ งั มีปริมำณ นับล้ำน นับแสนแกลลอน ด้วยอุณหภูมริ ะดับ 45-46 องศำเซลเซียส
ซึง่ หลักฐำนบ่อน้ ำพุรอ้ นและซำกอำคำรเก่ำแก่ทหี่ ลงเหลืออยู่น้ี ทำให้เมืองบำธได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้เป็ นเมือง
มรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 ชม พิ พิธภัณฑ์น้ าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum)
ซึง่ มีประวัตกิ ำรค้นพบทีน่ ่ ำสนใจ ปั จจุบนั เป็ นกลุ่มอำคำรสำคัญของเมือง คือบริเวณทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของบ่อน้ ำแร่
ร้อนคิงส์ ส่วนทีส่ องคือ บริเวณวัด และส่วนทีส่ ำมคือ บริเวณทีเ่ ปิ ดบริกำรให้นกั ท่องเทีย่ วหรือชำวเมืองใช้
บริกำรน้ ำแร่ ซึง่ มีทงั ้ สระว่ำยน้ ำ, บ่อน้ ำแร่รอ้ น-เย็น, ห้องอบไอน้ำ และส่วนทีเ่ ป็ นเตอร์กชิ บำธ (Turkish
Bath) และให้ท่ำนได้ชมิ น้ ำแร่ทจี่ ดั ให้กบั นักท่องเทีย่ วเท่ำนัน้ ชมเมืองอำคำรบ้ำนเรือนถูกสร้ำงขึน้ ในยุคจอร์
เจี้ยน ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพำะตัวอีกทัง้ อำคำรรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอำคำรรูปครึง่ วงกลมทีม่ สี ถำปั ตยกรรมแปลก
ตำ ทำให้เมืองบำธมีเสน่ห์ไม่น้อย จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแอมส์เบอร์รี่ Amesbury ในเขตทุ่งหญ้ำ
แอมสเบอร์ร ี่ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั ่วโมง) นำชมเสาหิ นสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge กองหิน
ประหลำดทีป่ ั จจุบนั ก็ยงั ไม่สำมำรถสรุปข้อเท็จจริงได้วำ่ ใครสร้ำง? เพื่ออะไร? มีแต่กำรวิเครำะห์และคำดเดำ
เท่ำนัน้ กองหินเหล่ำนี้ถูกสันนิษฐำนกันไปต่ำงๆ นำนำโดยนักโบรำณคดีต่ำงๆ ถือเป็ นอนุสรณ์สถำนในยุค
ก่อนประวัตศิ ำสตร์ ตัง้ อยู่กลำงทุ่งหญ้ำรำบกว้ำงใหญ่บนทีร่ ำบซำลสบูร ี่ Salisbury Plaint ทำงตอนใต้ของ
เกำะอังกฤษ ประกอบด้วยแท่งหิน 112 ก้อน ตัง้ เรียงกันเป็ นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบำงอันวำงตัง้ บำง
อันวำงเป็ นแนวนอนและบำงอันถูกจัดวำงไว้ซอ้ นกัน นักโบรำณคดีเชือ่ ว่ำกลุ่มกองหินนี้ถูกสร้ำงขึน้ จำกทีไ่ หน
สักแห่งตัง้ แต่ยุคยุคก่อนประวัตศิ ำสตร์มำกกว่ำ 4,000 ปี ล่วงมำแล้ว ปั จจุบนั ได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนให้เป็ น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1986 และเป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกในยุคกลำง ให้ท่ำนมีเวลำเดินเล่นและ
ถ่ำยรูปกับกองหินประหลำดและมีชอ่ื เสียงก้องโลก สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ มหานครลอนดอน (ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั ่วโมง) เมืองหลวงแห่งสหรำชอำณำจักรและเป็ นเมืองใหญ่ทสี่ ดุ ในสหภำพยุโรป มี
ประชำกรกว่ำ 7.5 ล้ำนคน ถือเป็ น 1 ในเมืองศูนย์กลำงทำงด้ำนธุรกิจ กำรเมืองและวัฒนธรรมของโลก กำร
สือ่ สำร กำรบันเทิง แฟชั ่นและศิลปะซึง่ เป็ นทีย่ อมรับว่ำมีอทิ ธิพลไปทั ่วโลก
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พี่ กั Hilton London Canary Wharf หรือระดับเทียบเท่ำ
ลอนดอน-แฮรีพ่ อ็ ตเตอร์สตูดิโอ-ช้อปปิ้ ง Bicester Village Outlet-ลอนดอน
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองลีฟเดน Leavesden ทีต่ งั ้ ของ Warner Brother Studio (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ
45 นำที) นำท่ำนเข้ำชมสถำนทีจ่ ำลองกำรถ่ำยทำภำพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรือ่ งดัง Harry Potter นำท่ำนชม
เบือ้ งหลังเพื่อค้นหำควำมลับทีซ่ ่อนอยู่หลังกล้องของทัง้ 8 ภำค พร้อมสำรวจฉำกต่ำงๆ ทีใ่ ช้จริงใน
ภำพยนตร์ เช่น ฮอกส์วอตส์ ตรอกไดอำกอนและซอนพรีเว็ตและอีกมำกมำย พำท่ำนดำดิง่ ลงไปในโลกแห่ง
คำถำ กลวิเศษและเวทมนต์อนั น่ ำทึง่ ตื่นตะลึงไปก้องห้องโถงอันตระกำรตำและนึกภำพตำมถึงตอนทีแ่ ฮร์ร ี่
ปรำรถนำทีจ่ ะเข้ำบ้ำนกริฟฟิ นดอร์ ซึง่ จะได้เห็นหมวกคัดสรรของจริงทีใ่ ช้พจิ ำรณำว่ำเหล่ำนักเรียนควรอยู่
บ้ำนไหนในภำคแรก และฉำกกำรจำลองเหตุกำรณ์ต่ำงๆ จำกภำพยนตร์ดงั และห้องต่ำงๆ พร้อมกับกิจกรรม
ตำมอย่ำงภำพยนตร์ ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปบริเวณหน้ำบ้ำนหลังเก่ำของแฮร์รใี่ นซอยพรีเว็ต รวมถึงเลือกซื้อ
สินค้ำเป็ นทีร่ ะลึก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
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บ่าย

