อังกฤษ-สก๊อตแลนด์ 8 วัน
บินตรงสูน่ ครลอนดอน ช้อปป้ ิ งบิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต
ชิมเป็ดย่างจากร้านดังโฟร์ซีซนั่
สนามแอนด์ฟิลด์-ชมปราสาทที่เอดินเบิรก์ ช้อปป้ ิ งมหานครลอนดอน

โดยสายการบินไทย
บริษทั ฯขอแนะนำรำยกำรเทีย่ วในสหรำชอำณำจักรหรือเกำะอังกฤษ โดยเริม่ จำก..
ลอนดอน
มหานครตลอดกาล ทีต่ งั ้ ของทีส่ าคัญๆ เช่น พระราชวังบักกิ
๊ ้งแฮม ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
จากนัน้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งบนถนนอ็อกซฟอร์ด ย่านช้อปปิ้ งชือ่ ดังของลอนดอน
แอมส์เบอร์รี ่ ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัตศิ าสตร์
ชมอิทธิพลในอดีตของชาวโรมันโบราณทีเ่ มืองบาธ
ลิ เวอร์พลู
เมืองดังทีท่ า่ นคุน้ ชือ่ จากฟุตบอลพรีเมียร์ลกี แวะร้านขายของทีระลึ
่ กทีมลิเวอร์พลู
เอดิ นเบิ รก์
หรือเอดินเบรอะ เมืองหลวงแห่งสก็อตแลนด์ ชมปราสาทเอดินเบิรก์
และการแต่งกายแบบงพื้นเมืองของชาวสก็อต ชมอดีตเมืองโบราณแห่งยอร์คทีส่ วยงาม
และเมืองแห่งมหาวิทยาลัยทีเ่ มืองนิวคาสเซิล
สแตรทฟอร์ด ชมบ้านเกิดเช็คสเปี ยร์ นักประพันธ์ทโี ่ ด่งดังทีส่ ดุ ในอังกฤษ
ยอร์ค
เมืองแห่งมรดกด้านประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของอังกฤษ
อดีตเมืองโบราณในยุคโรมันทีย่ งั มีซากโบราณสถานโรมันอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี
เคยได้รบั รางวัลเมืองท่องเทียวแห่
่
งยุโรปเมือ่ ปี 2007
เบอร์มิง่ แฮม ตัง้ อยู่ทางตะวันตกของเกาะอังกฤษ ในเขตเวสต์มดิ แลนด์ เมืองใหญ่อนั ดับสองรองจากลอนดอน
เมืองทีมี่ ชอื ่ เสียงในด้านอุตสาหกรรม หรือได้รบั ฉายาว่าเป็ นโรงงานของโลก
อ๊อกซ์ฟอร์ด
เมืองแห่งยอดแหลมชวนฝนั ตามคาทีเ่ รียกขานโดยกวีชอื ่ ดังแมทธิว อาร์โนลด์ ซึง่ รูจ้ กั กันในนามของเมือง
แห่งมหาวิทยาลัย และยังเป็ นทีตั่ ง้ ของโบสถ์ทมี ่ ชี อื ่ เสียงของเมืองและต้นกาเนิดของหนังสืออลิซทีโ่ ด่งดัง
ของเลวิส แคร์โรล หรือ เกรทฮอลล์ ในแฮร์รี ่ พอตเตอร์

กำหนดกำรเดิ นทำง

22-29 ก.ย./ 03-10 พ.ย. / 17-25 พ.ย./ 24 พ.ย.- 01 ธ.ค./ 01-08 ธ.ค.2560

วันแรก
21.00 น.

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

วันทีส่ อง
01.10 น.

