#UK so CooL#
อังกฤษ-สก๊อตแลนด์ 9 วัน
โดยสายการบิน

** บินตรงสู่มหานครลอนดอน **
ชมสโตนเฮ้นจ์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์และเมืองบาธ
เดินเล่นย่าน Royal Mile ในนครเอดินเบิรก์
เที่ยวอ๊อกซ์ฟอร์ด ชมเมืองยอร์ค ถ่ายรูปกับสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด

เข้าชม Harry Potter Studio
กินเป็ ดย่างร้าน Four Season พร้อมช้อปปิ้งลอนดอน
บริษทั ฯ...ขอแนะนำรำยกำรเทีย่ วแบบโมโนอังกฤษ และมีเวลำช้อปปิ้ ง ดังนี้
อ๊อกซ์ฟอร์ด
แมนเชสเตอร์
วิ นเดอร์เมียร์
เอดิ นเบิ รก์

เรียกขานกันว่าเป็ นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ซึง่ ชือ่ เมืองตัง้ ตามมหาวิทยาลัยระดับโลกทีร่ จู้ กั กันในนามของ
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
เมืองดังทีท่ า่ นคุน้ ชือ่ จากฟุตบอลพรีเมียร์ลกี และเป็ นเมืองอุตสาหกรรมด้านการทอผ้ามาตัง้ แต่ศตวรรษที ่ 16
และยังเป็ นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าทีส่ าคัญและเป็ นเมืองอุตสาหกรรมทีมี่ ชอื ่ เสียง
เมืองแห่งเขตเลคดิสทริคทางฝั ง่ ตะวันตกของเกาะอังกฤษ ดินแดนทีเ่ ชือ่ มต่อกันด้วยทะเลสาบและแม่น้ า อีก
ทัง้ ยังมีทะเลสาบติดชายฝั ง่ ทะเลทีม่ ที ศั นียภาพ และธรรมชาติอนั งดงาม
หรือเอดินเบรอะ เมืองหลวงแห่งสก็อตแลนด์ ชมปราสาทเอดินเบิรก์ และการแต่งกายแบบงพื้นเมืองของ
ชาวสก็อต ชมอดีตเมืองโบราณแห่งยอร์คทีส่ วยงาม และเมืองแห่งมหาวิทยาลัยทีเ่ มืองนิวคาสเซิล
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ยอร์ค
เบอร์มิง่ แฮม
แอมส์เบอร์รี ่
ลีฟเดน
ลอนดอน

เมืองแห่งมรดกด้านประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของอังกฤษ อดีตเมืองโบราณในยุคโรมันทีย่ งั มีซาก
โบราณสถานโรมันอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เคยได้รบั รางวัลเมืองท่องเทีย่ วแห่งยุโรปเมือ่ ปี 2007
ตัง้ อยู่ทางตะวันตกของเกาะอังกฤษ ในเขตเวสต์มดิ แลนด์ เมืองใหญ่อนั ดับสองรองจากลอนดอน เมืองทีมี่
ชือ่ เสียงในด้านอุตสาหกรรม หรือได้รบั ฉายาว่าเป็ นโรงงานของโลก
ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ ชมอิทธิพลในอดีตของชาวโรมันโบราณที ่
เมืองบาธ
ทีต่ งั ้ ของสตูดโิ อวอร์เนอร์สบราเธอร์ของภาพยนตร์เรือ่ งดัง Harry Potter
มหานครตลอดกาล ทีต่ งั ้ ของทีส่ าคัญๆ เช่น พระราชวังบักกิ
๊ ้งแฮม สะพานทาวเวอร์บริดจ์ หอนาฬิกาบิก๊ เบน
ลอนดอนอายส์ พิพธิ ภัณฑ์องั กฤษ จากนัน้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งบนถนนอ็อกซฟอร์ด ย่านช้อปปิ้ ง
ชือ่ ดังของมหานครลอนดอน

กำหนดกำรเดิ นทำง
วันแรก
10.00 น.

12.50 น.
19.25 น.

วันทีส่ อง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

15 - 23 พ.ค.2562

ปรับราคาทัวร์!!!

Update 26 Dec 2018

15 พ.ค.62
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
16 พ.ค.62
ลอนดอน-อ๊อกซ์ฟอร์ด-แมนเชสเตอร์
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่าำนดินนท่ำสูา เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด Oxford ดมือสแหาสยอิแหลมชวนฝั น ตำมคำท่ีด่ รียกขำนโิยกวีช่อื
ิัสแมท่ธนว อำร์โนลิ์ดพื่อกลาำวถึสยอิโบูถ์ท่ส่ี ิสำมและูถำปั ตยกรรมอันกลมกลืนขอสอำคำร (ใช้ดวลำ
ดินนท่ำสประมำณ 1 ชัวโมส)
่
นำท่ำนชม เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด ซึง่ รูจ้ กั กันในนำมของเมืองแห่งมหำวิทยำลัย ซึง่
ชื่อเมืองตัง้ ตำมมหำวิทยำลัยระดับโลกทีร่ จู้ กั กันในนำมของมหำวิทยำลัยออกซ์ฟอร์ด นำท่ำนถ่ำยรูป
ภำยนอกกับมหำวิทยำลัยไคร้สท์เชิรช์ อำคำรสร้ำงด้วยหินสีทองและเป็ นสถำปั ตยกรรมทีน่ ่ำประทับใจทีส่ ดุ
ของอังกฤษ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของโบสถ์ทม่ี ชี ่อื เสียงของเมืองและต้นกำเนิดของหนังสืออลิซทีโ่ ด่งดังของเลวิส
แคร์โรล หรือ เกรทฮอลล์ ในแฮร์ร่ี พอตเตอร์กไ็ ด้แรงบันดำลใจมำจำกสถำปั ตยกรรมแห่งเมืองชวนฝั นนี้ บำง
ห้องยังเคยใช้เป็ นสถำนทีถ่ ่ำยทำภำพยนต์เรื่องดังแฮร์ร่ี พอตเตอร์ดว้ ย เป็ นต้น ให้ท่ำนเดินเล่นชมเมืองเก่ำที่
มีควำมงดงำม ผ่ำนชมสถำนทีส่ ำคัญต่ำงๆ เช่น โบสถ์ประจำเมือง จัตุรสั กลำงเมือง ศำลำว่ำกำรประจำเมือง
อำคำรพิพธิ ภัณฑ์ต่ำงๆ รวมถึงย่ำนกำรค้ำของเมือง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองแมนเชสเตอร์ Manchester (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชัวโมง)
่
เมือง
อุตสำหกรรมท่ีด่ ชีย่ วชำญิ้ำนกำรท่อผ้ำมำตัส้ แตาศตวรรษท่ี่ 16 ท่ีท่่ ำให้ผำ้ วลและค็อตต้อนขอสอัสกฤษดป็ นท่ี่
นนยมชมชอบขอสผค้ นท่ัวโลกจวบจนปั
่
จจุบนั และยัสดป็ นดมือสใหญาท่ำสธุรกนจกำรค้ำท่ีู่ ำคัญและดป็ นดมือส
อุตูำหกรรมท่ีม่ ชี ่อื ดูียส และยัสดป็ นดมือสท่ีม่ ูี โมูรท่ีม่ ชี ่อื ดูียสโิาสิัสในวสกำรฟุตบอลโลก ท่ีู่ ร้ำสนักดตะ
ฝีดท่้ำยอิดยีย่ มขอสท่ีมปี ศำจแิส แมนดชูดตอร์ ยไนดต็ิ มำหลำยูมัยท่ีจ่ ิั ไิ้วาำดป็ นูนำมฟุตบอลขอส
ูโมูรท่ีร่ วยท่ีู่ ิุ ในโลก ให้ท่าำนถาำยรปภำยนอกูนำมกีฬำโอลแท่รฟฟอร์ิ ูนำมฟุตบอลชื่อิัสขอสประดท่ศ
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คา่

วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ ี ่
เช้า

อัสกฤษ และอิ สระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลายชนิ ดจากทีมฟุตบอลดังที่คณ
ุ ชื่นชอบจาก
ร้านค้า Megga Store ของสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด
รับประท่ำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
17 พ.ค.62
แมนเชสเตอร์-วิ นเดอร์เมียร์-เอดิ นเบิ รก์
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่าำนดินนท่ำสูา เมืองวิ นเดอร์เมียร์ Windermere (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัวโมง)
่
เมืองแห่งเขต
เลคดิสทริคทำงฝั ง่ ตะวันตกของเกำะอังกฤษ ดินแดนทีเ่ ชื่อมต่อกันด้วยทะเลสำบและแม่น้ำ อีกทัง้ ยังมี
ทะเลสำบติดชำยฝั ง่ ทะเลทีม่ ที ศั นียภำพ และธรรมชำติอนั งดงำม ให้ท่ำนเดินเล่นชมควำมงดงำมของหมูบ่ ำ้ น
ริมทะเลสำบวินเดอร์เมียร์ นำท่ำน ล่องเรือทะเลสาบวิ นเดอร์เมียร์ พร้อมถ่ำยรูปกับทัศนียภำพอันงดงำม
ของทะเลสำบทีย่ งั คงสภำพทีเ่ ป็ นธรรมชำติไว้อย่ำงสมบรูณ์ ซึง่ เป็ นทะเลสำบน้ำจืดขนำดใหญ่ มีควำมยำว
ประมำณ 18 กิโลเมตรและส่วนกว้ำงทีส่ ดุ รำวๆ 1 กิโลเมตรครึง่ คนอังกฤษเรียกกันว่ำ “ทะเลสำบริบบิน้ ” ซึง่
เป็ นทะเลสำบในลักษณะไม่กว้ำงนักแต่ยำวเหยียดคล้ำยๆ ผ้ำริบบิน้ ทีใ่ ช้ผกู ของขวัญ ทะเลสำบวินเดอร์เมียร์
เป็ น1 ใน 16 ทะเลสำบในบริเวณวนอุทยำนแห่งชำติทเ่ี รียกว่ำ เลคดิส-ทริคต์ (Lake District) ซึง่ อยู่ทำง
ตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ในเขตคัมเบรีย และเป็ นทะเลสำบทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในละแวกนี้ และเลคดินทริคต์
แห่งนี้ยงั เป็ นเมืองบ้ำนเกิดของปี เตอร์ แรบบิท ตัวกำร์ตูนทีม่ ชี ่อื เสียงของอังกฤษอีกด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่าำนดินนท่ำสูา เอดิ นเบิ รก์ Edinburgh (ใช้ดวลำดินนท่ำสประมำณ 3.30 ชัวโมส)
่
เมืองหลวงแห่ง
สก็อตแลนด์ ท่ีแ่ ม้วาำจะดป็ นูาวนหนึ่สขอสูหรำชอำณำจักรมำตัส้ แตาปี ค.ศ. 1707 แตาชำวูก็อตก็ยสั คสรักษำ
ขนบธรรมดนียม วัฒนธรรมท่ีิ่ สี ำมขอสบรรพบุรุษไว้ไิ้ดป็ นอยาำสิี ไมาวาำผ้ำลำยูก็อต, ปี่ ูก็อต หรือแม้แตา
กำรแตาสตัวแบบิัส้ ดินมขอสชำยชำวูก็อต ก็ยสั มีให้ท่าำนพบดห็นอยาดรื่อยๆ นำท่าำนชมตัว เมืองเอดิ นเบิ รก์
ท่ีต่ สั ้ อยใา นบรนดวณขอสแนวภดขำไฟในอิีต ท่ำให้ตวั ดมือสอยาบนท่ีู่ สและยัสคสดป็ น ดมือสหลวสท่ีย่ สั คส
บรรยำกำศในอิีตไว้ไิ้อยาำสิี ดป็ นดมือสท่ีม่ คี วำมดกาำแกาท่ม่ี ปี ระวัตคน วำมดป็ นมำอันยำวนำนตัส้ แตาูมัยกลำส
ิ้วยจำนวนประชำกรระิับ 500,000 คน ท่ีช่ าวยกันอนุรกั ษ์ูสน่ ตาำสๆ ไว้ไิ้อยาำสิี ปั จจุบนั ดป็ นดมือสท่ีม่ คี วำม
ดจรนญมำกท่ีู่ ิุ ดมือสหนึ่สในูหรำชอำณำจักร และดรียกไิ้วาำดป็ นดมือสแหาสดท่ศกำลตาำสๆ ไิ้แกา ดท่ศกำล
ศนลปะนำนำชำตน ภำพยนตร์ วนท่ยำศำูตร์ สำนหนัสูือดิ็ก ดพลสแจู๊และดพลสพืน้ บ้ำน ซึส่ ูมำรถิึสิิ
นักท่าอสดท่ีย่ วไิ้ดป็ นอยาำสิีและท่ำให้ดอินนดบนรก์ ดป็ นดมือสท่ีต่ ิน อันิับดมือสท่ีม่ นี กั ท่าอสดท่ีย่ วมำกท่ีู่ ิุ ดป็ น
อันิับูอสรอสจำกนครลอนิอน และยัสดป็ นศนย์กลำสท่ำสกำรดสนนท่ีใ่ หญาดป็ นอันิับูอสรอสจำกลอนิอน
ดชานกันและใหญาดป็ นอันิับห้ำขอสยุโรป
รับประท่ำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
18 พ.ค.62
เอดิ นเบิ รก์ -นิ วแคสเซิ ลอัพอนไทน์
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่าำนดข้ำชม ปราสาทแห่งเอดิ นเบิ รก์ Edinburgh Castle ท่ีส่ ิสำมและดป็ นูถำนท่ีด่ ก็บรักษำมหำมสกุฎ
แหาสรำชวสศ์ ดคยดป็ นท่ีป่ ระท่ับขอสกษัตรนยู์ ก็อต ดคยถกท่ำลำยลสหลำยครัส้ แตาทุ่กครัส้ ก็ไิ้รบั กำรบรณะและ
ูร้ำสใหมาให้กลับคืนูคา วำมูสาำสำมิัสดินม และยัสถือวาำดป็ นจุิชมดมือสดอินนดบนรก์ ไิ้ดป็ นอยาำสิีดนื่อสจำก
ดป็ นดนนนดขำูส มอสดห็นดิานดป็ นูสาำจำกทุ่กมุมดมือสและปรำูำท่แหาสนี้ยสั ดป็ นูถำนท่ีู่ ำหรับดปน ิตัวขอส
หนัสูือดรื่อสิัสแหาสยุค แฮรี่ พอตดตอร์ อีกิ้วยดนื่อสจำกมีลกั ษณะใกล้ดคียสฉำกดมือสแมามิในดรื่อสนันดอส
่
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และยัสไิ้รบั กำรขนำนนำมวาำดป็ นดมือสดอดธนู์แหาสท่นศดหนือดนื่อสจำกูถำปั ตยกรรมกำรกาอูร้ำสท่ีค่ ล้ำยคลึส
กับวนหำรแพนธีออนในประดท่ศกรีซ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่าำนผาำน ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนูำยูำคัญท่ีด่ ชื่อมูา พระตำหนักโฮลีร่ ๊ิ (Palace of
Holyroodhouse) ซึส่ ดป็ นท่ีป่ ระท่ับขอสพระรำชนนี ดวลำดูิ็จดยือนูก็อตแลนิ์ และดคยดป็ นท่ีป่ ระท่ับขอสพระ
นำสแมรีแหาสูก็อต ฝั ส่ ตรสข้ำมดป็ นรัฐูภำแหาสชำตนูก็อตอันนาำภำคภมนใจิ้วยูถำปั ตยกรรมราวมูมัย มีดวลำ
ให้ท่าำนดลือกซือ้ ูนนค้ำจำกยาำนรอยัลไมล์ หรือดินนชมดมือส ถาำยรปกับวนหำรประจำดมือสดกาำแกาขอสนครดอินน
ดบนรก์ St.Giles Cathedral วนหำรในศำูนำครนูต์นนกำยโรมันคำท่อลนค ูร้ำสขึน้ ตัส้ แตาศตวรรษท่ี่ 12 ท่ีม่ ี
อนุดูำวรียพ์ ระดจ้ำชำร์ลท่ี่ 2 ตัส้ อยา หรือถาำยรปกับอนุดูำวรีย์ Adam Smith ชำวูก็อตแลนิ์ ซึส่ ไิ้รบั ยกยาอส
ให้ดป็ น บนิำแหาสดศรษฐศำูตร์ ผก้ ำหนิแนวคนิดศรษฐศำูตร์ตลำิดูรี และดกนิกำรดปลีย่ นแปลสกำรค้ำครัส้
ใหญาในยุโรปดป็ นกำรค้ำแบบดูรี, The Lucky Heart หรือหัวใจแหาสควำมโชคิี ดินมนัน้ ดป็ นจุิท่ีท่่ ำไวู้ำหรับ
นำตัวนักโท่ษมำยืนประจำน และชำวดมือสจะมำถามน้ำลำยใูาดพือ่ ให้โชคิี (แตาปัจจุบนั นี้ไมามใี ครท่ำแล้ว
ดพรำะถือวาำไมาูภุ ำพและไมาูะอำิ), หรือแวะชม Greyfriars Bobby อนุูำวรียห์ มำน้อยผซ้ ่อื ูัตย์และกตัญญ
ท่ีน่ อนดฝ้ ำหลุมศพดจ้ำนำยถึส 14 ปี ดต็ม ูมควรแกาดวลำนัิหมำยนำท่าำนดินนท่ำสูดา มือส นิ วแคสเซิ ลอัพอน-ไทน์ Newcastle-Upon-Tyne (ใช้ดวลำดินนท่ำสประมำณ 3 ชัวโมส)
่
หรือนนวคำูดซนล ดมือสท่ีต่ สั ้ อยา
ท่ำสตะวันออกดฉียสดหนือขอสอัสกฤษบนรนมฝั ส่ แมาน้ำไท่น์ ซึส่ ดป็ นท่ีม่ ำขอสชื่อดมือส
รับประท่ำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
19 พ.ค.62
นิ วแคสเซิ ลอัพอนไทน์-ยอร์ค-เบอร์มิง่ แฮม
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่าำนชมควำมูวยสำมขอสดมือสท่ีใ่ นอิีตดคยดป็ นดมือสท่ีม่ ชี ่อื ดูียสในิ้ำนกำรค้ำแกะและถาำนหนน ตาอมำยัส
ไิ้ดป็ นท่ีร่ จ้ กั ในฐำนะดป็ นดมือสศนย์กลำสในกำรตาอดรือในอิีต และชมควำมสิสำมอื่นไมาวาำจะดป็ นูะพำนข้ำม
แมาน้ำไท่น์ ดมือสดกาำูถำปั ตยกรรมแบบคลำููนค Grainger Town, อนุดูำวรีย์ Grey Central ARchade และ
ตลำิ Grainger ดป็ นต้น หรือผาำนชมและถาำยรปกับวนหำรดซ้นต์นโน คลัูท่ีม่ อี ำยุดกาำแกากวาำ 900 ปี , ปรำูำท่คีป
ป้ อมปรำกำรในยุคนอร์แมนท่ีิ่ ท่ี ู่ี ิุ แหาสหนึ่สในอัสกฤษ หรือูโมูรนนวคำูดซนลซึส่ ตัส้ อยาบรนดวณูวนูำธำรณะ
ดซ้นต์ดจมู์ใจกลำสดมือส จำกนัน้ นำท่าำนดินนท่ำสูา เมืองยอร์ค York (ใช้ดวลำดินนท่ำสประมำณ 2 ชัวโมส)
่
ตัส้ อยาในบรนดวณท่ีแ่ มาน้ำอูและแมาน้ำฟอูู์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่าำนชมดมือสยอร์ค ดมือสูุิท่้ำยท่ีด่ ป็ นดมือสมริกิ้ำนประวัตศน ำูตร์และวัฒนธรรมขอสอัสกฤษ ในอิีต
ดป็ นดมือสโบรำณในยุคโรมันท่ียสั มีซำกโบรำณูถำนโรมันอำยุดกาำแกากวาำ 2,000 ปี ดคยไิ้รบั รำสวัลดมือส
ท่าอสดท่ีย่ วแหาสยุโรปดมื่อปี 2007 มีท่สั ้ กำแพสดมือสดกาำแกาและมหำวนหำรศนลปะแบบกอธนค มีช่อื วาำ York
Minster นอกจำกนี้ยสั มีูถำปั ตยกรรมดกาำแกาท่ไ่ี ิ้รบ
ั อนท่ธนมำจำกพวกโรมัน ไวกนส้ และยุโรปชำตนอ่นื ๆท่ีด่ คย
ดข้ำมำตัส้ รกรำกท่ีน่ ่ิี ว้ ย จำกนัน้ นำท่าำนดินนท่ำสูา เมืองเบอร์มิ่งแฮม Birmingham (ใช้ดวลำดินนท่ำส
ประมำณ 3 ชัวโมส)
่
ตัส้ อยท่า ำสตะวันตกขอสดกำะอัสกฤษ ในดขตดวูต์มิน แลนิ์ ดมือสใหญาอนั ิับูอสรอสจำก
ลอนิอน ดป็ นดมือสท่ีม่ ชี ่อื ดูียสในิ้ำนอุตูำหกรรม หรือไิ้รบั ฉำยำวาำดป็ นโรสสำนขอสโลก ดนื่อสจำกผลผลนต
กำรูาสออกขอสประดท่ศ และยัสดป็ นดมือสท่ีม่ คี วำมหลำกหลำยในิ้ำนวัฒนธรรมหลำยดชือ้ ชำตน
รับประท่ำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
20 พ.ค.62

