THERE’S NOTHING LIKE GREAT BRITAIN
อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ 9 วัน 7 คืน

Vb9k]u

เดินทาง มิถุนายน 63
ลอนดอน | สโตนเฮนจ์ | เบอร์ตนั ออน เดอะวอเทอร์| คาร์ดิฟฟ์

|

เอดินเบิรก์ | วินเดอร์เมียร์| สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด

ราคาแนะนาเพียง

65,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – ลอนดอน
วันที่ 2. ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ์ – พิพิธภัณฑ์นา้ แร่รอ้ นโรมัน - คาร์ดิฟฟ์
วันที่ 3. คาร์ดิฟฟ์ – เบอร์ตนั ออน เดอะวอเทอร์ – สแตรทฟอร์ด – ลิเวอร์พลู
วันที่ 4. ลิเวอร์พลู – วินเดอร์เมียร์ – เอดินเบิรก์
วันที่ 5.เอดินเบิรก์ – ปราสาทเอดินเบิรก์ – แมนเชสเตอร์
วันที่ 6. แมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด- BICESTER OUTLET – ลอนดอน
วันที่ 7 ลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – สะพานหอคอย – หอคอยลอนดอน – ถนนอ๊อกฟอร์ด – ช้อปปิ ้ง
วันที่ 8. ลอนดอน – พิพิธภัณฑ์บริติช – เข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ – สนามบิน
วันที่ 9. กรุงเทพ
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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ – ลอนดอน

10.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q
พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอนด้วยเที่ยวบิน BR067
** คณะออกเดินทางตัง้ แต่วันที่ 10 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 12.50 น. และเดินทางถึงกรุงลอนดอนเวลา
19.25 น. ***
เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั MERCURE LONDON HEATHROW HOTEL หรือเทียบเท่า

13.05 น.

19.20 น.
่ กั
ทีพ

วันที่ 2

ลอนดอน – เสาหิ น สโตนเฮนจ์ – พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ น้ า แร่ ร้ อ นโรมั น คาร์ดฟ
ิ ฟ์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury) นาท่านชมเสาหินสโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็ นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตัง้ อยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่งไม่มีใคร
ทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน ออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) ตัง้ อยู่ในหุบเขาของแม่นา้ เอวอนในบริเวณที่
มีนา้ พุรอ้ นธรรมชาติท่ีเป็ นที่ตงั้ ถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยงั เรืองอานาจ และเป็ นผูส้ ร้างโรงอาบนา้ โรมัน (Roman Bath)
และยังได้เป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์น้าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปั จจุบนั เป็ นกลุ่ม
อาคารสาคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็ นที่ตงั้ ของบ่อนา้ แร่รอ้ นคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนที่สอง คือ บริเวณวัด และ
ส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิ ดบริการให้นกั ท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการนา้ แร่ซ่งึ มีทงั้ สระว่ายนา้ , บ่อนา้ แร่เย็น-ร้อน,
ห้อ งอบไอน ้า และส่ วนที่ เป็ น Turkish Bath จากนั้น เดิ น ทางต่ อสู่ เมื อ งคาร์ดิ ฟ ฟ์ (Cardiff) เมื อ งหลวงประเทศเวลส์
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ค่า
่ กั
ทีพ

(Wales) หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็ นที่ตงั้ ของปราสาทคาร์ดิ ฟฟ์ เดิมเป็ นที่พานักของขุนนางผูป้ กครองเมือง ถูก
ล้อมรอบไว้ดว้ ยกาแพงโบราณ จากนัน้ ผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่า แก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะ
คาร์ดิฟฟ์ , สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทาการของรัฐ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
เดินทางเข้าสู่ท่พี กั HOLIDAY INN CARDIFF หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

คาร์ดฟ
ิ ฟ์ – เบอร์ตัน ออน เดอะวอเทอร์ – สแตรทฟอร์ด – ลิเวอร์พูล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นที่ได้รบั การโหวตให้เป็ นหมู่บา้ นที่มีความ
สวยงามมากที่สดุ ในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซึ่งเป็ นหิน
Cotswold stone เท่านั้น ภายในหมูบา้ นจะมีแม่นา้ Windrush ไหลผ่าน มีเป็ ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่นา้ เป็ น
หมู่บา้ นที่มีธรรมชาติสดุ แสนโรแมนติก จากนัน้ เดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตงั้ อยู่รมิ
ฝั่งแม่นา้ เอวอน อันเป็ นบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์ (William Shakespeare ) กวีท่มี ีช่อื เสียงที่สดุ ของอังกฤษ

