Best of UK
อังกฤษ-เวลส์-สก๊อตแลนด์ 8 วัน
โดยสายการบินไทย
บินตรงสูน่ ครลอนดอน ชมมรดกโลกสโตนเฮ้นจ์และเมืองบาธ
พบกับเมืองดังลิเวอร์พลู และแมนเชสเตอร์
เมืองน่ารักต่างๆ Bibury, Bourton-on-the-Water และ
Stratfromd-upon-Avon บ้านเกิดเช็คสเปียร์

ชิมเป็ดย่างจากร้านดังโฟร์ซีซนั่
เข้าชม British Museum
พร้อมล่องเรือชมความงามริมฝั่งแม่น้าเทมส์
ช้อปป้ ิ งมหานครลอนดอน และช้อปป้ ิ ง Bicester Outlet Village
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บริษทั ฯ...ขอแนะนำรำยกำรเทีย่ วในสหรำชอำณำจักรหรือเกำะอังกฤษ โดยเริม่ จำก..
ลอนดอน

มหานครตลอดกาล ทีต่ งั ้ ของทีส่ าคัญๆ เช่น พระราชวังบักกิ
๊ ้งแฮม ทาวเวอร์ออฟลอนดอน จากนัน้ มีเวลาให้
ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งบนกับย่านช้อปปิ้ งชือ่ ดังของลอนดอน
แอมส์เบอร์รี ่ ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ ชมอิทธิพลในอดีตของชาวโรมันโบราณที ่
เมืองบาธ
คำร์ดิฟ๊
เมืองหลวงของแคว้นเวลส์ หนึง่ ในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทคาร์ดฟิ๊ ทีพระเจ้
่
า
วิลเลียมผูพ้ ชิ ติ ได้มรี บั สังให้
่ สร้างขึ้นจากรากฐานเดิมของปราสาทโรมันโบราณ และได้รบั การตกแต่งต่อเติม
เรือ่ ยมา ถูกล้อมรอบไว้ดว้ ยกาแพงโบราณ
ไบบุรี ่
หมู่บา้ นเล็กๆ ตัง้ อยู่ในแคว้นโกลวเชสเตอร์ไชร์ เขตคอตส์โวลส์ จัดว่าเป็ นหมู่บา้ นทีง่ ดงามและน่ารักทีส่ ดุ ใน
อังกฤษ
เบอร์ตนั ้ ออนเดอะวอเตอร์ หมู่บา้ นเล็กๆ ทีร่ จู้ กั กันในนามของ “เวนิส แห่งคอตส์โวลส์” เมืองสวยน่ารัก มีความโดดเด่นใน
ด้านธรรมชาติอนั งดงาม มีลาํ ธารสายเล็กๆ ไหลผ่านกลางเมือง ทําให้เมืองนี้เป็ นเมืองทีมี่ สเน่หอ์ ย่างยิง่
สแตรทฟอร์ด เมืองทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ ําเอวอน ซึง่ มีชอื ่ เสียงในด้านการเป็ นเมืองแห่งวรรณกรรมอังกฤษ บ้านเกิดของ
วิลเลีย่ ม เช็คสเปี ยร์ กวีชอื ่ ก้องโลกและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ
ลิ เวอร์พลู
เมืองดังทีท่ า่ นคุน้ ชือ่ จากฟุตบอลพรีเมียร์ลกี เมืองทีมี่ กจิ กรรมท่องเทีย่ วทีได้
่ รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก
วิ นเดอร์เมียร์ เมืองแห่งเขตเลคดิสทริคทางฝั ง่ ตะวันตกของเกาะอังกฤษ ดินแดนทีเ่ ชือ่ มต่อกันด้วยทะเลสาบและแม่น้ ํา อีก
ทัง้ ยังมีทะเลสาบติดชายฝั ง่ ทะเลทีม่ ที ศั นียภาพ และธรรมชาติอนั งดงาม
เอดิ นเบิ รก์
หรือเอดินเบรอะ เมืองหลวงแห่งสก็อตแลนด์ ชมปราสาทเอดินเบิรก์ และการแต่งกายแบบงพื้นเมืองของ
ชาวสก็อต ชมอดีตเมืองโบราณแห่งยอร์คทีส่ วยงาม และเมืองแห่งมหาวิทยาลัยทีเ่ มืองนิวคาสเซิล
แมนเชสเตอร์ เมืองดังทีท่ า่ นคุน้ ชือ่ จากฟุตบอลพรีเมียร์ลกี และเป็ นเมืองอุตสาหกรรมด้านการทอผ้ามาตัง้ แต่ศตวรรษที ่ 16
และยังเป็ นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าทีส่ าคัญและเป็ นเมืองอุตสาหกรรมทีมี่ ชอื ่ เสียง

กำหนดกำรเดิ นทำง

17-24 พ.ย. / 1-8 ธ.ค.2561

วันแรก
22.00 น.

กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์สายการบิ นไทย เคาน์เตอร์
D เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง

วันทีส่ อง
00.55 น.

ลอนดอน-แอมส์บวั รี-่ สโตนเฮ้นจ์-บาธ (อังกฤษ)-คาร์ดิฟ๊ (เวลส์)
ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ บิ นตรงสู่ลอนดอน โดยสายการไทย เทีย่ วบินที่ TG 910
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07.15 น.

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ าม
เช้า

เดิ นทางถึงสนามบิ นฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน นาท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ให้ทา่ น
ตรวจรับสัมภาระ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองแอมส์เบอร์รี่ Amesbury ในเขตทุ่งหญ้าแอมสเบอร์ร่ี (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
นาท่านชม เสาหิ นสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge กองหินประหลาด 1 ใน
7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัตศิ าสตร์มากกว่า 4,000 ปี มาแล้ว ทีป่ ั จจุบนั ก็ยงั ไม่สามารถสรุป
ข้อเท็จจริงได้ว่าใครสร้าง? เพื่ออะไร? มีแต่การวิเคราะห์และคาดเดา สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมือง
บาธ เมืองอาบน้าแร่ทม่ี อี ทิ ธิพลมาตัง้ แต่ยุคเรืองอานาจของอาณาจักรโรมันโบราณ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าชมภายในของโรงอาบน้าแร่รอ้ นทีส่ ร้างขึน้ มาตัง้ แต่ยุคโรมันโบราณ โดยมีการตกแต่งอย่าง
งดงาม ปั จจุบนั น้าพุรอ้ นนี้กย็ งั มีปริมาณ นับล้าน นับแสนแกลลอน ด้วยอุณหภูมริ ะดับ 45-46 องศาเซลเซียส
ซึง่ หลักฐานบ่อน้าพุรอ้ นและซากอาคารเก่าแก่ทห่ี ลงเหลืออยู่น้ี ทาให้เมืองบาธได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นเมือง
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 ชม พิ พิธภัณฑ์น้าแร่รอ้ นโรมัน (Roman Bath Museum)
ซึง่ มีประวัตกิ ารค้นพบทีน่ ่าสนใจ ปั จจุบนั เป็ นกลุ่มอาคารสาคัญของเมือง คือบริเวณทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของบ่อน้าแร่
ร้อนคิงส์ ส่วนทีส่ องคือ บริเวณวัด และส่วนทีส่ ามคือ บริเวณทีเ่ ปิ ดบริการให้นกั ท่องเทีย่ วหรือชาวเมืองใช้
บริการน้าแร่ ซึง่ มีทงั ้ สระว่ายน้า, บ่อน้าแร่รอ้ น-เย็น, ห้องอบไอน้า และส่วนทีเ่ ป็ นเตอร์กชิ บาธ (Turkish
Bath) และให้ท่านได้ชมิ น้าแร่ทจ่ี ดั ให้กบั นักท่องเทีย่ วเท่านัน้ จากนัน้ นาท่านชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูก
สร้างขึน้ ในยุคจอร์เจีย้ น ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทัง้ อาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึง่ วงกลมทีม่ ี
สถาปั ตยกรรมแปลกตา ทาให้เมืองบาธมีเสน่หไ์ ม่น้อย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวง
ของแคว้นเวลส์ หนึ่งในเครือจักรภพ และยังเป็ นเมืองขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 11 ของสหราชอาณาจักร (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
กลางใจเมืองเป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทคาร์ดฟ๊ิ ทีพ่ ระเจ้าวิลเลียมผู้พชิ ติ ได้
มีรบั สังให้
่ สร้างขึน้ จากรากฐานเดิมของปราสาทโรมันโบราณ และได้รบั การตกแต่งต่อเติมเรื่อยมา ถูก
ล้อมรอบไว้ดว้ ยกาแพงโบราณ จากนัน้ นาชมเมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองทีเ่ จริญมาตัง้ แต่ยุคสมัยทีช่ าวโรมันมี
อิทธิพลอยู่ในบริเวณนี้ จวบจนถึงยุคศตวรรษที่ 20 ก็ยงั เป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญทีส่ ดุ ของโลกในเรื่องการขนส่ง
ถ่านหิน เชือ้ เพลิงทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ ก่อนน้ามันจะเข้ามาแทนที่ ชมศาลาว่าการเมืองและพิพธิ ภัณฑ์ ซึง่ เป็ นกลุ่ม
อาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดฟ๊ิ , สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารทีท่ าการรัฐ
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
คาร์ดิฟ๊ -ไบบุรี-่ เบอร์ตนั ้ ออนเดอะวอเตอร์-สแตรทฟอร์ดอัพอนเวอน-ลิ เวอร์พลู
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นไบบุรี่ Bibury Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
หมู่บา้ นเล็กๆ ตัง้ อยู่
ในแคว้นโกลวเชสเตอร์ไชร์ เขตคอตส์โวลส์ Cotswolds จัดว่าเป็ นหมู่บา้ นทีง่ ดงามและน่ารักทีส่ ดุ ในอังกฤษ
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กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ ี ่
เช้า

ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปชมบ้านเรือนอันเป็ นเอกลักษณ์ของหมูบ่ า้ นแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็ นกระท่อมหินโบราณ
ทีเ่ รียงรายกันยาวไปเป็ นแถว มีช่อื ว่า Arlington Row ซึง่ กระท่อมเหล่านี้เคยเป็ นทีพ่ กั ของคนทีท่ าอาชีพทอ
ขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17 ชมโบสถ์อนั เก่าแก่ อีกทัง้ ยังมีถนนสวยๆ ทีร่ ายล้อมด้วยดอกไม้สสี ดใสริมสอง
ข้างทาง จากนัน้ นาเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ Bourton-on-the-Water (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที) ให้ทา่ นเดินชมหมู่บา้ นเล็กๆ ทีร่ จู้ กั กันในนามของ “เวนิส แห่งคอตส์วอลด์ส” อีก
แห่งหนึ่งทีม่ คี วามสวยงามน่ารัก มีความโดดเด่นในด้านธรรมชาติอนั งดงาม ทีม่ ลี าธารสายเล็กๆ ตืน้ ๆ ซึง่
แท้จริงคือแม่น้าวินด์รชั ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้าป็ นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ ทีแ่ กว่งกิง่
ก้านใบอยู่รมิ น้า ทาให้เป็ นสถานทีท่ ม่ี เี สน่หอ์ ย่างมาก เมืองนี้มรี า้ นอาหารและโรงแรมรวมทัง้ ร้านค้าให้เดิน
เล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์ นาท่านเดินชมความสวยงามภายในหมู่บา้ นแห่งนี้พร้อมทัง้ ถ่ายภาพเป็ นที่
ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด-อัพอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
45 นาที) หรือ เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้าเอวอน ซึง่ มีช่อื เสียงในด้านการเป็ นเมืองแห่ง
วรรณกรรมอังกฤษ ให้ท่านชมเมืองและถ่ายรูปกับ The Almshouse บ้านเรือนโบราณทีก่ ่อสร้างด้วยไม้ตงั ้ แต่
ปี ค.ศ.1417-18 ผ่านช่วงของการปฏิรปู มาหลายครัง้ และถ่ายรูปกับอาคารศาลาว่าการเมือง อาคารทีม่ คี วาม
เก่าแก่, สวยงามและมีช่อื เสียงทีส่ ดุ ในใจกลางเมืองนี้ ทัง้ ยังเป็ นทีต่ งั ้ สานักงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับทางราชการ
ของเมืองนี้ และถ่ายรูปภายนอกกับบ้านของวิ ลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์ กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ
ได้รบั ยกย่องทัวไปว่
่ าเป็ นนักเขียนผูย้ งิ่ ใหญ่ของอังกฤษและของโลก มักเรียกขานกันว่าเขาเป็ นกวีแห่งชาติ
ของอังกฤษ และนาท่าน เข้าชม Anne Hathaway’s Cottage & Garden กระท่อมหรือบ้านพักของภรรยา
ของเช็คสเปี ยร์สมัยทีย่ งั เป็ นเด็ก โดยถูกสร้างขึน้ ตัง้ แต่ช่วงศตวรรษที่ 15 ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบทิวดอร์ ซึง่
มีพน้ื ทีก่ ว้างขวางพร้อมสวนสวย ปั จจุบนั ยังคงได้รบั การบูรณะมาโดยตลอด ภายในยังคงมีเฟอร์นิเจอร์
เครื่องใช้ต่างๆ และห้องหลายห้องทีเ่ คยใช้สอยมาในอดีต จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองลิ เวอร์พลู
Liverpool (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เมืองทีม่ กี จิ กรรมท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะคนทีเ่ ป็ นสาวกของหงส์แดงลิเวอร์พลู ต้องไม่พลาดมาเยือนเมืองนี้สกั ครัง้ หนึ่ง
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ลิ เวอร์พลู -วิ นเดอร์เมียร์-เอดินเบิ รก์ (สก็อตแลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านผ่านชมตัวเมืองลิเวอร์พลู ผ่านชมมหาวิหารลิเวอร์พลู Liverpool Cathedral วิหารทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ
ของเมือง, อาคารรอยัลไลเวอร์ Royal Liver Building อาคารทีม่ คี วามโดดเด่นมากทีส่ ดุ ของเมือง ด้านบนสุด
ของอาคารประดับด้วยนกไลเวอร์ 2 ตัว ทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในเมือง สัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พลู ซึง่ อาคาร
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กลางวัน
บ่าย