คา่

วันทีแ่ ปด
เช้า

กลางวัน
บ่าย

21.35 น.
วันทีแ่ ปด
16.00 น.

นำท่ำนเดินทำงสูบ่ ิ สเตอร์เอ๊าท์เล็ต วิ ลเลจ Bicester Outlet Village (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั ่วโมง)
ให้ท่ำนชมสินค้ำแบรนด์เนมต่ำงๆ ทัง้ ของอังกฤษและในยุโรป เช่น Anne Fontaine Armani Bally
Bodum Bose Burberry Calvin Klein D&G DKNY Diesel Dior Dunhill Ermenegildo Zegna
Fendi Gucci Guess Hugo Boss Jaeger Jigsaw Kipling L'Occitane Levi's Max Mara Missoni
Molton Brown Mulberry Paul Smith เป็ นต้น จนได้เวลำสมควรนำท่ำนเดินทำงกลับสูล่ อนดอน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิ มเป็ ดย่างจาก
ภัตตาคารชื่อดังของลอนดอน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พี่ กั Hilton London Canary Wharf หรือระดับเทียบเท่ำ
ลอนดอน-บริ ติชมิ วเซีย่ ม-ช้อปปิ้ ง (อังกฤษ)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชม มหานครลอนดอน เริม่ จำกพระรำชวังบัคกิง้ แฮมทีป่ ระทับแห่งพระรำชินีองั กฤษ ชมกำรเปลีย่ น
ยำมของทหำรรักษำพระองค์ในชุดเครือ่ งแบบเต็มยศ สวมหมวกพู่สดี ำแต่จะเปลีย่ นเป็ นชุดสีเทำ ในช่วงฤดู
หนำว จำกนัน้ นำท่ำนชมบริ ติชมิ วเซียม (British Museum) หรือทีน่ ิยมเรียกกันว่ำ พิพธิ ภัณฑ์องั กฤษในกรุง
ลอนดอน สหรำชอำณำจักร เป็ นหนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์ดำ้ นประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยทีส่ ำคัญทีส่ ดุ
และใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก มีกำรก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้ งต้นวัตถุทเี่ ก็บรวบรวมไว้สว่ นใหญ่
เป็ นของสะสมของเซอร์แฮนส์สโลนซึง่ เป็ นแพทย์และนักวิทยำศำสตร์ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้เปิ ดให้บริกำรแก่
สำธำรณะเป็ นครังแรกในวั
้
นที่ 15 มกรำคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตำกูเฮำส์ เมืองบลูมส์เบอร์ร ี กรุง
ลอนดอน อันเป็ นสถำนทีต่ งั ้ ของอำคำรพิพธิ ภัณฑ์ในปั จจุบนั บริตชิ มิวเซียมเป็ นแหล่งรวบรวมวัตถุต่ำงๆ
จำกทุกทวีปจำนวนกว่ำ 7 ล้ำนชิน้ ซึง่ ล้วนมีชอ่ื เสียงและมีกำรบันทึกเรือ่ งรำวของวัฒนธรรมมนุษย์จำก
จุดเริม่ ต้นจนถึงปั จจุบนั
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
ให้เวลำท่ำนเดินเล่นช้อปปิ้ งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่ำนช้อปปิ้ งใหญ่ของลอนดอนทีท่ ่ำนจะได้เลือกซื้อสินค้ำ
คุณภำพเยีย่ มจำก มำร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ์ และห้ำงอื่นๆ อีกมำกมำย และเลือกซื้อเลือกชม
สินค้ำทีร่ ะลึกก่อนกลับบ้ำน *** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าต่างๆ อิ สระอาหารคา่ ตาม
อัธยาศัย***
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นฮีทโธรว์
นาท่านออกเดิ นทางจากสนามบิ นฮีทโทรว์ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG-917
สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..
**กรณี ที่บางท่ านเดิ นทางต่ อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ
ที่ ไม่คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ และหากที่พกั ตามรายการไม่ได้รบั การยืนยัน
บริ ษทั ฯ ขอทาการเปลี่ยนโรงแรมที่ พกั ในระดับเดียวกันหรือเมืองใกล้เคียงให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของคณะเป็ นสาคัญ