เบอร์มิง่ แฮม-บาธ-สโตนเฮ้นจ์-ลอนดอน
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รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่าำนชมดมือสดบอร์มสน่ แฮม ซึส่ ยัสดป็ นท่ีต่ สั ้ ขอสมหำวนท่ยำลัยท่ีม่ ชี ่อื ดูียสอีกหลำยแหาสท่ีด่ ป็ นท่ีร่ จ้ กั ขอสชำว
ไท่ย อำท่น University of Central England, University of Birmingham, Aston University ดป็ นต้น ผาำนชม
ซนตด้ี ซ็นดตอร์ ศำลำวาำกำรดมือสหรือวนคท่อดรียูแควร์ โบูถ์ดซ้นต์ฟนลลนป หรือ Gas Street Basin, Soho
House Museum ดป็ นต้น จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองบาธ เมืองอำบน้ำแร่ทม่ี อี ทิ ธิพลมำตัง้ แต่ยุคเรือง
อำนำจของอำณำจักรโรมันโบรำณ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเข้ำชมภำยในของโรงอาบน้าแร่รอ้ นทีส่ ร้ำงขึน้ มำตัง้ แต่ยุคโรมันโบรำณ โดยมีกำรตกแต่งอย่ำง
งดงำม ปั จจุบนั น้ำพุรอ้ นนี้กย็ งั มีปริมำณ นับล้ำน นับแสนแกลลอน ด้วยอุณหภูมริ ะดับ 45-46 องศำเซลเซียส
ซึง่ หลักฐำนบ่อน้ำพุรอ้ นและซำกอำคำรเก่ำแก่ทห่ี ลงเหลืออยู่น้ี ทำให้เมืองบำธได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้เป็ นเมือง
มรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 ชม พิ พิธภัณฑ์น้าแร่รอ้ นโรมัน (Roman Bath Museum)
ซึง่ มีประวัตกิ ำรค้นพบทีน่ ่ำสนใจ ปั จจุบนั เป็ นกลุ่มอำคำรสำคัญของเมือง คือบริเวณทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของบ่อน้ำแร่
ร้อนคิงส์ ส่วนทีส่ องคือ บริเวณวัด และส่วนทีส่ ำมคือ บริเวณทีเ่ ปิ ดบริกำรให้นกั ท่องเทีย่ วหรือชำวเมืองใช้
บริกำรน้ำแร่ ซึง่ มีทงั ้ สระว่ำยน้ำ, บ่อน้ำแร่รอ้ น-เย็น, ห้องอบไอน้ำ และส่วนทีเ่ ป็ นเตอร์กชิ บำธ (Turkish
Bath) และให้ท่ำนได้ชมิ น้ำแร่ทจ่ี ดั ให้กบั นักท่องเทีย่ วเท่ำนัน้ จำกนัน้ นำท่ำนชมเมืองอำคำรบ้ำนเรือนถูก
สร้ำงขึน้ ในยุคจอร์เจีย้ น ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพำะตัวอีกทัง้ อำคำรรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอำคำรรูปครึง่ วงกลมที่มี
สถำปั ตยกรรมแปลกตำ ทำให้เมืองบำธมีเสน่หไ์ ม่น้อย จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแอมส์เบอร์รี่
Amesbury ในเขตทุ่งหญ้ำแอมสเบอร์ร่ี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชม เสาหิ นสโตนเฮ้นจ์
Stonehenge กองหินประหลำด 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัตศิ ำสตร์มำกกว่ำ 4,000 ปี
มำแล้ว ทีป่ ั จจุบนั ก็ยงั ไม่สำมำรถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่ำใครสร้ำง? เพื่ออะไร? มีแต่กำรวิเครำะห์และคำดเดำ
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ มหานครลอนดอน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงแห่ง
สหรำชอำณำจักรและเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ดุ ในสหภำพยุโรป มีประชำกรกว่ำ 7.5 ล้ำนคน ถือเป็ น 1 ในเมือง
ศูนย์กลำงทำงด้ำนธุรกิจ กำรเมืองและวัฒนธรรมของโลก กำรสือ่ สำร กำรบันเทิง แฟชันและศิ
่
ลปะ ซึง่
เป็ นทีย่ อมรับว่ำมีอทิ ธิพลไปทัวโลก
่
รับประท่ำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
21 พ.ค.62
ลอนดอน-วอร์เนอร์บราเธอร์สตูดิโอ-วิ นด์เซอร์-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
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองวิ นด์เซอร์ Windsor (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที) ที่ตงั ้ ของพระราชวัง
วิ นด์เซอร์ Windsor Castle นำท่ำนเข้ำชมพระราชวังทีโ่ ด่งดังของอังกฤษ เป็ นทีพ่ ำนักของกษัตริยอ์ งั กฤษ
ในช่วงฤดูรอ้ น และยังเป็ นสถำปั ตยกรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของกษัตริยแ์ ต่ละสมัย สร้ำงขึน้ ใน
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คา่

