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Mono England
อังกฤษ 6 วัน
โดยสายการบินอี วี เอ แอร์

** บินตรงสู่มหานครลอนดอน **
ชมสโตนเฮ้นจ์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์และเมืองบาธ
เดินเล่นในหมู่บา้ นไบบุรี่และเบอร์ตนั ้ ออนเดอะวอเตอร์
ชมเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด เที่ยวลอนดอน

กินเป็ ดย่างร้าน Four Season
พร้อมช้อปปิ้ง Bicester Outlet Village
บริ ษทั ฯ...ขอแนะนารายการเทีย่ วแบบโมโนอังกฤษ โดยเริ ม่ จาก..
แอมส์เบอร์รี ่
ไบบุรี ่

ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ ชมอิทธิพลในอดีตของชาวโรมันโบราณที ่
เมืองบาธ
หมูบ่ า้ นเล็กๆ ตัง้ อยูใ่ นแคว้นโกลวเชสเตอร์ไชร์ เขตคอตส์โวลส์ จัดว่าเป็นหมูบ่ า้ นทีง่ ดงามและน่ารักทีส่ ดุ ใน
อังกฤษ
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เบอร์ตนั ้ ออนเดอะวอเตอร์ หมูบ่ า้ นเล็กๆ ทีร่ จู้ กั กันในนามของ “เวนิส แห่งคอตส์โวลส์” เมืองสวยน่ารัก มีความโดดเด่นใน
ด้านธรรมชาติอนั งดงาม มีลาํ ธารสายเล็กๆ ไหลผ่านกลางเมือง ทําให้เมืองนี้เป็ นเมืองทีม่ สี เน่หอ์ ย่างยิง่
อ๊อกซ์ฟอร์ด
เรียกขานกันว่าเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ซึง่ ชือ่ เมืองตัง้ ตามมหาวิทยาลัยระดับโลกทีร่ จู้ กั กันในนามของ
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
บิ สเตอร์
เมืองทีเ่ ป็นทีต่ งั ้ ของเอ๊าท์เล็ตขนาดใหญ่ในเครือของ Chic Outlet ด้วยการตกแต่งอาคารงดงามน่ารัก รวมถึง
เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย
ลอนดอน
มหานครตลอดกาล ทีต่ งั ้ ของทีส่ าคัญๆ เช่น พระราชวังบักกิ
๊ ้งแฮม สะพานทาวเวอร์บริดจ์ หอนาฬิกาบิก๊ เบน
ลอนดอนอายส์ พิพธิ ภัณฑ์องั กฤษ จากนัน้ มีเวลาให้ทา่ นเดินเล่นช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซฟอร์ด ย่านช้อปปิ้ง
ชือ่ ดังของมหานครลอนดอน

กาหนดการเดิ นทาง

วันแรก
10.00 น.

13.05 น.
19.20 น.