เทศกำลปี ใหม่ 24 ธ.ค. - 1 ม.ค.2563

อัตราค่าเดิ นทาง

UK Vacation
อังกฤษ-สก็อตแลนด์ 9 วัน / TG

อัตราค่าบริ การ

ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ

68,900

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน เสริมเตียง
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ
ท่ำนทีม่ ตี ั ๋วโดยสำรอยูแ่ ล้ว ท่ำนละ

67,900
65,900
9,900
43,900

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครือ่ งบิน**
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,500 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***

หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจากยืนยัน
การจองทัวร์ทนั ที
 กรณี ท่านที่มีต ั ๋วของสายการบิ นอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ต ั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั ทัวร์
กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผูเ้ ดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 กรณี ท่านที่ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดิ นทางอีกครังของสายการบิ
้
น ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบิ นที่บินออกได้
และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับ มีค่าธรรมเนี ยมในการเลื่อนตั ๋วกลับ ท่านละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หากมีการเดิ นทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น
ท่านจะต้องยื่นวีซ่าเชงเก้นต่างหาก เนื่ องจากวีซ่าอังกฤษไม่เกี่ยวข้องกับวีซ่าเชงเก้น

***การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันทาการ ซึ่งผู้เดิ นทางจะต้องไปแสดงตัวด้วย
ตัวเองและได้รบั การสแกนนิ้ วมือจากศูนย์รบั คาร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทาการนัดหมาย **
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อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่ำตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสำยกำรบิน Thai Airways International เส้นทำง กรุงเทพฯ-ฮีทโทรว์-กรุงเทพฯ ชันประหยั
้
ด
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (2 ท่ำน / 1 ห้อง) *บำงโรงแรมและบำงเมืองอำจไม่มหี อ้ งแบบ 3 เตียงให้บริกำร*
 ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครือ่ งดืม่ , ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำบริกำรหัวหน้ำทัวร์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่ทอี่ ำยุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์
500,000 บำท (เงือ่ นไขเป็ นไปตำมกรมธรรพ์บริษทั ประกัน) (เฉพำะค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ได้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อัน
เกิดจำกอุบตั เิ หตุ อำทิ ค่ำตั ๋วโดยสำร, ค่ำทีพ่ กั , ค่ำอำหำร หรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่ำภำษีน้ ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 20
มิ.ย.2562 หำกมีเพิม่ เติมภำยหลังหรืออัตรำกำรผกผันค่ำน้ ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำมกฏและเงือ่ นไขของ
สำยกำรบิน
 ภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ ่ำย 3%
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเี่ กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเชงเก้นและค่ำบริกำรด้ำนกำรนัดหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 5,500 บำท โดยชำระพร้อมค่ำทัวร์สว่ นที่
เหลือก่อนคณะออกเดินทำง
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถและทิปหัวหน้ำทัวร์ทเี่ ดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ ท่ำนละ 2,000 บำท โดยชำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนที่
เหลือก่อนคณะออกเดินทำง
 ค่ำแปลเอกสำรสำหรับกำรยื่นวีซ่ำทีจ่ ะต้องแปลจำกศูนย์กำรแปลเท่ำนัน้ (จำนวนหรืออัตรำค่ำแปลขึน้ อยู่กบั รูปแบบและ
จำนวนเอกสำรของแต่ละบุคคลซึง่ ไม่เกีย่ วกับค่ำบริกำรวีซ่ำ)
 ค่ำบริกำรและค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ ำทุกแห่ง ซึง่ ท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ของท่ำนด้วยตัวท่ำนเองหรือหำก