วันทีแ่ ปด
เช้า

สมัยของสมเด็จพระเจ้ำวิลเลีย่ มที่ 1 แห่งอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1070 หรือช่วงยุคศตวรรษที่ 11 ด้วย
สถำปั ตยกรรมแบบโรมำเนสก์ พระรำชวังแห่งนี้ถอื เป็ นพระรำชฐำนทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ ในโลกทีย่ งั มีผู้
อำศัยทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ จวบจนถึงปั จจุบนั รวมถึงสมเด็จพระรำชินีนำถอลิซำเบธที่ 2 มักท่รสใช้ดวลำวันูุิูัปิำห์
หลำยวันท่ีพ่ ระรำชวัสวนนิ์ดซอร์ดป็ นท่ัส้ ท่ีจ่ ิั สำนดลีย้ สอยาำสดป็ นท่ำสกำรและดป็ นกำรูาวนพระอสค์ สมควรแก่
เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ มหานครลอนดอน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิ มเป็ ดย่างจาก
ภัตตาคารชื่อดังของลอนดอน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ

21.35 น.

22 พ.ค.62
ลอนดอน-สนามบิ นฮีทโทรว์
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนชม มหานครลอนดอน ทีย่ งิ่ ใหญ่ เริม่ จำกพระรำชวังบัคกิง้ แฮมทีป่ ระทับแห่งพระรำชินีองั กฤษ ชม
กำรเปลีย่ นยำมของทหำรรักษำพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพู่สดี ำแต่จะเปลีย่ นเป็ นชุดสีเทำ
ในช่วงฤดูหนำว ก่อนนำท่ำนเก็บภำพสวยของหอนำฬิกำบิก๊ เบน สัญลักษณ์ทส่ี ำคัญของลอนดอนทีต่ งั ้ อยู่
เคียงข้ำงอำคำรรัฐสภำทีส่ วยงำมริมฝั ง่ แม่น้ำเทมส์ ลอนดอนอำยส์ ชิงช้ำสวรรค์ทเ่ี ป็ นสัญลักษณ์แห่ง
สหัสวรรษของอังกฤษ สะพำนทำวเวอร์บริดจ์ เอกลักษณ์อนั โดดเด่นใจกลำงกรุงลอนดอน ผ่ำนชมสถำนที่
สำคัญต่ำงๆ อำทิ บ้ำนเลขที่ 10, ถนนดำวน์นิ่งทำเนียบนำยกรัฐมนตรี, จัตุรสั ทรำฟั ลกำร์, อนุสรณ์แห่ง
สงครำมทรำฟั ลกำร์ของท่ำนลอร์ดเนลสัน, พิคคำเดลลี เซอร์คสั , ย่ำนโซโห มหำวิหำรเซนต์พอล ฯลฯ
จำกนัน้ นำท่ำนชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรือทีน่ ิยมเรียกกันว่ำ พิพธิ ภัณฑ์องั กฤษในกรุง
ลอนดอน สหรำชอำณำจักร เป็ นหนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์ดำ้ นประวัตศิ ำสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยทีส่ ำคัญ ทีส่ ดุ
และใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก มีกำรก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้ งต้นวัตถุทเ่ี ก็บรวบรวมไว้สว่ นใหญ่
เป็ นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึง่ เป็ นแพทย์และนักวิทยำศำสตร์ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้เปิ ดให้บริกำรแก่
สำธำรณะเป็ นครัง้ แรกในวันที่ 15 มกรำคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตำกูเฮำส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุง
ลอนดอน อันเป็ นสถำนทีต่ งั ้ ของอำคำรพิพธิ ภัณฑ์ในปั จจุบนั บริตชิ มิวเซียมเป็ นแหล่งรวบรวมวัตถุต่ำงๆ
จำกทุกทวีป จำนวนกว่ำ 7 ล้ำนชิน้ ซึง่ ล้วนมีช่อื เสียงและมีกำรบันทึกเรื่องรำวของวัฒนธรรมมนุษย์จำก
จุดเริม่ ต้นจนถึงปั จจุบนั
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
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

วันทีเ่ ก้า
15.05 น.

23 พ.ค.62
กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ....