ทีม่ นี กไลเวอร์ประดับอยู่นนั ้ จะพบได้มากมายในเมืองลิเวอร์พลู เดิมเคยเป็ นอาคารทีม่ คี วามสูงทีส่ ดุ ในโลก
เป็ นทีต่ งั ้ ของบริษทั Royal Liver Insurance และเป็ นสิง่ ก่อสร้างทีป่ ระดับน่านฟ้ าของเมืองลิเวอร์พลู มานาน
กว่า 100 ปี ตัวอาคารสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1911 มีความสูง 90 เมตร ประกอบไปด้วยหอนาฬิกา 2 แห่งทีม่ ี
ขนาดใหญ่ว่าหอนาฬิกาบิก๊ เบนในกรุงลอนดอน มีโครงสร้างคอนกรีตทีแ่ ข็งแรงและมีความงดงามของการ
ออกแบบในตอนต้นศตวรรษที่ 20 ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองลิเวอร์พลู ปั จจุบนั ยังคงเป็ นทีต่ งั ้ ของบริษทั ประกันไล
เวอร์เช่นเดิม นอกจากนี้ยงั ได้ถ่ายรูปกับอาคารท่าเรือและคลังสินค้า Albert Dock ทีไ่ ด้รบั การออกแบบ
อาคารโดยเจสฮาร์ทลีแ่ ละฟิ ลปิ อาร์วคิ และเปิ ดใช้ในปี ค.ศ.1846 สร้างด้วยโครงสร้างทีเ่ ป็ นเหล็กเป็ นแห่ง
แรกๆ ของสมัยนัน้ โดยยึดแนวคิดป้ องกันการเกิดอัคคีภยั กับคลังสินค้า จากการสร้างเดิมและได้รบั การ
ปรับปรุงมาโดยตลอดจนได้รบั ความนิยมในด้านการขนถ่ายสินค้าและการจัดเก็บสินค้า มีการพัฒนาจน
กลายเป็ นท่าจอดเรือขนาดใหญ่ ปั จจุบนั ยังเป็ นสถานทีท่ ส่ี าคัญของเมืองจนได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดก
โลกทางทะเลจากองค์การยูเนสโก้ รวมถึงชมความงดงามของอาคารท่าเรือบริเวณ Port of Liverpool หนึ่ง
ในสถานทีส่ าคัญทัง้ สามแห่งของเมืองลิเวอร์พลู ทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้เช่นเดียวกัน
อาคารออกแบบโดย เซอร์อาร์โนวด์ ทอร์เนอรี่ และ เอฟบี ฮอบส์ สร้างขึน้ ตัง้ ปี 1904 จนถึง ปี 1907 ด้วย
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ในแบบบาร็อค มีโดมขนาดใหญ่อยู่บนยอด พร้อมชมอาคารทีอ่ ยู่ใกล้เคียงคือ
อาคารคิวนาร์ด Cunard Building ให้เวลาท่านเดินเล่นและถ่ายรูปกับอาคารสวยงาม นาท่านผ่านชมสนาม
กีฬาชื่อดังสนามแอนด์ฟิลด์ สนามฟุตบอลทีเ่ ป็ นตานานและมีชอ่ื เสียงของประเทศอังกฤษและเป็ นสโมสรทีม่ ี
ชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลโลกสโมสรลิเวอร์พลู จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองวิ นเดอร์เมียร์
Windermere (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
เมืองแห่งเขตเลคดิสทริคทางฝั ง่ ตะวันตกของเกาะ
อังกฤษ ดินแดนทีเ่ ชื่อมต่อกันด้วยทะเลสาบและแม่น้า อีกทัง้ ยังมีทะเลสาบติดชายฝั ง่ ทะเลทีม่ ที ศั นี ยภาพ
และธรรมชาติอนั งดงาม ให้ท่านเดินเล่นชมความงดงามของหมูบ่ า้ นริมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ พร้อมถ่ายรูป
กับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทีย่ งั คงสภาพทีเ่ ป็ นธรรมชาติไว้อย่างสมบรูณ์ ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์
เป็ นทะเลสาบน้าจืดขนาดใหญ่พอสมควร มีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตรและส่วนกว้างทีส่ ดุ ราวๆ 1
กิโลเมตรครึง่ คนอังกฤษเรียกกันว่า “ทะเลสาบริบบิน้ ” ซึง่ เป็ นทะเลสาบในลักษณะไม่กว้างนักแต่ยาวเหยียด
คล้ายๆ ผ้าริบบิน้ ทีใ่ ช้ผกู ของขวัญ ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์เป็ น1 ใน 16 ทะเลสาบในบริเวณวนอุทยาน
แห่งชาติทเ่ี รียกว่า เลคดิส-ทริคต์ (Lake District) ซึง่ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ในเขตคัมเบรีย
และเป็ นทะเลสาบทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในละแวกนี้ และเลคดินทริคต์แห่งนี้ยงั เป็ นเมืองบ้านเกิดของปี เตอร์ แรบบิท ตัว
การ์ตูนทีม่ ชี ่อื เสียงของอังกฤษอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ เอดิ นเบิ รก์ Edinburgh (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงแห่ง
สก็อตแลนด์ ทีแ่ ม้ว่าจะเป็ นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1707 แต่ชาวสก็อตก็ยงั คงรักษา
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมทีด่ งี ามของบรรพบุรุษไว้ได้เป็ นอย่างดี ไม่ว่าผ้าลายสก็อต, ปี่ สก็อต หรือแม้แต่
การแต่งตัวแบบดัง้ เดิมของชายชาวสก็อต ก็ยงั มีให้ท่านพบเห็นอยู่เรื่อยๆ นาท่านชมตัวเมืองเอดิ นเบิ รก์
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กลางวัน
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คา่