ต้องกำรกำรบริกำรยกกระเป๋ ำจะต้องชำระค่ำทิปตำมทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
 ค่ำวีซ่ำเร่งด่วนหรือบริกำรพิเศษอย่ำงอื่นเกีย่ วกับวีซ่ำ
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครือ่ งดืม่ และค่ำอำหำรทีส่ ั ่งเพิม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ
 ค่ำอำหำรหรือเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ ำมัน, ค่ำบริกำรอื่นๆ เพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วกับวีซ่ำ หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ใน
รำยกำร
 ค่ำน้ ำดืม่ ระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ ำดืม่ ระหว่ำงทัวร์)
 ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติหรือคนต่ำงด้ำว
 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงหรือประกันสุขภำพหรือประกันวำตภัยหรือเหตุรำ้ ยแรงในต่ำงประเทศทีน่ อกเหนือ จำกประกัน
อุบตั เิ หตุทที่ ำงบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่ำนสำมำรถซื้อประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจำกกำรจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
การยกเลิ ก
 หำกมีกำรยกเลิกเกิน 45 วันทำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินมัดจำค่ำตั ๋วโดยสำรของท่ำน
นัน้ ๆ (เงือ่ นไขค่ำมัดจำตำมทีท่ ำงสำยกำรบินเรียกเก็บ)
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินมัดจำทัง้ หมด
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 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุ มตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูต
เรียกเก็บ
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครือ่ งบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำมัดจำ
 หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
o กรณีทมี่ กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสี่ ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย , สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ ำใช้จ่ำยในน้ ำหนักส่วนที่
เกิน
o ท่ำนทีม่ อี ำกำร แพ้อำหำร, มีปัญหำด้ำนสุขภำพหรือต้องมีกำรใช้ยำเฉพำะ, รวมถึงท่ำนทีต่ อ้ งกำรควำมช่วยเหลือและกำร
ดูแลเป็ นพิเศษ อำทิ ท่ำนทีต่ อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดกำรเดินทำง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทำงบริษทั ฯ ให้ทรำบล่วงหน้ำตัง้ แต่เริม่ จอง
ทัวร์ เนื่องจำกกฏทำงด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย ด้ำนโภชนำกำร ด้ำนกำรบิน และด้ำนกำรบริกำร อำจจะไม่ได้รบั ควำม
สะดวกสำหรับผูท้ มี่ ปี ั ญหำข้ำงต้น
o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรือ่ งกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช , โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดที่ชดั เจน
ในเรือ่ งกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
o กรณีทที่ ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชั ่วโมง
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดิน ทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่ นไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ดงั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
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ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.
5.

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 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
บำงโรงแรมในยุโรปไม่มลี ฟิ ต์ให้บริกำร เนื่องจำกทีพ่ กั เป็ นแบบอำคำร 2-3 ชัน้ จึงไม่มกี ำรจัดทำลิฟต์ไว้ให้บริกำร ดังนัน้
ผูเ้ ข้ำพักสำมำรถเตรียมกระเป๋ ำเล็กสำหรับกำรเข้ำพักในคืนนัน้ ได้
กรณีทมี่ งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คำ่ โรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ในกำรปรับเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอังกฤษ
***การยื่นวีซ่าอังกฤษ ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครังที
้ ่มีการเดิ นทางเพื่อสแกนลายนิ้ วมือที่ศนู ย์ยื่น VFS UK ***
ใช้เวลาพิ จารณาอนุมตั ิ วีซ่า 20 วันทาการ
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดิ นทาง)