กลางวัน
บ่าย

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

ปรับราคาทัวร์!!!
Update 26 Dec 2018

15-23 พ.ค.2562

อัตราค่าเดิ นทาง

UK so CooL
อังกฤษ-สก็อตแลนด์ 9 วัน (BR)
ผใ้ หญาท่ำา นละ
ท่าำนท่ีต่ อ้ สกำรพักดิีย่ วดพนม่ ท่าำนละ

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

70,900

48,900

14,900

14,900

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบิน**

เพิม่ เงื่อนไขท้ายรายการทัวร์
2 ม.ค. 2562

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและบริ การด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 4,900 บาท // ค่าทิ ปคนขับ มัคคุเทศ
ท้องถิ่ นและหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,900 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
***การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันทาการ ซึ่งผู้เดิ นทางจะต้องไปแสดงตัวด้วย
ตัวเองและได้รบั การสแกนนิ้ วมือจากศูนย์รบั คาร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทาการนัดหมาย **
อัตรานี้ รวมบริการ
 คาำตั ๋วดครื่อสบนนไป-กลับโิยูำยกำรบนน อีวดี อ แอร์ ชัน้ ประหยัิ ดู้นท่ำส กรุสดท่พฯ-ลอนิอน (ฮีท่โท่รว์)-กรุสดท่พฯ
 คาำโรสแรมท่ีพ่ กั ตำมรำยกำรท่ีร่ ะบุ (ูอสท่าำนตาอหนึ่สห้อส), คาำดข้ำชมูถำนท่ีต่ าำส ๆ ตำมรำยกำรท่ีร่ ะบุ, คาำอำหำรและ
ดครื่อสิื่มตำมรำยกำร, คาำรถรับูาสระหวาำสนำดท่ีย่ วตำมรำยกำรท่ีร่ ะบุ
 คาำภำษีูนำมบนนทุ่กแหาสท่ีม่ ี
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 คาำมัคคุดท่ศก์ขอสบรนษท่ั จำกกรุสดท่พฯ ท่ีค่ อยอำนวยควำมูะิวกท่าำนในระหวาำสกำรดินนท่ำสจำกกรุสดท่พฯ
 คาำประกันอุบตั ดน หตุคุม้ ครอสในวสดสนนท่าำนละ 1,000,000 บำท่ ูำหรับซึส่ ดิ็กอำยุต่ำกวาำ 1 ปี และผใ้ หญาอำยุดกนน 75 ปี
วสดสนนคุม้ ครอส 500,000 บำท่ (ดฉพำะคาำรักษำพยำบำลดท่าำนัน้ ไมาไิ้รวมถึสคาำใช้จาำยอื่นๆ อันดกนิจำกอุบตั ดน หตุ อำท่น คาำตั ๋ว
โิยูำร, คาำท่ีพ่ กั , คาำอำหำรหรืออื่นๆ ท่ัส้ นี้ดป็ นไปตำมดสื่อนไขขอสบรนษท่ั ประกันฯ)
 คาำภำษีน้ำมันดชือ้ ดพลนสและคาำประกันภัยกำรดินนท่ำสท่ีม่ กี ำรดรียกดก็บจำกูำยกำรบนน ซึส่ ดป็ นอัตรำดรียกดก็บ ณ วันท่ี่ 2
พ.ย.61

 ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่ จ่าย 3%
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 คาำน้ำหนักขอสกระดป๋ ำดินนท่ำสในกรณีท่ด่ี กนนกวาำูำยกำรบนนกำหนิ (30 กนโลกรัมตาอท่าำน)
 คาำธรรมดนียมกำรท่ำหนัสูือดินนท่ำส
 ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าอังกฤษและค่าบริการด้านเอกสารและการนัดหมายทาวีซ่า ท่านละ 4,900 บาท (ชาระ
พร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดิ นทาง)
 ค่าทิ ปพนักงานขับรถ และค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,900 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดิ นทาง)
 คาำแปลดอกูำรูำหรับกำรยื่นวีซาำท่ีจ่ ะต้อสแปลจำกศนย์กำรแปลดท่าำนัน้ (จำนวนหรืออัตรำคาำแปล ขึน้ อยากบั รปแบบและ
จำนวนดอกูำรขอสแตาละบุคคล ซึส่ ไมาดกีย่ วกับคาำบรนกำรและคาำธรรมดนียมกำรยื่นวีซาำ)
 คาำวีซาำดราสิาวนหรือบรนกำรพนดศษอยาำสอื่นดกีย่ วกับวีซาำ
 คาำบรนกำรท่นปพนักสำนยกกระดป๋ ำทุ่กแหาส
 คาำใช้จาำยูาวนตัวนอกดหนือจำกรำยกำรท่ีร่ ะบุ ดชาน คาำดครื่อสิื่มและคาำอำหำรท่ีู่ สดพน
ั ่ ม่ ดอสคาำโท่รศัพท่์ คาำซักรีิฯลฯ
 คาำอำหำรท่ีไ่ มาไิ้ระบุไว้ในรำยกำร
 คาำน้ำิื่มระหวาำสท่ัวร์ (ไมาไิ้แจกน้ำิื่มระหวาำสท่ัวร์)
 คาำท่ำใบอนุญำตท่ีก่ ลับดข้ำประดท่ศขอสคนตาำสชำตน หรือ คนตาำสิ้ำว
 คาำประกันภัยกำรดินนท่ำสหรือประกันูุขภำพหรือประกันวำตภัยหรือดหตุรำ้ ยแรสในตาำสประดท่ศท่ีน่ อกดหนือจำกประกัน
อุบตั ดน หตุท่ท่่ี ำสบรนษท่ั ฯ จัิไว้ให้ ท่าำนูำมำรถซือ้ ประกันดพนม่ ดตนมไิ้
การชาระเงิ น
ท่ำสบรนษท่ั ฯ จะขอดก็บดสนนคาำมัิจำดป็ นจำนวน 20,000 บำท่ตาอผโ้ ิยูำรหนึ่สท่าำน ูำหรับกำรจอสท่ัวร์ูวา นท่ีด่ หลือจะ
ขอดก็บท่ัส้ หมิกาอนดินนท่ำสอยาำสน้อย 21 วันท่ำกำร มนฉะนัน้ ท่ำสบรนษท่ั ฯ จะขอูสวนูนท่ธนในกำรคื
นดสนนคาำมัิจำท่ัส้ หมิ
์
การยกเลิ ก
o หำกมีกำรยกดลนกจะต้อสแจ้สท่ำสบรนษท่ั กาอนดินนท่ำสอยาำสน้อย 45 วันท่ำสำน มนฉะนัน้ บรนษท่ั ฯจะขอูสวนูนท่ธนในกำรคื
นดสนน
์
ท่ัส้ หมิ
o หำกผโ้ ิยูำรท่าำนใิ ยื่นวีซาำแล้วไมาไิ้รบั กำรอนุมตั น ผโ้ ิยูำรต้อสชำระคาำมัิจำท่ี่ 20,000.- บำท่ และคาำวีซาำตำมท่ี่
ูถำนท่ตดรียกดก็บ
o หำกผโ้ ิยูำรท่าำนใิ้วซี าำผาำนแล้วแจ้สยกดลนกกาอนออกตั ๋วโิยูำรดครื่อสบนน บรนษท่ั ฯขอูสวนูนท่ธนในกำรคื
นคาำมัิจำ
์
หมายเหตุ
 รำยกำรอำจจะมีกำรดปลีย่ นแปลสตำมควำมดหมำะูม ดนื่อสจำกควำมลาำช้ำขอสูำยกำรบนน โรสแรมท่ีพ่ กั ในตาำสประดท่ศ
ดหตุกำรณ์ท่ำสกำรดมือสและภัยธรรมชำตน ฯลฯ บรนษท่ั ฯจะคำนึสถึสควำมูะิวกขอสผด้ ินนท่ำสดป็ นูำคัญ
 กรณีท่ม่ี กี ำรดกนิภัยธรรมชำตน ท่ัส้ ในประดท่ศไท่ยและตาำสประดท่ศท่ีผ่ ด้ ินนท่ำสกำลัสจะไป หำกมีดหตุกำรณ์ตาำสๆ ดกนิขึน้ และมี
ดหตุท่ำให้กำรดินนท่ำสไมาูำมำรถออกดินนท่ำสตำมกำหนิไิ้ บรนษท่ั ฯ ขอูสวนูนท่ธนในกำรคื
นดสนน จนกวาำจะไิ้รบั กำรยืนยัน
์
จำกูำยกำรบนน โรสแรม หรือหนาวยสำนจำกตาำสประดท่ศท่ีบ่ รนษท่ั ท่ัวร์ติน ตาอวาำูำมำรถคืนดสนนไิ้
 บรนษท่ั ฯจะไมารบั ผนิชอบในกรณีท่ก่ี อสตรวจคนดข้ำดมือสห้ำมผด้ ินนท่ำส ดนื่อสจำกมีูสน่ ผนิกฎหมำยหรือูนส่ ขอสห้ำมนำดข้ำ
ประดท่ศ ดอกูำรดินนท่ำสไมาถกต้อส หรือ ควำมประพฤตนูอา ไปในท่ำสดูือ่ มดูีย หรือิ้วยดหตุผลใิๆก็ตำมท่ีก่ อสตรวจคน
ดข้ำดมือสพนจำรณำแล้ว ท่ำสบรนษท่ั ฯไมาอำจคืนดสนนให้ท่าำนไิ้ ไมาวำา จำนวนท่ัส้ หมิหรือบำสูาวน
 บรนษท่ั ฯ จะไมารบั ผนิชอบในกรณีทู่่ี ถำนท่ตสิออกวีซาำ อันูืบดนื่อสมำจำกตัวผโ้ ิยูำรดอส
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 บรนษท่ั ฯ จะไมารบั ผนิชอบในกรณีท่ก่ี อสตรวจคนดข้ำดมือสขอสประดท่ศไท่ยสิออกดอกูำรดข้ำดมือสให้กบั ชำวตาำสชำตน หรือ คน
ตาำสิ้ำวท่ีพ่ ำนักอยาในประดท่ศไท่ย
 บรนษท่ั ฯ จะไมารบั ผนิชอบตาอกรณีดกนิกำรูญดูีย, ูญหำยขอสกระดป๋ ำ และูัมภำระขอสผโ้ ิยูำร อันดกนิจำกูำยกำรบนน
ท่ำสูำยกำรบนนผใ้ ห้บรนกำรจะดป็ นผร้ บั ผนิชอบตำมกฎขอสกรมกำรบนนพำณนชย์ ซึส่ จะรับผนิชอบตาอกำรูญหำยหรือดูียหำย
ขอสูัมภำระใบใหญาในวสดสนนตำมท่ีู่ ำยกำรบนนกำหนิ รวมถึสไมารบั ผนิชอบกรณีดท่ีย่ วบนนลาำช้ำหรือยกดลนกดท่ีย่ วบนน
 ในบำสรำยกำรท่ัวร์ ท่ีต่ อ้ สมีบนน ิ้วยูำยกำรบนนภำยในประดท่ศ น้ำหนักขอสกระดป๋ ำอำจจะถกกำหนิให้ต่ำกวาำมำตรฐำนไิ้
ท่ัส้ นี้ขน้ึ อยากบั ข้อกำหนิขอสแตาละูำยกำรบนน บรนษท่ั ฯ ขอูสวนูนท่ธนไมา
์ รบั ภำระควำมรับผนิชอบคาำใช้จาำยในน้ำหนักูาวนท่ี่
ดกนน
 ในประดท่ศตาำส ๆ ในยุโรป มีกำรรณรสค์ดรื่อสกำรสิูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรสแรม และูถำนท่ีต่ าำส ๆ จะมีขอ้ กำหนิท่ีช่ ิั ดจน
ในดรื่อสกำรูบบุหรี่ และมีูถำนท่ีโ่ ิยดฉพำะูำหรับผู้ บบุหรี่ ท่ัส้ นี้ดนื่อสจำกูุขภำพขอสคนูาวนรวม
 กรณีท่ท่่ี าำนดินนท่ำสดป็ นครอบครัวใหญา หรือดินนท่ำสพร้อมูมำชนกในครอบครัว ท่ีต่ อ้ สไิ้รบั กำริแลดป็ นพนดศษ
(Wheelchair), ดิ็ก, และผู้ สอำยุ มีโรคประจำตัว ไมาูะิวกในกำรดินนท่าอสดท่ีย่ วในระยะดวลำดกนนกวาำ 4 - 5 ชัวโมส
่
ตนิตาอกัน ท่าำนและครอบครัวต้อสให้กำริแลูมำชนกภำยในครอบครัวขอสท่าำนดอส ดนื่อสจำกกำรดินนท่ำสดป็ นหมาคณะ
หัวหน้ำท่ัวร์มคี วำมจำดป็ นต้อสิแลคณะท่ัวร์ท่สั ้ หมิ
 กำรจัิโปรแกรมท่ัวร์ ดป็ นกำรกำหนิตลอิท่ัส้ ปี หรือกำหนิลาวสหน้ำคาอนข้ำสนำน หำกวันดินนท่ำสิัสกลาำวตรสกับวันท่ี่
ูถำนท่ีด่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปน ิท่ำกำร หรือ ปน ิโิยมนไิ้แจ้สลาวสหน้ำ หรือ กำรดปน ิรับจอสผาำนท่ำสออนไลน์ โิยในวันท่ีค่ ณะจะดข้ำ
ชมไมาูำมำรถจอสผาำนระบบิัสกลาำวไิ้ ท่ำสบรนษท่ั ฯ จะูลับรำยกำรดพื่อให้ท่าำนไิ้ดข้ำชมูถำนท่ีิ่ สั กลาำวให้ไิ้ หรือ คืนดสนน
คาำดข้ำชมนัน้ ๆ ตำมดสื่อนไขรำคำท่ีไ่ ิ้รบั จำกท่ำส บรนษท่ั supplier ประดท่ศนัน้ ๆ แตาหำกมีกำรลาำช้ำ หรือ ดหตุหนึ่สดหตุใิใน
ระหวาำสกำรดินนท่ำส ดป็ นผลท่ำให้ท่าำนไมาูำมำรถดข้ำชมูถำนท่ีิ่ สั กลาำวไิ้ ท่ำสบรนษท่ั ฯ จะไมามกี ำรคืนดสนนใิๆ ให้แกาท่าำน
ดนื่อสจำกไิ้ชำระคาำ Reservation Fee ไปแล้ว
 หำกชาวสท่ีด่ ินนท่ำสดป็ นชาวสอีูดตอร์, ครนูมำูต์หรือปี ใหมา ซึส่ ดป็ นชาวสวันหยุิขอสชำวยุโรป ร้ำนค้ำปน ิดป็ นูาวนใหญา ิัสนัน้
ขอให้พจน ำรณำกาอนกำรจอสท่ัวร์
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 กำรเตรียมเอกสำรที่ดแี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำ
ของสถำนทูตง่ำยขึน้
หมายเหตุ กรณีลกู ค้ำท่ำนใดมีกำรใช้หนังสือเดินทำง เดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ลูกค้ำต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
- โิยนับวันดรนม่ ดินนท่ำสดป็ นหลัก หำกนับแล้วดกนน 6 ดิือนหนัสูือดินนท่ำสนีู้ำมำรถใช้ไิ้ แตาหำกนับแล้วต่ำกวาำ 6 ดิือน
ผด้ ินนท่ำสจะต้อสไปยื่นคำร้อสขอท่ำหนัสูือดินนท่ำสดลามใหมาท่ก่ี อสหนัสูือดินนท่ำส
- หน้ำหนัสูือดินนท่ำสจะต้อสมีหน้ำวาำสูำหรับวีซาำอยาำสน้อยไมาต่ำกวาำ 3 หน้ำ
- หำกท่าำนดปลีย่ นหนัสูือดินนท่ำสดลามใหมา กรุณำดตรียมดลามดกาำให้ิว้ ยดนื่อสจำกประวัตกน ำรดินนท่ำสขอสท่าำนจะดป็ น
ประโยชน์อยาำสยนส่ ในกำรยื่นคำร้อสขอวีซาำ
- ท่าำนท่ีม่ ปี กหนัสูือดินนท่ำสกรุณำถอิออกและไมาจำดป็ นต้อสูาสให้กบั บรนษท่ั ท่ัวร์ หำกมีกำรูญหำย บรนษท่ั ฯ จะไมา
รับผนิชอบตาอปกหนัสูือดินนท่ำสนัน้ 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
- ใชู้ำดนำูตนบตั ร พร้อมฉบับแปลดป็ นภำษำอัสกฤษ
- หำกดิ็กอำยุไมาดกนน 20 ปี และยัสศึกษำอยาถสึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ท่ำสูถำนท่ตขอูำดนำูตนบตั ริ้วยและกรุณำแนบ
ฉบับแปลดป็ นภำษำอัสกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o ูำดนำท่ะดบียนูมรู กรณีท่าำนท่ีู่ มรูแล้ว
o ูำดนำใบดปลีย่ นชื่อ กรณีท่าำนท่ีม่ กี ำรดปลีย่ นชื่อ
o ูำดนำใบดปลีย่ นนำมูกุล กรณีท่าำนท่ีม่ กี ำรดปลีย่ นนำมูกุล
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o ูำดนำใบหยาำ กรณีท่าำนท่ีห่ ยาำแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรอสกำรท่ำสำนขอสบรนษท่ั ท่ีท่่ ำสำนอยาดป็ นภำษำอัสกฤษดท่าำนัน้ (ตัวจรนส) โิยมีรำยละดอียิกำร
ดข้ำท่ำสำน, อัตรำดสนนดิือน, ตำแหนาสสำน ดป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนัสูือรับรอสกำรท่ำสำนจะต้อสคัิดป็ นภำษำอัสกฤษดท่าำนัน้ (ตัวจรนส) โิยระบุตำแหนาส,
อัตรำดสนนดิือนในปั จจุบนั , วันดิือนปี ท่ด่ี รนม่ ท่ำสำนกับหนาวยสำน หรืออสค์กร พร้อมใบลำและูำดนำบัตรประจำตัว
รำชกำร 1 ชุิ
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใชู้ำดนำท่ะดบียนกำรค้ำ หรือ ูำดนำกรมพัฒนำธุรกนจกำรค้ำ หรือ ูำดนำหนัสูือรับรอส
ควำมดป็ นดจ้ำขอสกนจกำร โิยจะต้อสคัิมำไมาต่ำกวาำ 3 ดิือน พร้อมฉบับแปลดป็ นภำษำอัสกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
 หำกไมามอี ำชีพหรือดป็ นแมาบำ้ น ใช้ดอกูำรกำรท่ำสำนและกำรดสนนขอสูำมี พร้อม แูิสูำดนำท่ะดบียนูมรู+ฉบับ
แปลภำษำอัสกฤษ
 หำกูมรูโิยไมาจิท่ะดบียน ใช้ดอกูำรกำรท่ำสำนและกำรดสนนขอสูำมี พร้อม แูิสูำดนำท่ะดบียนูมรูพร้อม
แูิสูำดนำูตนบตั รบุตร ท่ัส้ นี้ดพือ่ แูิสควำมูัมพันธ์กำรดป็ นูำมี-ภรรยำ หำกไมามบี ตุ ริ้วยกัน ควรคัิหนัสูือ
ชีแ้ จสดกีย่ วกับควำมูัมพันธ์กำรดป็ นูำมี-ภรรยำกัน โิยมนไิ้จิท่ะดบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้อสมีผู้ นับูนุนคาำใช้จำา ย พร้อมแูิสหลักฐำนกำรท่ำสำนและหลักฐำน
ท่ำสิ้ำนกำรดสนนขอสผร้ บั รอส พร้อมชีแ้ จสโิยหนัสูือหรือจิหมำยดป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จสกำรรับรอสคาำใช้จาำย
ให้แกาผด้ ินนท่ำสพร้อมแูิสควำมูัมพันธ์ โิยดบือ้ สต้น ควรมีควำมูัมพันธ์ใกล้ชิน หรือญำตนใกล้ชิน (กรณีน้หี ำก
ควำมูัมพันธ์ไมาูำมำรถูืบไิ้ หรือไมาดป็ นควำมจรนส ท่าำนอำจถกปฏนดูธกำรยื่นคำร้อสขอวีซาำนี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนัสูือรับรอสท่ำสกำรศึกษำและแูิสควำมดป็ นนักดรียน หรือ นักศึกษำ จำกโรสดรียนหรือจำกูถำบัน ดป็ น
ภำษำอัสกฤษ (ฉบับจรนส) หรือ ูำดนำูมุิรำยสำนประจำตัวนักดรียนหรือูำดนำบัตรนักดรียน กรณีดป็ นดิ็กดล็ก พร้อม
ฉบับแปลภำษำอัสกฤษ