วันทีส่ อง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

13-18 มี.ค. / 10-15 เม.ย. / 12-17 เม.ย.61
1-6 พ.ค. / 15-20 พ.ค.61

กรุงเทพฯ- ลอนดอน (อังกฤษ)
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8 เคาน์ เตอร์สายการบิ นอี วี เอ แอร์
เคาน์ เตอร์ Q1-8 เจ้าหน้ าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง (กรุณามาให้
ตรงเวลา เนื่ องจากกฎของสายการบิ น ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
ออกจากเดิ นทางจากกรุงเทพฯ บิ นตรงสู่ลอนดอน โดยสายการบิ นอีวีเอแอร์ เที่ยวบิ นที่ BR 067
เดิ นทางถึงสนามบิ นฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน นาท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนัน้ ให้
ท่านตรวจรับสัมภาระ
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Hilton Heathrow Airport Terminal 5 หรือระดับเทียบเท่า
ลอนดอน-สโตนเฮ้นจ์-บาธ-คาร์ดิฟ๊
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองแอมส์เบอร์รี่ Amesbury ในเขตทุง่ หญ้าแอมสเบอร์ร่ี (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
นาท่านชม เสาหิ นสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge กองหินประหลาด 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัตศิ าสตร์มากกว่า 4,000 ปี มาแล้ว ทีป่ ั จจุบนั ก็ยงั ไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริง
ได้วา่ ใครสร้าง? เพือ่ อะไร? มีแต่การวิเคราะห์และคาดเดา จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ เมืองอาบ
น้าแร่ทม่ี อี ทิ ธิพลมาตัง้ แต่ยคุ เรืองอานาจของอาณาจักรโรมันโบราณ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าชมภายในของโรงอาบน้าแร่ร้อนทีส่ ร้างขึน้ มาตัง้ แต่ยคุ โรมันโบราณ โดยมีการตกแต่งอย่าง
งดงาม ปั จจุบนั น้าพุรอ้ นนี้กย็ งั มีปริมาณ นับล้าน นับแสนแกลลอน ด้วยอุณหภูมริ ะดับ 45-46 องศาเซลเซียส
ซึง่ หลักฐานบ่อน้าพุรอ้ นและซากอาคารเก่าแก่ทห่ี ลงเหลืออยูน่ ้ี ทาให้เมืองบาธได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นเมือง
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 ชม พิ พิธภัณฑ์น้าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum)
ซึง่ มีประวัตกิ ารค้นพบทีน่ ่าสนใจ ปั จจุบนั เป็ นกลุม่ อาคารสาคัญของเมือง 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 กลุม่ อาคารรูปครึง่ วงกลมทีม่ ี
สถาปั ตยกรรมแปลกตา ทาให้เมืองบาธมีเสน่หไ์ ม่น้อย จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองบริสตอล เมืองใน
อังกฤษทีม่ พี รมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์ เพียงแค่ชอ่ งแคบกัน้ ข้ามสะพานเซเวรน์ ผ่านช่องแคบ
บริสตอลเข้าสู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของแคว้นเวลส์ หนึ่งในเครือจักรภพ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.30 ชัวโมง)
่
กลางใจเมืองเป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทคาร์ดฟ๊ิ ทีพ่ ระเจ้าวิลเลียมผูพ้ ชิ ติ ได้มรี บั สังให้
่ สร้างขึน้ จาก
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คํา่

วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ ี ่
เช้า

รากฐานเดิมของปราสาทโรมันโบราณ และได้รบั การตกแต่งต่อเติมเรือ่ ยมา ถูกล้อมรอบไว้ดว้ ยกําแพง
โบราณ จากนัน้ นําชมเมืองคาร์ดฟ๊ิ เมืองทีเ่ จริญมาตัง้ แต่ยคุ สมัยทีช่ าวโรมันมีอทิ ธิพลอยูใ่ นบริเวณนี้ จวบ
จนถึงยุคศตวรรษที่ 20 ก็ยงั เป็ นเมืองท่าทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของโลกในเรือ่ งการขนส่งถ่านหิน เชือ้ เพลิงทีใ่ ช้มาก
ทีส่ ดุ ก่อนนํ้ามันจะเข้ามาแทนที่ ชมศาลาว่าการเมืองและพิพธิ ภัณฑ์ ซึง่ เป็ นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผ่าน
ชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดฟ๊ิ , สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารทีท่ าํ การรัฐ อิสระให้ทา่ นเดินเล่นในย่าน
ถนนควีนส์ แหล่งช้อปปิ้ งของพืน้ เมือง
รับประทานอาหารคํ่า ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Mercure Holland House หรือระดับเทียบเท่า
คาร์ดิฟ๊ -ไบบุรี-่ เบอร์ตนั ้ ออนเดอะวอเตอร์-อ๊อกซ์ฟอร์ด
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบุรี่ Bibury Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
หมูบ่ า้ นเล็กๆ ตัง้ อยู่
ในแคว้นโกลวเชสเตอร์ไชร์ เขตคอตส์โวลส์ Cotswolds จัดว่าเป็ นหมูบ่ า้ นทีง่ ดงามและน่ารักทีส่ ดุ ในอังกฤษ
ให้ทา่ นได้เดินเล่นถ่ายรูปชมบ้านเรือนอันเป็ นเอกลักษณ์ของหมูบ่ า้ นแห่งนี้ ไม่วา่ จะเป็ 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)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินชมหมูบ่ า้ นเล็กๆ ทีร่ จู้ กั กันในนามของ “เวนิส แห่งคอตส์โวลส์” อีกแห่งหนึ่งทีม่ คี วามสวยงาม
น่ารัก มีความโดดเด่นในด้านธรรมชาติอนั งดงาม ทีม่ ลี าธารสายเล็กๆ ตืน้ ๆ ซึง่ แท้จริงคือแม่น้ าวินด์รชั ไหล
ผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้าป็ นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ ทีแ่ กว่งกิง่ ก้านใบอยูร่ มิ น้ า ทาให้เป็ น
สถานทีท่ ม่ี เี สน่หอ์ ย่างมาก เมืองนี้มรี า้ นอาหารและโรงแรมรวมทัง้ ร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรืน่ รมย์
นาท่านเดินชมความสวยงามภายในหมูบ่ า้ นแห่งนี้พร้อมทัง้ ถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึก สมควรแก่เวลานําท่าน
เดินทางสู่ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด Oxford เมืองแห่งยอดแหลมชวนฝั น ตามคําทีเ่ รียกขานโดยกวีช่อื ดังแมทธิว
อาร์โนลด์เพือ่ กล่าวถึงยอดโบสถ์ทง่ี ดงามและสถาปั ตยกรรมอันกลมกลืนของอาคาร (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Jurys Inn Oxford Hotel หรือระดับเทียบเท่า
อ๊อกซ์ฟอร์ด-บิ สเตอร์เอ๊าท์เล็ต-ลอนดอน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชม เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด ซึง่ รูจ้ กั กันในนามของเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ซึง่ ชื่อเมืองตัง้ ตามมหาวิทยาลัย
ระดับโลกทีร่ จู้ กั กันในนามของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด นาท่านถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิทยาลัยไคร้สท์
เชิรช์ ท์ อาคารสร้างด้วยหินสีทองและเป็ นสถาปั ตยกรรมทีน่ ่าประทับใจทีส่ ดุ ของอังกฤษ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ
โบสถ์ทม่ี ชี ่อื เสียงของเมืองและต้นกาเนิดของหนังสืออลิซทีโ่ ด่งดังของเลวิส แคร์โรล หรือ เกรทฮอลล์ ในแฮร์
รี่ พอตเตอร์กไ็ ด้แรงบันดาลใจมาจากสถาปั ตยกรรมแห่ง จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ บิ สเตอร์เอ๊าท์เล็ต วิ ล
เลจ Bicester Outlet Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นาท่านชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ 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 ความสะดวกในการเลือกซือ้ สินค้าจากเอ๊าท์เล็ต (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระ
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต)
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คํา่

วันทีห่ ้า
เช้า

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
่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน Four Season Restaurant
ชื่อ
ลอนดอน
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Holiday Inn London West หรือระดับเทียบเท่า

21.20 น.