กลางวัน
บ่าย

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ นาท่านชมบ้านเช็คสเปี ยร์ (ด้านนอก) และชีวิตความเป็ นอยู่
ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่นา้ เอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ในประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ กวี
เอกผูน้ ี ้ อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าที่ระลึกจากร้านค้ามากมาย จากนัน้ ออกเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) ได้รบั
การยกย่องให้เป็ นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็ นเมืองถิ่นกาเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรื อเดอะบีทเทิล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
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่ กั
ทีพ

นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั NOVOTEL LIVERPOOLหรือเทียบเท่า

วันที่ 4

ลิเวอร์พูล – วินเดอร์เมียร์ – เอดินเบิรก์

เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 5

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere) สู่เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติท่ีได้รบั การขนาน
นามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง นาท่านสัมผัสกับบรรยากาศของ
ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ด้วยการล่องเรือเลคดิสทริค ที่ท่านจะได้ช่ืนชมกับความเป็ นธรรมชาติในทะเลสาบ จากแอมเบิล
ไซด์ส่เู มืองเบาว์เนส ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามยิ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสู่เมืองเอดินเบิรก์ (Edinburgh) เมืองหลวงของสกอตแลนด์ (Scothland) ดินแดนที่ตงั้ อยู่ในพืน้ ที่ท่สี วยงาม
นาท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า สู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายสาคัญที่เชื่อมสู่พระตาหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of
Holyroodhouse) ซึง่ เป็ นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็ นที่ประทับของพระนางแมรีแห่ง
สกอต ฝั่งตรงข้ามเป็ นรัฐสภาแห่งชาติสกอตอันน่าภาคภูมใิ จ ด้วยสถาปั ตยกรรมร่วมสมัย

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั MARIOTT EDINBURGH หรือเทียบเท่า

เอดินเบิรก์ – ปราสาทเอดินเบิรก์ – แมนเชสเตอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าชมปราสาทเอดินเบิรก์ (Edinburgh Castle) อันสง่างามด้วยทาเลที่ตงั้ บนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจาก
ทุกมุมเมือง เคยเป็ นที่ประทับของกษัตริยส์ กอต แบ่งเป็ นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกาแพง
ปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ ประเพณีการยิงปื นใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปี ท่ีผ่านมา ,
โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อราลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเ์ ดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชัน้ ใน
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ส่วนที่เป็ น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสกอต

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ กั
ทีพ

วันที่ 6

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
ออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ที่มีช่ือเสียงจากการเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรก
ของโลก เป็ นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่ตั้งของสโมสรที่มีช่ือเสียงโด่งดังในวงการ
ฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี ้ และสโมสรคริก เก็ต
แลงคาเชียร์ เคาน์ นาท่านสู่ย่าน Manchester Piccadilly ถนนช้อปปิ ้งที่คึกครืน้ ที่สุดของเมือง หรือเดินเลือกซือ้ สินค้าใน
ห้าง Manchester Arndale ห้างขนาดใหญ่และ Market Street ที่มีรา้ นแบรนด์ดงั เรียงรายเต็มไปหมดไม่แพ้ oxford street
ในลอนดอน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั HOLIDAY INN MANCHESTER CITY CENTRE หรือเทียบเท่า

แมนเชสเตอร์ - สนามฟุ ต บอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด - BICESTER
OUTLET – ลอนดอน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านถ่ายรูปด้านนอกคู่กบั สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จดั ว่าเคย
รวยที่สุดในโลก และเป็ นสนามที่ใหญ่ อันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน เป็ นรองจากสนาม
เวมบลีย ์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติองั กฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็ นอันดับที่ 11 ของ
ยุโรปนอกจากนัน้ ยังเป็ น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็ นสนาม 5 ดาว จากนัน้ อิสระให้ท่านเลือกซือ้ ของที่ระลึก
ของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสาหรับแฟนบอล จากนัน้ นา
ท่า นสู่ย่ าน Manchester Piccadilly ถนนช้อ ปปิ ้ งที่ คึก ครืน้ ที่ สุด ของเมื อ ง หรือเดิ น เลื อกซื อ้ สิ น ค้าในห้าง Manchester
Arndale ห้างขนาดใหญ่และ Market Street ที่มีรา้ นแบรนด์ดงั เรียงรายเต็มไปหมดไม่แพ้ oxford street ในลอนดอน
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ กั
ทีพ