o หลักฐานการเงิ น
- ใช้ ูำดนำ ูมุิบัญชีดสนนฝำกออมท่รัพย์ูวา นตัวแูิสชื่อดจ้ำขอสบัญชี ขอสธนำคำรใิๆ ถาำยูำดนำ ทุ่กหน้ำ และปรับ
ูมุิอัพดิท่ถึสดิือนปั จจุบนั ท่ีู่ ิุ ดท่าำท่ีจ่ ะท่ำไิ้ พร้อมูำดนำหน้ำบัญชีหน้ำแรกท่ีม่ ชี ่อื ดจ้ำขอสบัญชี
- หำกมีกำรตาอดลามจำกูมุิดลามดกาำ กรุณำูำดนำหน้ำแรกท่ีม่ ชี ่อื ดจ้ำขอสบัญชีขอสดลามดกาำท่ีต่ าอ พร้อมกับตัวดลขบัญชีดสนน
ฝำกดป็ นปั จจุบนั
- กรณีมดี สนนฝำกในบัญชีน้อยดกนนไปใน 1 ดลาม กรุณำแูิสูำดนำูมุิบัญชีอ่นื แนบิ้วย อำท่น ดชาน บัญชีดสนนฝำกประจำ
ดป็ นต้น
- หนัสูือรับรอสกำรดสนนจำกธนำคำร โิยขอดป็ นดลขท่ีบ่ ญ
ั ชีดิียวกับูำดนำูมุิบัญชีดสนนฝำกท่ีน่ ำมำแูิส
- กรณีท่ด่ี ินนท่ำสดป็ นครอบครัว หำกใช้บญ
ั ชีใิบัญชีหนึ่สในกำรยืน่ ขอวีซาำ ต้อสออกหนัสูือรับรอสจำกธนำคำร 1 ฉบับ
และท่ำจิหมำยรับรอสคาำใช้จาำยให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุควำมูัมพันธ์ชแ้ี จสตาอูถำนท่ตดป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ิ้วย อยาำสไรก็ตำมโิยดฉพำะคูา ำมี-ภรรยำ จะต้อสมีูำดนำูมุิบัญชีกำรดสนนูาวนตัวประกอบิ้วยแม้วาำจะจิท่ะดบียน
ูมรูแล้วก็ตำม หำกมีกำรดสนนในบัญชีน้อย ฝา ำยท่ีม่ กี ำรดสนนมำกกวาำจะต้อสขอหนัสูือรับรอสธนำคำร 1 ฉบับ และท่ำ
จิหมำยรับรอสกำรดสนนพร้อมระบุช่อื และควำมูัมพันธ์ชแ้ี จสตาอูถำนท่ตดป็ นลำยลักษณ์อกั ษริ้วย