ลอนดอน-สนามบิ น
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชม มหานครลอนดอน ทีย่ งิ่ ใหญ่ เริม่ จากพระราชวังบัคกิง้ แฮมทีป่ ระทับแห่งพระราชินี
อังกฤษ ชมการเปลีย่ นยามของทหารรักษาพระองค์ในชุดเครือ่ งแบบเต็มยศ สวมหมวกพูสดี าแต่จะ
เปลีย่ นเป็ นชุดสีเทาในช่วงฤดูหนาว ก่อนนาท่านเก็บภาพสวยของหอนาฬิกาบิก๊ เบน สัญลักษณ์ทส่ี าคัญของ
ลอนดอนทีต่ งั ้ อยูเ่ คียงข้างอาคารรัฐสภาทีส่ วยงามริมฝั ง่ แม่น้าเทมส์ ลอนดอนอายส์ ชิงช้าสวรรค์ทเ่ี ป็ น
สัญลักษณ์แห่งสหัสวรรษของอังกฤษ สะพานทาวเวอร์บริดจ์ เอกลักษณ์อนั โดดเด่นใจกลางกรุงลอนดอน
ผ่านชมสถานทีส่ าคัญต่างๆ อาทิ บ้านเลขที่ 10, ถนนดาวน์นิ่งทาเนียบนายกรัฐมนตรี, จัตุรสั ทราฟั ลการ์,
อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟั ลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอร์คสั , ย่านโซโห มหาวิหารเซนต์พอล
ฯลฯ จากนัน้ นาท่านชมบริ ติชมิ วเซียม (British Museum) หรือทีน่ ิยมเรียกกันว่า พิพธิ ภัณฑ์องั กฤษในกรุง
ลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็ นหนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์ดา้ นประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยทีส่ าคัญทีส่ ดุ
และใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก มีการก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้ งต้นวัตถุทเ่ี ก็บรวบรวมไว้สว่ นใหญ่
เป็ นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึง่ เป็ นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้เปิ ดให้บริการแก่
สาธารณะเป็ 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 และมีการบันทึกเรือ่ งราวของวัฒนธรรมมนุษน์จาก
จุดเริม่ ต้นจนถึงปั จจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้ งใหญ่ของลอนดอนทีท่ า่ นจะได้เลือกซือ้ สินค้า
คุณภาพเยีย่ มจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ์ และห้างอื่นๆ อีกมากมาย และเลือกซือ้ เลือกชม
สินค้าทีร่ ะลึกก่อนกลับบ้าน *** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าต่าง ๆ อิ สระอาหารคา่ ตาม
อัธยาศัย***
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเดินทางสูส่ นามบินฮีทโธรว์
นาท่านออกเดิ นทางจากลอนดอน โดยสายการบิ นอีวีเอแอร์ เที่ยวบิ นที่ BR068

วันทีห่ ก
15.45 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ....

กลางวัน
บ่าย

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

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทําการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ
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อัตราค่าเดิ นทาง

13-18 มี.ค. / 10-15 เม.ย. / 12-17 เม.ย.61
1-6 พ.ค. / 15-20 พ.ค.61

โมโน อังกฤษ 6 วัน (BR)
ผูใ้ หญ่ทา่ นละ

13-18 มี.ค.61

10-15 เม.ย. /
12-17 เม.ย.61

1-6 พ.ค. /
15-20 พ.ค.61

47,900

52,900

49,900

ท่านทีต่ อ้ งการพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
6,900
7,900
7,900
สําหรับท่านที่มีต ั ๋วโดยสารอยู่แล้ว ท่านละ
24,900
27,900
26,900
**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและบริ การด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 4,900 บาท // ค่าทิ ปคนขับ และ
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิ ปชําระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง) **

*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํ้ามัน ในกรณี ที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในอังกฤษ ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตาํ่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ

 อัตราค่าเดิ นทางนี้ เป็ นราคาโปรโมชันต้
่ องมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จาํ นวนไม่ตาํ่ กว่า 25 ท่าน ไม่มี
ราคาเด็ก และจะต้องชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 อัตราค่าเดิ นทางและตั ๋วโดยสารนี้ เป็ นอัตราราคาพิ เศษ ดังนัน้ หากมีการออกตั ๋วโดยสารแล้วไม่สามารถ
ขอรีฟันด์ได้
 กรณี ท่านที่ต้องการแยกวันกลับหรือเดิ นทางไปและกลับไม่พร้อมคณะหรือต้องการที่นัง่ ชัน้ ธุรกิ จหรือ
พรีเมี่ยม ไม่สามารถทําตั ๋วแยกออกจากคณะได้ ท่านจะต้องสํารองที่นัง่ เดี่ยว และรอการยืนยันการจอง
จากสายการบิน ผูเ้ ดิ นทางจะต้องเป็ นผูช้ าํ ระค่าใช้จ่ายที่เพิ่ มเติ มนัน้
***การดําเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ซึ่งผูเ้ ดิ นทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเอง
และได้รบั การสแกนนิ้ วมือจากศูนย์รบั คําร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกใน
ใบรายละเอียดด้านล่าง และ สําเนาหน้ าหนังสือเดิ นทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทําการนัดหมาย **
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบิน อีวเี อ แอร์ ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ, ค่าอาหารและ
เครือ่ งดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอํานวยความสะดวกท่านในระหว่างการเดินทางจากกรุงเทพฯ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับซึง่ เด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 20
พ.ย.60
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อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าอังกฤษและค่าบริ การด้านเอกสารและการนัดหมายทําวีซ่า ท่านละ 4,900 บาท (ชําระ
พร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดิ นทาง)
 ค่าทิ ปพนักงานขับรถ และค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท (ชําระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดิ นทาง)
 ค่าแปลเอกสารสําหรับการยืน่ วีซ่าทีจ่ ะต้องแปลจากศูนย์การแปลเท่านัน้ (จํานวนหรืออัตราค่าแปล ขึน้ อยูก่ บั รูปแบบและ
จํานวนเอกสารของแต่ละบุคคล ซึง่ ไม่เกีย่ วกับค่าบริการวีซ่า)
 ค่าบริการทิปพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง
 ค่าวีซ่าเร่งด่วนหรือบริการพิเศษอย่างอื่นเกีย่ วกับวีซ่า
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
การชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สําหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะ
ขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
การยกเลิ ก
o หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทํางาน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
ทัง้ หมด
o หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจําที่ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่
สถานทูตเรียกเก็บ
o หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจํา
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในนํ้าหนักส่วนที่
เกิน
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีช่ ดั เจน
ในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 กรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
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 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง้ ปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น
เนื่องจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

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 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอังกฤษ
***การยื่นวีซ่าอังกฤษ ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครังที
้ ่มีการเดิ นทางเพื่อสแกนลายนิ้ วมือที่ศนู ย์ยื่น VFS UK ***
ใช้เวลาพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า 20 วันทาการ
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตอังกฤษไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทางานอยูต่ ่างประเทศ จะต้องดาเนินเรือ่ งการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือ
ศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
3. การแปลเอกสารจะต้องแปลจากศูนย์แปล ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม ขึน้ อยูก่ บั เอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปลสามารถ
ตรวจสอบกับบริษทั ทัวร์ได้ หรือผูเ้ ดินทางสามารถแนบฉบับแปลจากศูนย์แปลมาได้เช่นกัน (กรณีทม่ี เี อกสารทีต่ อ้ งแปล)
4. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึน้
หมายเหตุ กรณีลกู ค้าท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทาง เดินทางระหว่างกรุป๊ ยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้า
เพือ่ วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตาํ่ กว่า 6 เดือน
- โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืน่ คําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่าํ กว่า 3 หน้า
- หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คําร้องขอวีซ่า
- ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จํานวน 2 รูป เน้ นขนาดใบหน้ า
(ไม่จาํ เป็ นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ที่ศนู ย์ยื่นได้เลยเพือนําลงระบบส่งสถานทูต)
o สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตาํ่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยูถ่ งึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสําเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทาํ งาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สําเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีทา่ นทีม่ กี ารเปลีย่ นชื่อ
สําเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีทา่ นทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สําเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว
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o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดิ นทาง
- กรณี ลกู จ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีท่ าํ งานอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตําแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทํางานกับหน่วยงาน หรือองค์กร พร้อมใบลาและสําเนาบัตรประจําตัว
ราชการ 1 ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่าํ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่เป็ นแม่บา้ น
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส+ฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสําเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จา่ ย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้ีหาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคําร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก พร้อม
ฉบับแปลภาษาอังกฤษ