วันทีห่ ก
เช้า

ทีต่ งั ้ อยูใ่ นบริเวณของแนวภูเขาไฟในอดีต ทาให้ตวั เมืองอยู่บนทีส่ งู และยังคงเป็ น เมืองหลวงทีย่ งั คง
บรรยากาศในอดีตไว้ได้อย่างดี เป็ นเมืองทีม่ คี วามเก่าแก่ทม่ี ปี ระวัตคิ วามเป็ นมาอันยาวนานตัง้ แต่สมัยกลาง
ด้วยจานวนประชากรระดับ 500,000 คน ทีช่ ่วยกันอนุรกั ษ์สงิ่ ต่างๆ ไว้ได้อย่างดี ปั จจุบนั เป็ นเมืองทีม่ คี วาม
เจริญมากทีส่ ดุ เมืองหนึ่งในสหราชอาณาจักร และเรียกได้ว่าเป็ นเมืองแห่งเทศกาลต่างๆ ได้แก่ เทศกาล
ศิลปะนานาชาติ ภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ งานหนังสือเด็ก เพลงแจ๊สและเพลงพืน้ บ้าน ซึง่ สมารถดึงดูด
นักท่องเทีย่ วได้เป็ นอย่างดีและทาให้เอดินเบิรก์ เป็ นเมืองทีต่ ดิ อันดับเมืองทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมากทีส่ ดุ เป็ น
อันดับสองรองจากนครลอนดอน และยังเป็ นศูนย์กลางทางการเงินทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสองรองจากลอนดอน
เช่นกันและใหญ่เป็ นอันดับห้าของยุโรป
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เอดิ นเบิ รก์ (สก็อตแลนด์)-แมนเชสเตอร์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชม ปราสาทแห่งเอดิ นเบิ รก์ Edinburgh Castle ทีง่ ดงามและเป็ นสถานทีเ่ ก็บรักษามหามงกุฎ
แห่งราชวงศ์ เคยเป็ นทีป่ ระทับของกษัตริยส์ ก็อต เคยถูกทาลายลงหลายครัง้ แต่ทุกครัง้ ก็ได้รบั การบูรณะและ
สร้างใหม่ให้กลับคืนสูค่ วามสง่างามดังเดิม และยังถือว่าเป็ นจุดชมเมืองเอดินเบิรก์ ได้เป็ นอย่างดีเนื่องจาก
เป็ นเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมเมืองและปราสาทแห่งนี้ยงั เป็ นสถานทีส่ าหรับเปิ ดตัวของ
หนังสือเรื่องดังแห่งยุค แฮรี่ พอตเตอร์ อีกด้วยเนื่องจากมีลกั ษณะใกล้เคียงฉากเมืองแม่มดในเรื่องนันเอง
่
และยังได้รบั การขนานนามว่าเป็ นเมืองเอเธนส์แห่งทิศเหนือเนื่องจากสถาปั ตยกรรมการก่อสร้างทีค่ ล้ายคลึง
กับวิหารแพนธีออนในประเทศกรีซ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่นเดินทางสูเ่ มืองแมนเชสเตอร์ Manchester (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
่
เมืองอุตสาหกรรมที่
เชีย่ วชาญด้านการทอผ้ามาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 16 ทีท่ าให้ผา้ วูลและค็อตต้อนของอังกฤษเป็ นทีน่ ิยมชมชอบ
ของผูค้ นทัวโลกจวบจนปั
่
จจุบนั และยังเป็ นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าทีส่ าคัญและเป็ นเมืองอุตสาหกรรมทีม่ ี
ชื่อเสียง
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
แมนเชสเตอร์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชม เมืองแมนเชสเตอร์ Manchester นาท่านชมภายนอกพร้อมถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองนคร
แมนเชสเตอร์ Manchester Town Hall อาคารทีส่ ร้างขึน้ ในแบบวิคทอเรียผสมผสานแบบนีโอโกธิค เป็ นทัง้
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วันทีเ่ จ็ด
เช้า