วันที่ 7

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (Fish and Chips)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ Bicester Village outlet อิสระให้ท่านช้อปปิ ้งจุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดงั ให้ท่านให้
เลื อ กสรร อาทิ เช่ น Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior,
Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ หลังจากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่มหานคร
ลอนดอน (London) เมืองที่เป็ นศูนย์กลางสาคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็ นผูน้ าด้าน
การเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็ นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่
ใหญ่และสาคัญของยุโรปอีกด้วย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า

ลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – สะพานหอคอย – หอคอยลอนดอน –
ถนนอ๊อกฟอร์ด – ช้อปปิ้ ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์คสั (PiccadillyCircus) เดิมเป็ นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย
มีนา้ พุ และรูปปั้ นอีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตุรสั ทราฟั ลก้าร์
(Trafagal Square) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่
เป็ นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จดั พระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดีไ้ ดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสู่
จัตุรสั รัฐสภามหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ที่ตงั้ ของรัฐสภาอังกฤษมาตัง้ แต่ตน้ ศตวรรษที่ 16 และยัง
เป็ นที่ตงั้ ของหอนาฬิกาที่รูจ้ กั กันดีในนามหอนาฬิกาบิก๊ เบน (Big Ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็ น
นาฬิกาที่มีหน้าปั ดใหญ่ท่สี ดุ ในโลกและฝั่งตรงข้ามที่มีแม่นา้ เทมส์กนั้ อยู่เป็ นที่ตงั้ ของชิงช้าสวรรค์ ลอนดอน อาย (London
Eye) ชิงช้าสวรรค์ท่ีสงู ที่สดุ ในยุโรป จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่นา้ เทมส์ท่ี
สามารถยกเปิ ดปิ ดได้ จากนัน้ ถ่ายรูปคู่กับ หอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ท่ีเกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์อัน
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เกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซบั ซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็ นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และ
แดนประหาร

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ กั
ทีพ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
จากนัน้ อิสระให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัย บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็ น
ศูนย์กลางการช้อปปิ ้งในกรุงลอนดอน มีรา้ นค้าเสือ้ ผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2
กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M,
Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis, House of Fraser และ ยังมีหา้ งสุดหรูอย่าง Selfridges ที่มีสินค้าซุปเปอร์แบรนด์
ตัง้ อยู่อีกด้วย และ ให้ท่านเลือกซือ้ สิน้ ค้าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง
ฮาร์วีย ์ นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้าแฟชั่นชั้นนาจากทั่วทุกมุมโลก
รวมทัง้ กระเป๋ าแฮร์รอดส์ท่นี ิยมกันอย่างมาก รวมทัง้ มีรา้ นค้าแฟชั่นมากมายตัง้ อยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize,
H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็ นที่ตงั้ ของร้าน
Super Brands อ า ทิ เ ช่ น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM,
Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta,
Bvlgari Fendi ฯลฯ
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า
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วันที่ 8
เช้า

กลางวัน
บ่าย

21.20 น.

ลอนดอน – พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ ริ ติ ช – เข้ า ชมพระราชวั ง วิ น ด์ เ ซอร์ –
สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเข้าชมพิพิธภัณฑ์บริติช (British Museum) ซึ่งเป็ นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ดา้ นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์ ท่ี
สาคัญที่สดุ และใหญ่ท่สี ดุ ในโลก มีการก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ้ งต้นวัตถุท่เี ก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็ น
ของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็ นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิ พิธภัณ ฑ์แห่งนีเ้ ปิ ดให้บริการแก่
สาธารณะเป็ นครัง้ แรกในวันที่15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อัน
เป็ นสถานที่ตงั้ ของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (เป็ ดย่างโฟร์ซีซ่นั )
นาท่ านเดิ นทางสู่เมือ งวิน ด์เซอร์( Windsor)เพื่ อเข้าชมพระราชวังวิน ด์เซอร์ (Windsor Castle) เป็ น พระราชวังตั้งอยู่ท่ี
วินด์เซอร์ สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1070สถาปั ตยกรรมเป็ นแบบโรมาเนสก์ พระราชวัง
วินด์เซอร์เป็ นพระราชฐานที่ยงั มีผอู้ ยู่อาศัยที่ใหญ่ท่ีสดุ ในโลกและเป็ นพระราชฐานที่เก่าที่สดุ ที่มีผอู้ ยู่อาศัยที่ต่อเนื่องกัน มา
ตั้งแต่เริ่ม สร้างให้ท่านได้เข้าชม พิพิธภัณ ฑ์ต่างๆ อาทิ พิพิ ธภัณ ฑ์อาวุธ ชุดอัศวินนักรบ โล่ ตราประจาตระกูลขุนนาง
ภาพวาดฝี พระหัตถ์ปรินซ์พิลลิป พระฉายาลักษณ์ส่วนพระองค์ ของใช้ส่วนพระองค์ ในวาระเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ
90 พรรษา นาท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทา คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือ้ สินค้าปลอด
ภาษีในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BR068
*** คณะออกเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 10 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางกลับเวลา 21.35 น. และเดินทางถึงกรุงเทพฯเวลา
15.05 น. ***