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตอังกฤษไม่อนุญาตให้ผส้ ู มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิ จารณาวีซ่า แต่สามารถให้ดึง
เล่มในวันยื่นได้ แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมตามที่ศนู ย์ยื่นวีซ่าเรียกเก็บ
2. สำหรับผูเ้ ดินทำงทีศ่ กึ ษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรือ่ งกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพำนัก
หรือศึกษำอยู่เท่ำนัน้
3. การแปลเอกสารจะต้องแปลจากศูนย์แปล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ ม ขึน้ อยู่กบั เอกสารของแต่ละท่ าน ค่าแปล
สามารถตรวจสอบกับบริ ษทั ทัวร์ได้ หรือผูเ้ ดิ นทางสามารถแนบฉบับแปลจากศูนย์แปลมาได้เช่นกัน (กรณี ที่
มีเอกสารที่ต้องแปล)
4. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดแี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำ
ของสถำนทูตง่ำยขึน้
หมายเหตุ กรณีลูกค้ำท่ำนใดมีกำรใช้หนังสือเดินทำง เดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ลูกค้ำต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- โดยนับวันเริม่ เดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทกี่ องหนังสือเดินทำง
- หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
- หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
- ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ 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
- ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษจำกศูนย์แปลเอกสำรพร้อมตรำประทับ
- หำกเด็กอำยุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูตบิ ตั รด้วยและกรุณำแนบ
ฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษจำกศูนย์แปลเอกสำรพร้อมตรำประทับ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o สำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนทีส่ มรสแล้ว พร้อมฉบับแปลจำกศูนย์แปลเอกสำรพร้อมตรำประทับ
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o สำเนำใบเปลีย่ นชือ่ กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นชือ่ พร้อมฉบับแปลจำกศูนย์แปลเอกสำรพร้อมตรำประทับ
o สำเนำใบเปลีย่ นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นนำมสกุล พร้อมฉบับแปลจำกศูนย์แปลเอกสำรพร้อมตรำประทับ
o สำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ ย่ำแล้ว พร้อมฉบับแปลจำกศูนย์แปลเอกสำรพร้อมตรำประทับ

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลกู จ้าง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำร
เข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน เอกสำรออกมำไม่เกิน 1 เดือนจำกวันยื่นวีซ่ำ เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง,
อัตรำเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเี่ ริม่ ทำงำนกับหน่วยงำน หรือองค์กร พร้อมใบลำและสำเนำบัตรประจำตัว
รำชกำร 1 ชุด เอกสำรออกมำไม่เกิน 1 เดือนจำกวันยื่นวีซ่ำ
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือรับรอง
ควำมเป็ นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษจำกศูนย์แปลเอกสำร
พร้อมตรำประทับ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
 หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส+ฉบับ
แปลภำษำอังกฤษ จำกศูนย์แปลเอกสำรพร้อมตรำประทับ
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนำสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผเู้ ดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีควำมสัมพัน ธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีน้ีหำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็ น
ภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง) เอกสำรออกมำไม่เกิน 1 เดือนจำกวันยื่นวีซ่ำ เป็ นต้น

o หลักฐานการเงิ น

- ใช้ สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชือ่ เจ้ำของบัญชี ของธนำคำรใดๆ ถ่ำยสำเนำ ทุกหน้ำ และปรับ
สมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ไม่เกิน 15 วันนับจำกวันยื่นวีซ่ำ พร้อมสำเนำหน้ำบัญชีหน้ำแรกทีม่ ชี อ่ื เจ้ำของบัญชี
- หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำสำเนำหน้ำแรกทีม่ ชี อ่ื เจ้ำของบัญชีของเล่มเก่ำทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝำกเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ
เป็ นต้น
- หนังสือรับรองกำรเงินจำกธนำคำร โดยขอเป็ นเลขทีบ่ ญ
ั ชีเดียวกับสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกทีน่ ำมำแสดง
- กรณีทเี่ ดินทำงเป็ นครอบครัว หำกใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในกำรยื่นขอวีซ่ำ ต้องออกหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ
และทำจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ด้วย อย่ำงไรก็ตำมโดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่ำจะจดทะเบียน
สมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำจะต้องขอหนังสือรับรองธนำคำร 1 ฉบับ และทำ
จดหมำยรับรองกำรเงินพร้อมระบุชอ่ื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
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o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุ ญำตจำกผูป้ กครองบิดำหรือมำรดำ
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ ร
เดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอ
ต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไปต่ำงประเทศ
กับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมชีแ้ จงระบุควำมสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่
อำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปล
เป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำและมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ พร้อมฉบับแปลจำกศูนย์แปลเอกสำรพร้อมตรำประทับ
*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้วำ่
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์ บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีทที่ ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรแจ้งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือ่ นไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั ท่ำนนัน้ จะต้องมำ
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจี่ ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20
วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ งเบือ้ งต้น สาหรับการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ และกรุณากรอกเป็ น
ตัวพิ มพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษเท่านัน้
กรุณาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมูลเหล่านี้ จะเป็ นข้อมูลที่ถกู นาไปกรอกลง Application
Online เมือ่ ทาการ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดังนัน้ ขอให้แจ้งตาม
ความเป็ นจริ งที่สุดของผูส้ มัครแต่ละบุคคล มิเช่นนัน้ อาจถูก black list หรือเสียเวลาในการ
ทานัดหมายใหม่หรือมาอีกครัง้ รวมถึงการชาระค่าวีซ่าใหม่อีกครัง้
1. ชื่อ-สกุล ..................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิมหรื ออื่นๆที่เคยใช้หรื อกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ หรื อก่อนแต่งงาน .........................................................
2. มีหนังสื อเดินทางเล่มเก่าหรื อไม่