ทีต่ งั ้ อาคารเทศบาลในเมืองแมนเชสเตอร์และสานักงานใหญ่ของสภาเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์และ
หน่วยงานของรัฐบาลท้องถิน่ สร้างเสร็จอย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1877 ชมภายนอกของมหาวิหาร
แมนเชสเตอร์ Manchester Cathedral ทีส่ ร้างขึน้ ในยุคกลาง มีความเก่าแก่ทส่ี ดุ เหมือนกับมหาวิหารเซ้นต์
แมรีใ่ นลอนดอน ชมอาคาร The Opera House ในย่านถนนคีย์ สถานทีใ่ นการจัดแสดงงานต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นงานคอนเสิรต์ งานบัลเลต์ งานแสดงดนตรี และยังใช้เป็ นโรงละครด้วย ซึง่ Opera House แห่งนี้ได้รบั
ชื่อว่า Opera House มาในปี ค.ศ.1920 หลังจากมีการเปลีย่ นจาก New Theatre มาเป็ น New Queen’s
Theatre และ Opera House ในเวลาต่อมา ให้ท่านถ่ายรูปกับ Gorton Monastery อารามแห่งคริสตจักรใน
แมนเชสเตอร์ทส่ี ร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 19 ด้านหน้าเป็ นอาคารทรงสูงยอดแหลมแบบฉบับของ
สถาปั ตยกรรมโกธิคผสมผสานกับแบบวิคทอเรีย และแมนเชสเตอร์ยงั เป็ นเมืองทีม่ สี โมสรทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดัง
ในวงการฟุตบอลโลก ทีส่ ร้างนักเตะฝีเท้ายอดเยีย่ มของทีมปี ศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาหลายสมัย
และมีสนามฟุตบอลของสโมสรทีร่ วยทีส่ ดุ ในโลก จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ บิ สเตอร์เอ๊าท์เล็ต วิ ลเลจ
Bicester Outlet Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
ให้ท่านชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ 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 น
ต้น **เพือ่ ความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าจากเอ๊าท์เล็ต อิ สระอาหารกลางวันภายในเอ๊าท์เล็ต
ตามอัธยาศัย**
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
เมืองหลวง
แห่งสหราชอาณาจักรและเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ดุ ในสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ถือเป็ น 1 ใน
เมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของโลก การสือ่ สาร การบันเทิง แฟชันและศิ
่
ลปะ
ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับว่ามีอทิ ธิพลไปทัวโลก
่
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูท่ ่าเรือเพื่อนาท่านล่องเรือในแม่น้าเทมส์
Thames River Cruise One Way แม่น้าสายหลักของมหานครลอนดอนและเป็ นแม่น้าใหญ่ทไ่ี หลในอังกฤษ
ตอนใต้และเป็ นทีร่ จู้ กั มากทีส่ ดุ เพราะแม่น้าเทมส์ไหลผ่านใจกลางมหานครลอนดอน ให้ท่านล่องเรือชมเมือง
และอาคารสถาปั ตยกรรมทีง่ ดงามของประเทศอังกฤษ และใจกลาง มหานครแห่งนี้ยงั ใช้เป็ นทีถ่ ่ายทา
ภาพยนตร์เรื่องดังหลายต่อหลายเรื่องอีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิ มเป็ ดย่างจาก
ภัตตาคารชื่อดังของลอนดอน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ลอนดอน-สนามบิ นฮีทโทรว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
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17.00 น.
21.25 น.