วันที่ 9

กรุ งเทพฯ

15.45 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ

*****************************************************************************************************************************

8

THERE’S NOTHING LIKE GREAT BRITAIN

อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ 9 วัน 7 คืน BY BR

[GQ3LHR-BR003]

ราคาแนะนาเพียง
THERE’S NOTHING LIKE GREAT BRITAIN
อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์
9 วัน 7 คืน โดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

05 – 13 มิ.ย. 63
19 – 27 มิ.ย. 63

65,900.69,900.-

65,900.69,900.-

65,900.69,900.-

40,660.40,190.-

11,900.11,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่เี ดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่ านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.

9

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
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5.
6.
7.

8.
9.

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่ านใดสนใจ ซื้อประกั นการเดิน ทางสาหรับ ครอบคลุ ม เรื่องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่ งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษ (ผูเ้ ดินทางชาระพร้อมมัดจา โดยประมาณ 6,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (16 ปอนด์)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (18 ปอนด์)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
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ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณี ท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ท่นี ่งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
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แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
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5.

6.

7.

8.
9.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยังคณะต่ อ ไปแต่ ทั้ง นี ้ท่ านจะต้อ งเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ไม่ สามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่กี รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่มี ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ ประเทศอ ังกฤษ
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 1 เดือน

ั้ 28)
่ แสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชน
*** ยืน
่ วีซา
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมา
ในระหว่างยืน
่ วีซา
ก่อนได้
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้า
1. หน ังสอ
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เหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน
นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า
กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณี ทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ก
ั อยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางาน
ึ ษาศ ก
ึ ษาอยู่ ต ่ า งประเทศ กรุ ณ าแจ้ง
อยู่ ต ่ า งประเทศ หรือ น ก
ั เรีย น น ก
ั ศก
เจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ
ข้อ ก าหนดของทางสถานทู ต ต้อ งการเพิ่ม เติม และ บางสถานทู ต อาจไม่
สามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึงผูเ้ ดิน ทางทีถ
่ อ
ื
พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2
ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวม
แว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่
เลอะหมึก)
3. หล ักฐานการเงิน
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สาเนา
สมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนา
ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้ว
ค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และบัญชีต ้องมีครบ
ทุกเดือน ในกรณีทม
ี่ ไี ม่ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ น STATEMENT พร ้อมทาจดหมาย
้ จง
ชีแ
3.2 กรณีเปลีย
่ นบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชีมาทัง้ สองเล่ม
(ทัง้ เล่มเก่า –เล่มใหม่)
***ควรเคลือ
่ นไหวบัญชีสม่าเสมอ ไม่ควรแต่งบัญชีโดยการนาเงินก ้อนใหญ่เข ้า
บัญชีกอ
่ นยืน
่ วีซา่ จะทาให ้ยอดเงินกระโดด ซึง่ อาจเป็ นเหตุให ้ท่านถูกปฏิเสธวีซา่ ได ้

้ า
3.3 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง
3.3.1 สาเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ย ้อนหลัง 6 เดือน ของผู ้ออกค่าใช ้จ่ายให ้
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อัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และบัญชีต ้องมีครบทุกเดือน ในกรณีทม
ี่ ไี ม่
้ จง
ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ นSTATEMENT พร ้อมทาจดหมายชีแ
3.3.2.