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

ดินนท่ำสไปตาำสประดท่ศกับมำริำโิยมีกำรรับรอสคาำใช้จาำยและยนนิีชิดชยคาำดูียหำยท่ีอ่ ำจจะดกนิขึน้ โิยคัิฉบับจรนส
จำกอำดภอต้นูัสกัิดป็ นภำษำอัสกฤษ หรือหำกไิ้มำดป็ นภำษำไท่ย กรุณำแนบฉบับแปลดป็ นภำษำอัสกฤษแนบิ้วย
พร้อมท่ัส้ แนบูถำนะท่ำสกำรสำนและกำรดสนนขอสมำริำดพื่อรับรอสแกาบุตริ้วย
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- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โิยบนิำจะต้อสคัิจิหมำยยนนยอมให้บุตรดินนท่ำสไป
ตาำสประดท่ศกับมำริำโิยมีกำรรับรอสคาำใช้จาำยและยนนิีชิดชยคาำดูียหำยท่ีอ่ ำจจะดกนิขึน้ โิยคัิฉบับจรนสจำกอำดภอ
ต้นูัสกัิดป็ นภำษำอัสกฤษ หรือหำกไิ้มำดป็ นภำษำไท่ย กรุณำแนบฉบับแปลดป็ นภำษำอัสกฤษแนบิ้วย พร้อมท่ัส้
แนบูถำนะท่ำสกำรสำนและกำรดสนนขอสบนิำดพื่อรับรอสแกาบุตริ้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โิยบนิำจะต้อสคัิจิหมำยยนนยอมให้บุตรดินนท่ำสไปตาำสประดท่ศ
กับมำริำโิยมีกำรรับรอสคาำใช้จาำยพร้อมชีแ้ จสระบุควำมูัมพันธ์กบั ผป้ กครอสท่ีไ่ ปิ้วยและยนนิีชิดชยคาำดูียหำยท่ี่
อำจจะดกนิขึน้ โิยคัิฉบับจรนสจำกอำดภอต้นูัสกัิดป็ นภำษำอัสกฤษ หรือหำกไิ้มำดป็ นภำษำไท่ย กรุณำแนบฉบับแปล
ดป็ นภำษำอัสกฤษแนบิ้วย พร้อมท่ัส้ แนบูถำนะท่ำสกำรสำนและกำรดสนนขอสบนิำดพื่อรับรอสแกาบุตริ้วย
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้อสแนบูำดนำใบหยาำ และมีกำรูลักหลัสโิยมีรำยละดอียิวาำฝา ำยใิดป็ นผิ้ แล
บุตร พร้อมฉบับแปลดป็ นภำษำอัสกฤษ
*** กำรบนิดบือนข้อดท่็จจรนสประกำรใิก็ตำมอำจจะถกระสับมนให้ดินนท่ำสดข้ำประดท่ศในกลุามดชสดก้นดป็ นกำรถำวร และถึสแม้วาำ
ท่าำนจะถกปฏนดูธวีซาำ ูถำนท่ตไมาคนื คาำธรรมดนียมท่ีไ่ ิ้ชำระไปแล้วและหำกต้อสกำรขอยื่นคำร้อสใหมากต็ อ้ สชำระคาำธรรมดนียม
ใหมาทุ่กครัส้
*** หำกูถำนท่ตมีกำรูุมา ดรียกูัมภำษณ์บำสท่าำน ท่ำสบรนษท่ั ขอควำมราวมมือในกำรดชนญท่าำนไปูัมภำษณ์ตำมนัิหมำยและ
โปริแตาสกำยูุภำพ ท่ัส้ นี้ท่ำสบรนษท่ั ฯ จะูาสดจ้ำหน้ำท่ีไ่ ปอำนวยควำมูะิวกและประูำนสำนตลอิดวลำและหำกูถำนท่ตขอ
ดอกูำรดพนม่ ดตนม ท่ำสบรนษท่ั ฯใคราขอรบกวนท่าำนจัิูาสดอกูำริัสกลาำวดชานกัน
*** กรณีท่ท่่ี าำนยกดลนกกำรดินนท่ำสภำยหลัสจำกกำรไิ้วซี าำแล้ว ท่ำสบรนษท่ั ฯ ขอูสวนูนท่ธนในกำรแจ้
สูถำนท่ต ยกดลนกวีซาำขอส
์
ท่าำน ดนื่อสจำกกำรขอวีซาำในแตาละประดท่ศจะถกบันท่ึกไว้ดป็ นูถนตใน นนำมขอสบรนษท่ั ฯ
*** ดมื่อท่าำนไิ้ชำระดสนนคาำมัิจำหรือท่ัส้ หมิ ไมาวาำจะดป็ นกำรชำระผาำนตัวแท่นขอสบรนษท่ั ฯ หรือชำระโิยตรสกับท่ำสบรนษท่ั ฯ
จะขอถือวาำท่าำนรับท่รำบและยอมรับในดสื่อนไขตาำส ๆ ขอสบรนษท่ั ฯท่ีไ่ ิ้ระบุไว้โิยท่ัส้ หมิ
** กรณีมกี ำรขอใช้หนัสูือดินนท่ำสในระหวาำสกำรยื่นวีซาำ ท่าำนต้อสแจ้สควำมจำนสแกาบรนษท่ั ท่ัวร์ให้ท่รำบลาวสหน้ำ แตาหำก
กรณีท่าำนท่ีต่ อ้ สใช้หนัสูือดินนท่ำสกาอนกำหนิวันยื่นวีซาำและท่าำนไมาูำมำรถนำหนัสูือดินนท่ำสมำแูิสไิ้ท่นั ท่าำนนัน้ จะต้อสมำ
ยื่นดิีย่ วและแูิสตัวท่ีู่ ถำนท่ตตำมกำหนิกำรขอสูถำนท่ตดชานดิียวกัน **
*** ท่ำสูถำนท่ตจะรับพนจำรณำดฉพำะท่าำนท่ีม่ ดี อกูำรพร้อมและมีควำมประูสค์ท่จ่ี ะดินนท่ำสไปท่าอสดท่ีย่ วยัสประดท่ศ
ตำมท่ีร่ ะบุดท่าำนัน้ กำรปฏนดูธวีซำา อันดนื่อสมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซาำปลอมหรือผนิวัตถุประูสค์ในกำรยื่นขอวีซาำท่าอสดท่ีย่ ว
ท่ำสบรนษท่ั ฯ ขอูสวนูนท่ธนในกำรคื
นดสนน โิยจะหักคาำใช้จาำยท่ีด่ กนิขึน้ จรนสและจะคืนให้ท่ำา นหลัสจำกท่ัวร์ออกดินนท่ำสภำยใน 20
์
วัน โปรแกรมกำรดินนท่ำสอำจดปลีย่ นแปลสไิ้ตำมควำมดหมำะูม ท่ัส้ นี้จะคำนึสถึสประโยชน์และควำมปลอิภัยขอสผด้ ินนท่ำส
ดป็ 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 .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางด้วยกันหรื อไม่ ........................
ชื่ อบุตร 4. ชื่ อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางด้วยกันหรื อไม่ ........................
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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 ...............................................

#UKsoCooL9D/BR, 15-23 May 2019 **Revised 2 “เพิ่มเงื่อนไขท้ายรายการทัวร์”--แก้ไข 2 Jan2019**

14

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 เกิด 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. ..............................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

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

#UKsoCooL9D/BR, 15-23 May 2019 **Revised 2 “เพิ่มเงื่อนไขท้ายรายการทัวร์”--แก้ไข 2 Jan2019**

16