นาท่านเข้าชม บริติชมิ วเซียม (British Museum) หรือที่นิยมเรียกกันว่า พิ พิธภัณฑ์องั กฤษในกรุง
ลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็ นหนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์ดา้ นประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยทีส่ าคัญ
ทีส่ ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก มีการก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้ งต้นวัตถุทเ่ี ก็บรวบรวมไว้สว่ น
ใหญ่เป็ นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึง่ เป็ นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้เปิ ดให้บริการ
แก่สาธารณะเป็ นครัง้ แรกในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุง
ลอนดอน อันเป็ นสถานทีต่ งั ้ ของอาคารพิพธิ ภัณฑ์ในปั จจุบนั บริตชิ มิวเซียมเป็ นแหล่งรวบรวมวัตถุต่างๆ จาก
ทุกทวีป จานวนกว่า 7 ล้านชิน้ ซึง่ ล้วนมีช่อื เสียง และมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุษน์จากจุดเริม่
ต้นจนถึงปั จจุบนั จากนัน้ นาท่านชมเมืองโดยเริม่ จากพระราชวังบัคกิง้ แฮมทีป่ ระทับแห่งพระราชินีองั กฤษ
ก่อนนาท่านเก็บภาพสวยของหอนาฬิกาบิก๊ เบน สัญลักษณ์ทส่ี าคัญของลอนดอนทีต่ งั ้ อยู่เคียงข้างอาคาร
รัฐสภาทีส่ วยงามริมฝั ง่ แม่น้าเทมส์ ผ่านชมสถานทีส่ าคัญต่างๆ อาทิบา้ นเลขที่ 10, ถนนดาวน์นิ่งทาเนียบ
นายกรัฐมนตรี, จัตุรสั ทราฟั ลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟั ลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอร์
คัส, ย่านโซโห มหาวิหารเซนต์พอล ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้ งใหญ่ของลอนดอนทีท่ ่านจะได้เลือกซือ้ สินค้า
คุณภาพเยีย่ มจากมาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ์ หรือย่านไนท์บริดจ์ ทีต่ งั ้ ของห้างดัง อาทิเช่น ห้างแฮ
รอดส์ เป็ นต้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มีเวลาให้ท่านสามารถเลือกซือ้
และเลือกชมสินค้าทีร่ ะลึกก่อนกลับบ้าน *** เพือ่ ความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าต่างๆ อิ สระอาหาร
คา่ ตามอัธยาศัย***
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นฮีทโทรว์ และมีเวลาให้ท่านทาคืนภาษี
นาท่านออกเดิ นทางจากลอนดอน โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG917

วันทีแ่ ปด
15.00 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ....

กลางวัน
บ่าย

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

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า หรือโรงแรมที่ พกั ณ เมืองๆ นัน้ ไม่สามารถยืนบันการจองได้
บริ ษทั ฯ อาจจัดหาที่ พกั อื่นๆ หรือเมืองใกล้เคียงในระดับเดียวกันให้
บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดิ นทาง

17-24 พ.ย. / 1-8 ธ.ค.2561

Best of UK
อังกฤษ-เวลส์-สก๊อตแลนด์ 8 วัน (TG)
ผูใ้ หญ่ทา่ นละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง)
ท่านทีต่ อ้ งการพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ท่านทีม่ ตี ั ๋วโดยสารอยูแ่ ล้ว ท่านละ

17-24 พ.ย. /
1-8 ธ.ค.61

58,900
56,900
53,900
7,900
31,900

**ไม่รวมค่าวีซ่าและบริ การด้านเอกสารวีซ่า ท่านละ 4,900 บาท // ค่าทิ ปคนขับ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ นและ
หัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 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 และ
จะต้องชาระมัดจา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
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• กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั
ทัวร์ หรือไปกลับไม่พร้อมหมู่คณะ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่
สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
• กรณี ท่านที่ ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดิ นทางอีกครัง้ ของสายการบิ น ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากอังกฤษ มีค่าธรรมเนี ยมในการเลื่อนตั ๋วกลับ
ท่านละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะ
ได้
• การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ วมือ
โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทาง และส่ง
เอกสารให้ครบเพื่อทาการนัดหมาย **
อัตรานี้ รวมบริการ
• ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทยชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน (ฮีทโทรว์)-กรุงเทพฯ
• ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกท่านในระหว่างการเดินทางจากกรุงเทพฯ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของ
บริษทั ประกัน ซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท
• ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 26
เม.ย.2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบิน
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อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
• ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอังกฤษและบริการด้านเอกสารวีซ่า (พิจารณา 15-20 วันทาการ) ท่านละ 4,900 บาท (ชาระพร้อม
ค่าทัวร์ก่อนเดินทาง)
• ค่าทิปพนักงานขับรถ และค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามเขตเมืองเก่าและเขตพระราชวังและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท
(ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง)
• ค่าพิจารณาวีซ่าเร่งด่วนหรือบริการนัดหมายพิเศษพรีเมีย่ มอย่างอื่นเกีย่ วกับวีซ่า
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่มนี ้าดื่มแจกระหว่างทัวร์)
• ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าประกันการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์ หากต้องการทาประกันเพิม่ เติมติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์หรือสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะ
ขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
▪ หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารของท่าน
์
นัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ามัดจาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาทัง้ หมด
์
▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
▪ หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
▪ หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจา
์
▪ หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
• รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
• กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
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• บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทาให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
• บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
• บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
• บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
• บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
• ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
• ในประเทศต่างๆ ในยุโรป/อังกฤษ มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนด
ทีช่ ดั เจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
• กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
• การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
• หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป/อังกฤษ ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่
ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
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3.
4.

กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอังกฤษ
***การยื่นวีซ่าอังกฤษ ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครัง้ ที่มีการเดิ นทางเพื่อสแกนลายนิ้ วมือที่ศนู ย์ยื่น VFS UK ***
ใช้เวลาพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า 15-20 วันทาการ
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตอังกฤษไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า (มีค่าธรรมเนียมในการดึงเล่ม)
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การแปลเอกสารจะต้องแปลจากศูนย์แปล ซึง่ มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ขึน้ อยู่กบั เอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปลสามารถ
ตรวจสอบกับบริษทั ทัวร์ได้ หรือผูเ้ ดินทางสามารถแนบฉบับแปลจากศูนย์แปลมาได้เช่นกัน (กรณีทม่ี เี อกสารทีต่ อ้ งแปล)
4. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึน้
หมายเหตุ กรณีลกู ค้าท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทาง เดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

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

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นขนาดใบหน้ า
(ไม่จาเป็ นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ที่ศนู ย์ยื่นได้เลยเพือนาลงระบบส่งสถานทูต)
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o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นชื่อ
สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น (หนังสือรับรองการทางานต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่น)
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือองค์กร พร้อมใบลาและสาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่น)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
• หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่น)

o หลักฐานการเงิ น
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-

-

-

-

สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ถ่ายสาเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือน
ปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้หรือไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื
เจ้าของบัญชี
หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชี
เงินฝากเป็ นปั จจุบนั
กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีเล่มอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝาก
ประจา เป็ นต้น
กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย
ให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย โดยเฉพาะคู่
สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินใน
บัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อม
ระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

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

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอ
ต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ้ จงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
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*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริ งเบือ้ งต้น สาหรับการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ และกรุณากรอกเป็ น
ตัวพิ มพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษเท่านัน้ เพื่อให้สะดวกต่อการกรอกและข้อมูลที่ถกู ต้องของตัว
ผูส้ มัครเอง
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
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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

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

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 ........................
5. ที่อยูป่ ัจจุบนั ............................................................................................................................................
............................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ ...................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน ................................................................................................................................
.............................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ ...................................
โทรศัพท์บา้ น

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

โทรศัพท์มือถื อ

...................... อาศัยอยูม่ ากี่ปี

............................................... E-Mail: ……….………….………………
บ้านตนเอง
อาศัยอยูก่ บั ครอบครัว
บ้านเช่า
อื่ นๆ โปรดระบุ ..............................
6. ชื่ อสถานที่ทางาน ........................................................................................................................................
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(ชี้แจงเกี่ยวกับกิจการที่ทา หรื อสิ นค้าที่ขายว่าเกี่ยวกับประเภทไหน ไม่วา่ จะเป็ น เจ้าของกิจการหรื อลูกจ้าง)
.................................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน .....................................................................................................................................
....................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ...................................................
โทรศัพท์

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

ตาแหน่งหน้าที่ ..........................................................................................................................................
ลักษณะงานที่ดูแลอยู ่ ..................................................................................................................................
วันที่เข้าทางาน ........................................................ เงินเดื อน / รายได้ตอ่ เดื อน ...........................................
กรณี ศึกษาอยู ่ / สถานที่ศึกษา .......................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานศึกษา + รหัสไปรษณี ย.์ ..................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
วันเริ่ มเข้าศึกษา ..........................................................................................................................................
ศึกษาระดับชัน้ / หลักสูตร .......................................................................................................
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
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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 .........................................................
11. ท่านเคยเดินทางไปประเทศอะไรบ้าง
1. ................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ .................................................. รวม ............. วัน
2...................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ .................................................. รวม ............. วัน
3. .................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ .................................................. รวม ............. วัน
4...................................................................................................
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เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ .................................................. รวม ............. วัน
5....................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ .................................................. รวม ............. วัน
6......................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ .................................................. รวม ............. วัน
12. คุณมีเพื่ อน หรื อ ลูก ที่เรี ยนที่ประเทศอังกฤษหรื อไม่ ถ้ามี ขอ ชื่ อ-สกุล ที่อยู ่ และเบอร์โทร. .................................
ที่พกั ที่องั กฤษ ....................................................................................... โทร. ..............................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

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