้ จงความสัมพันธ์อก
ต ้องทาหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายทีม
่ ก
ี ารชีแ
ี หนึง่ ฉบับ

(Sponsor Letter)
ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทางาน
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ น
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
กรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูป
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
ถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นต ้น

-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วัน

เริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้อง
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชือ
่
ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
สถานทูตทีย
่ น
ื่ )
-

ึ ษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษา
อยู่
่ -สกุลต ้อง
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชือ
่
ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
สถานทูตทีย
่ น
ื่ )

่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด
(โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)
พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
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-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด
(โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)
พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัด
หนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกัน
กับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดา
และมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดย
มีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
***กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบ
ั บุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย ทงสองท่
ั้
าน

7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคา
่ เท่านน
ร้องขอวีซา
ั้
8. ในกรณีทม
ี่ เี อกสารเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอ ังกฤษทุกฉบ ับ

จะต ้องแปล

จากร ้านแปลหรือศูนย์แปล พร ้อมประทับตราจากร ้านหรือศูนย์แปลเท่านัน
้ ไม่สามารถใช ้ตัวที่
แปลเองได ้
(ค่าแปลเอกสารไม่รวมในรายการท ัวร์ ผูเ้ ดินทางเป็นผูร้ ับผิดชอบเอง)
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แบบฟอร์ มสำหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่ำประเทศอังกฤษ
(กรุณากรอกข ้อมูลเป็ นภาษาอ ังกฤษ ให ้ครบทุกข ้อ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา่ ของ
ท่าน)
่ -นามสกุล ผู ้เดินทาง ภาษาไทย
ชือ
...................................................................................................................
่ -นามสกุล ผู ้เดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง
ชือ
.............................................................................
่ -นามสกุลเก่า ทีเ่ คยใช ้ก่อนเปลีย
ชือ
่ น
.............................................................................................................
เหตุผลทีเ่ ปลีย
่ น (เช่น สมรส ฯลฯ) ..............................
เปลีย
่ นเมือ
่ วันที่ (วัน/เดือน/ปี ) ...................................
้ ชาติ
วัน/เดือน/ปี เกิด..................................................................เชือ
..........................
สัญชาติ ............................ สถานทีเ่ กิด........................... ประเทศ...........................
ทีอ
่ ยู่ ( ถ ้าทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้าน กับทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันคนละทีอ
่ ยูก
่ รุณาแจ ้งรายละเอียด)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................รหัสไปรษณีย.์ .................................. ท่านอาศัยอยูใ่ นบ ้านหลังนี้มา
เป็ นเวลา …......ปี ............เดือน
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ..........................................
หมายเลขโทรศัพท์ทท
ี่ างาน .........................................
หมายเลขโทรศัพท์
บ ้าน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..…....
มีหนังสือเดินทางมาแล ้วทัง้ หมด ..................เล่ม
หมายเลขหนังสือเดินทางปั จจุบัน ........................
วันทีอ
่ อก...............................หมดอายุ..............................
หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า .........................
วันทีอ
่ อก...............................หมดอายุ...............................
ท่านเคยเดินทางเข ้าประเทศอังกฤษหรือไม่
…………………………………………………………………
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ คยเข ้าประเทศอังกฤษครัง้ ล่าสุด .............................................
รวมทัง้ หมดกีว่ ัน ....................
วัตถุประสงค์ในการไปครัง้ ล่าสุด (ท่องเทีย
่ ว , ธุรกิจ , นักเรียน)
....................................................................
ประเภทของวีซา่ อังกฤษทีเ่ คยได ้รับ เป็ นประเภทใด
......................................................................................
ระยะเวลาของวีซา่ อังกฤษทีเ่ คยได ้รับ เริม
่ ตัง้ แต่วันที่ .....................................
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ถึงวันที่ ...................................
ท่านเคยได ้รับการปฏิเสธวีซา่ อังกฤษ หรือ ประเทศอืน
่ ๆหรือไม่
...................................................................
เหตุผลทีถ
่ ก
ู ปฏิเสธ ..........................................................
วัน/เดือน/ปี ทีถ
่ ก
ู ปฏิเสธ .......................................
ประเทศอืน
่ ๆ ทีท
่ า่ นเคยเดินทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี ) วันเดือนปี ทีไ่ ป รวมกีว่ ัน
และวัตถุประสงค์ในการไป (ท่องเทีย
่ ว , ธุรกิจ, นักเรียน)
1.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไี่ ป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
2.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไี่ ป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
3.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไี่ ป ............................ รวม .......... วั น
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
4.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไี่ ป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
5.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไี่ ป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
สถานภาพ
.........โสด
........ หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต ้องนามาแสดงด ้วย)
......... แต่งงานแล ้ว (แต่ไม่ได ้จดทะเบียน)
........ แต่งงานและมีทะเบียนสมรส (ต ้องนามาแสดงด ้วย)
........ หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )
ในกรณีสมรสแล ้วทัง้ จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ต ้องกรอกรายละเอียดเพิม
่ เติม
่ นามสกุล ของคูส
ชือ
่ มรส
...........................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของคูส
่ มรส
...........................................................................................................................
สถานทีเ่ กิด..................................................................................................
้ ชาติ .......................................... สัญชาติ .............................................
เชือ
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันของคูส
่ มรส
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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ในกรณีทม
ี่ บ
ี ต
ุ ร ต ้องกรอกรายละเอียดเพิม
่ เติมทุกคน
่ นามสกุล ของบุตร
1.ชือ
...........................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
...........................................................................................................................
สถานทีเ่ กิด...................................................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ปั จจุบันบุตรอาศัยอยูท
่ ี่
...........................................................................................................................
........ ..................................................................................................................
่ นามสกุล ของบุตร
2.ชือ
...........................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
...........................................................................................................................
สถานทีเ่ กิด...................................................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ปั จจุบันบุตรอาศัยอยูท
่ ี่
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
ประวัตข
ิ องบิดา
่ ของบิดา ..........................................................
ชือ
นามสกุลของบิดา ..........................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบิดา .........................................
สถานทีเ่ กิดของบิดา........................................................
ประเทศทีเ่ กิด ......................................................
้ ชาติ ................................... สัญชาติ......................................
เชือ
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ประวัตข
ิ องมารดา
่ ของมารดา ........................................................
ชือ
นามสกุลของมารดา ....................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของมารดา ..........................................
สถานทีเ่ กิดของมารดา ..............................................
ประเทศทีเ่ กิด .............................................
้ ชาติ ................................... สัญชาติ .....................................
เชือ
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ข ้อมูลส่วนตัวของผู ้เดินทางเกีย
่ วกับด ้านอาชีพ การงาน รายได ้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ
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งานปั จจุบันทาอาชีพ, ตาแหน่ง (โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
......................................................................
่ บริษัททีท
ชือ
่ างาน
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................