........ไม่มี ......... มี (โปรดระบุรายละเอียด)

หมายเลขหนังสื อเดินทางเล่มเก่า ..................................... วันที่ออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วัน
หมดอายุ ............................
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3. สถานภาพ ........ โสด

........ แต่งงานจดทะเบียน

........ แต่งงานไม่จดทะเบียน ........ หย่า

........ หม้าย
4. ชื่อ-สกุล คูส่ มรส .............................................................. นามสกุลก่อนแต่งงาน ..........................................
วัน-เดื อน-ปี เกิดคูส่ มรส .................................... สถานที่เกิด .............................. เดินทางด้วยกันหรื อไม่ .........
ชื่อบุตร 1. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางด้วยกันหรื อไม่ ........................
ชื่อบุตร 2. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางด้วยกันหรื อไม่ ........................
ชื่อบุตร 3. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางด้วยกันหรื อไม่ ........................
ชื่อบุตร 4. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางด้วยกันหรื อไม่ ........................
5. ที่อยูป่ ัจจุบนั ............................................................................................................................................
............................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ ...................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน ................................................................................................................................
.............................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ ...................................
โทรศัพท์บา้ น

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

โทรศัพท์มือถื อ

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

อาศัยอยูม่ ากี่ปี ............................................... E-Mail: ……….………….………………
........ บ้านตนเอง ........ อาศัยอยูก่ บั ครอบครัว
........ บ้านเช่า
........ อื่นๆ โปรดระบุ .................................................................................................................................
6. ชื่อสถานที่ทางาน ........................................................................................................................................
(ชี้แจงเกี่ยวกับกิจการที่ทา หรื อสินค้าที่ขายว่าเกี่ยวกับประเภทไหน 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 .......................................................................................................
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กรณี อุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ...............................................
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 **
ชื่อ-นามสกุล มารดา ...................................................... วันเดื อนปี เกิด ......................................................
(หากจาไม่ได้ให้แจ้งอายุ) .................................................. สถานที่เกิด ..........................................................
** กรณี เสียชีวิตแล้วไม่ตอ้ งแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วนั เดื อนปี เกิด และสถานที่เกิดมาตามปกติ จาเป็ นต้องใส่ กรุ ณาอย่า
เว้นว่างไว้เฉยๆ **
10. กรณี ท่ ผี ูเ้ 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)
วีซ่าที่ได้ ได้ระหว่าง
วันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่ ............................................. เลขหมายวีซา่ ที่เคยได้ ............................................
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษหรื อไม่ ........ ไม่เคย ........ เคย (กรณีท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)
ระหว่างวันที่เท่าไหร่
กี่วนั ....................... เข้าวันที่เท่าไหร่ ....................................... ออกวันที่เท่าไหร่ .........................................
ไปทาอะไร .........................................................
11. ท่านเคยเดินทางไปประเทศอะไรบ้าง
1. ................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ ..................................................
2...................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ ..................................................
3. .................................................................................................
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เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ ..................................................
4...................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ ..................................................
5....................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ ..................................................
6......................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ ..................................................
12. คุณมีเพื่ อน หรื อ ลูก ที่เรี ยนที่ประเทศอังกฤษหรื อไม่ ถ้ามี ขอ ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ และเบอร์โทร. .................................
ที่พกั ที่องั กฤษ ....................................................................................... โทร. ..............................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

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