o หลักฐานการเงิ น
- ใช้ สําเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสําเนา ทุกหน้า และปรับ
สมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้ พร้อมสําเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสําเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจํา
เป็ นต้น
- หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยขอเป็ นเลขทีบ่ ญ
ั ชีเดียวกับสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากทีน่ ํามาแสดง
- กรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ
และทําจดหมายรับรองค่าใช้จา่ ยให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ด้วย อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา จะต้องมีสาํ เนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้วา่ จะจดทะเบียน
สมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองธนาคาร 1 ฉบับ และทํา
จดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาํ เนา
o กรณี เด็กอายุตาํ่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุ ญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอ
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ต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิ ดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยพร้อมชีแ้ จงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีทา่ นทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยืน่ วีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยืน่ เดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริงเบือ้ งต้น สําหรับการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ
และกรุณากรอกเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษเท่านัน้
และกรุณาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมูลเหล่านี้ จะเป็ นข้อมูลที่ถกู นําไปกรอกลง
Application Online เมื่อทําการ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้
ดังนัน้ ขอให้แจ้งตามความเป็ นจริงที่สดุ ของผูส้ มัครแต่ละบุคคล
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 ........................................................
ชื่ อบุตร 2. ชื่ อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด ...................................................... สถานที่เกิด ........................................................
ชื่ อบุตร 3. ชื่ อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด ...................................................... สถานที่เกิด ........................................................
ชื่ อบุตร 4. ชื่ อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด ...................................................... สถานที่เกิด ........................................................
5. ที่อยูป่ ัจจุบนั ............................................................................................................................................
............................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ ...................................
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ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน ................................................................................................................................
.............................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ ...................................
โทรศัพท์บา้ น

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

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

โทรศัพท์มือถื อ
E-Mail:

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

……….………….………………

6. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา ...................................................................................................................
(ชี้แจงเกี่ยวกับกิจการที่ทา หรื อสิ นค้าที่ขายว่าเกี่ยวกับประเภทไหน ไม่วา่ จะเป็ น เจ้าของกิจการหรื อลูกจ้าง)
.................................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา ..............................................................................................................
.................................................................................................................................................................
โทรศัพท์

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

ตาแหน่งหน้าที่ ..........................................................................................................................................
วันที่เข้าทางาน / วันเริ่ มเข้าศึกษา ............................................ เงินเดื อน ......................................................
กรณี ศึกษาอยู ่ ศึกษาระดับชัน้ / หลักสูตร .......................................................................................................
กรณี อุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ...............................................
7. ค่าใช้จา่ ยครอบครัวต่อเดื อน .................................................... ให้ครอบครัว+ภรรยา+ลูก ................................
8. ท่านมีเงินออมหรื อไม่ ฝากประจา ............................................. เท่าไหร่ .........................................................
หุน้ หรื อหลักทรัพย์ .......................................... เท่าไหร่ .................................................................................
มีธนาคารอะไรบ้าง .......................................................................................................................................
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 ..........................................................
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** กรณี เสียชีวิตแล้วไม่ตอ้ งแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วนั เดื อนปี เกิด และสถานที่เกิดมาตามปกติ จาเป็ นต้องใส่ กรุ ณาอย่า
เว้นว่างไว้เฉยๆ **
10. ท่านเคยได้ขอวีซา่ เข้าประเทศอังกฤษหรื อไม่

.... ไม่เคย ....

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่) วีซา่ ที่ได้

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

...ไม่เคย .... เคย (กรณีท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่) ระหว่างวันที่

เท่าไหร่
กี่วนั ....................... เข้าวันที่เท่าไหร่ ....................................... ออกวันที่เท่าไหร่ .........................................
ไปทาอะไร ..................................................................
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. ..............................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