ทีอ
่ ยูข
่ องบริษัททีท
่ างาน
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................รหัสไปรษณีย.์ ......................................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ ริม
่ ทางาน
............................................... เงินเดือน .................................บาท
ื่ โรงเรียน/มหาวิทยาลัย
กรณี นักเรียน / นักศึกษา ระบุชอ
...............................................................................
้ ทีเ่ รียนอยู่ ........................................หลักสูตรทีก
ระดับชัน
่ าลังเรียน
..............................................................
่ มวลชน ข ้าราชการ)
ท่านเคยทางานเหล่านี้หรือไม่ (ทหาร ตารวจ รปภ. ศาล ทนาย สือ
........เคย ........ไม่เคย
ถ ้าเคย ระบุอาชีพทีท
่ า , ตาแหน่ง (โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
....................................................................
่ ต ้นสังกัดทีเ่ คยทางาน
ชือ
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
ทีอ
่ ยูข
่ องต ้นสังกัดทีเ่ คยทางาน
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................รหัสไปรษณีย.์ ......................................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ ริม
่ ทางาน
..........................................
วัน/เดือน/ปี ทีอ
่ อกจากงาน ..........................................
ท่านมีสมุดบัญชีเงินฝากหรือไม่
........มี
.......ไม่ม ี
ถ ้ามีโปรดแจ ้งรายละเอียดว่าเป็ น บัญชีออมทรัพย์ / ฝากประจา จากธนาคารอะไร ยอดรวม
เท่าไหร่
……………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………...
ท่านได ้ใช ้เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่
...........................................................................................................
ท่านแบ่งรายได ้ของท่านให ้กับสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่
.................................................................
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ค่าใช ้จ่ายของท่านในการไปอังกฤษเป็ นจานวนเงินเท่าไหร่
...........................................................................
ในการเดินทางครัง้ นี้ ใครเป็ นคนออกค่าใช ้จ่ายให ้ท่าน
..................................................................................ใครเป็ นคนจ่ายค่าใช ้จ่ายต่างๆ
เช่น ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ..................................................... ถ ้ามีคน
ออกค่าใช ้จ่ายให ้ท่านไปอังกฤษ เขาได ้จ่ายให ้เป็ นจานวนเงินเท่าไหร่
...............................................
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกีย
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้อง
ิ้
ใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผู ้
เดินทางเท่านน
ั้
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