ลอนดอน-สแตรทฟอร์ด-ลิ เวอร์พลู -แมนเชสเตอร์
ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ บิ นตรงสู่ลอนดอน โดยสายการไทย เทีย่ วบินที่ TG 910
(เวลาจะเปลี่ยนเป็ น 00.15 น. และถึงลอนดอนในเวลา 06.20 น. ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.
เนื่ องจากเปลี่ยนฤดูกาล)
เดิ นทางถึงสนามบิ นฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน นาท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ให้ท่านตรวจรับสัมภาระ จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด-อัพอน-เอวอน Stratfordั ่ น้าเอวอน
Upon-Avon (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
หรือ เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝงแม่
ซึง่ มีช่อื เสียงในด้านการเป็ นเมืองแห่งวรรณกรรมอังกฤษ
นาท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับบ้านของวิ ลเลี่ยม
เช็คสเปี ยร์ ทีเ่ คยเป็ นทีอ่ าศัยของกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษเช็คสเปี ยร์
ได้รบั ยกย่องทัวไปว่
่ าเป็ นนักเขียนผูย้ งิ่ ใหญ่ของอังกฤษและของโลก
มักเรียกขานกันว่าเขาเป็ นกวีแห่งชาติของอังกฤษ ผลงานทีโ่ ด่งดังอย่างโรมิโอกับจูเลียส, เวนิสวานิช
เป็ นบ้านหลังคามุงด้วยฟางซึง่ เป็ นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ดตัง้ แต่ศตวรรษที่ 16
ปจั จุบนั ได้ปรับเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองสโตกออนเทร้นต์ Stoke on Trent
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
หรือเรียกย่อๆ ว่าเมืองสโตก
ั ้ นเผาและมีช่อื เสียงในด้านการทาเซรามิคอีก
เมืองเก่าอุตสาหกรรมทีโ่ ดดเด่นเกีย่ วกับอุตสหกรรมเครื่องปนดิ
ด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนต่างๆ ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์แบบดินเผาแลถสถานทีร่ าชการหลายแห่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลิ เวอร์พลู Liverpool (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.15 ชัวโมง)
่
เมืองทีม่ กี จิ กรรมท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะคนทีเ่ ป็ นสาวกของหงส์แดงลิเวอร์พลู ต้
องไม่พลาดมาเยือนเมืองนี้สกั ครัง้ หนึ่ง นาท่านให้ท่านเข้าชมสนามกีฬาแอนฟิ ลด์
สนามฟุตบอลทีเ่ ป็ นตานานและมีช่อื เสียงของประเทศอังกฤษและเป็ นสโมสรทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังในวงการฟุตบ
อลโลกสโมสรลิเวอร์พลู ตัง้ อยูใ่ นเขตแอนด์ฟิลด์ สนามแห่งนี้สร้างเสร็จในปี 1884
เริม่ แรกเป็ นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตนั ต่อมาในปี 1892
เอฟเวอร์ตนั ย้ายสนามไปกูดสิ นั พาร์ค หลังจากก่อตัง้ สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พลู
แอนฟิลด์จงึ กลายเป็ นสนามเหย้าของลิเวอร์พลู นับแต่นนั ้ มา ประกอบไปด้วยอัฒจันทร์ 4
ด้านมีความจุประมาณ 45,276 ทีน่ งั ่ โดยจานวนผูช้ มสูงสุดเท่าทีม่ กี ารบันทึกไว้คอื ในการแข่งขันฟุตบอล FA
Cup รอบที่ 5 ระหว่าง ลิเวอร์พลู กับวุลเวอร์แฮมปตันวอนเดอร์เรอส์ในวันที่ 2 ก.พ. 1952
บันทึกไว้ว่ามีผชู้ มทัง้ สิน้ 61,905 คน และสนามนี้ได้รบั การรับรองจากสมาคมฟุตบอลยุโรป
ให้เป็ นสนามระดับ 4 ดาว ซึง่ สามารถจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติหรือรายการใหญ่อ่นื ๆ
รวมทัง้ การแข่งขันของทีมชาติองั กฤษ
แอนด์ฟิลด์เคยเป็ นหนึ่งในสนามฟุตบอลทีใ่ ช้ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติในปี 1996
และให้ท่านเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกหลากหลายชนิดจากทีมฟุตบอลดังทีค่ ุณชื่นชอบจากร้านค้าของสนามแอนด์ฟิ
ลด์ท่ี Megastore Liverpool Club (กรณี ที่ในวันนัน้ ๆ มีฤดูกาลการแข่งขัน
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนสนามไปชมสนามที่แมนเชสเตอร์แทนหรือเปลี่ยนเป็ นการเข้าชมสถาน
ที่อื่นๆ ทดแทน)

07.15 น.
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วันทีส่ ี ่
เช้า

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ Manchester (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองอุตสาหกรรมทอผ้าตัง้ แต่ศตวรรษที่ 16 ทีท่ าให้ผา้ วูล
และค็อตต้อนของอังกฤษเป็ นทีน่ ิยมชมชอบของผูค้ นทัวโลกจวบจนป
่
จั จุบนั
และยังเป็ นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าทีส่ าคัญและเป็ นเมืองอุตสาหกรรมทีม่ ชี ่อื เสียง
และยังเป็ นเมืองทีม่ สี โมสรทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลโลก
ทีส่ ร้างนักเตะฝีเท้ายอดเยีย่ มของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
มาหลายสมัยทีจ่ ดั ได้ว่าเป็ นสนามฟุตบอลของสโมสรทีร่ วยทีส่ ดุ ในโลก
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Holiday Inn Manchester West หรือระดับเทียบเท่า
แมนเชสเตอร์-เอดิ นเบิ รก์ (สก็อตแลนด์) -นิ วคำสเซิ ล
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เอดิ นเบิ รก์ Edinburgh (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงแห่ง
สก็อตแลนด์ ทีแ่ ม้ว่าจะเป็ นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1707
แต่ชาวสก็อตก็ยงั คงรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมทีด่ งี ามของบรรพบุรุษไว้ได้เป็ นอย่างดี
ไม่ว่าผ้าลายสก็อต, ปี่ สก็อต หรือแม้แต่การแต่งตัวแบบดัง้ เดิมของชายชาวสก็อต
ก็ยงั มีให้ท่านพบเห็นอยู่เรื่อยๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่านชมตัวเมืองเอดิ นเบิ รก์ ทีต่ งั ้ อยูใ่ นบริเวณของแนวภูเขาไฟในอดีต
ทาให้ตวั เมืองอยู่บนทีส่ งู และยังคงเป็ น เมืองหลวงทีย่ งั คงบรรยากาศในอดีตไว้ได้อย่างดี
ด้วยจานวนประชากรระดับ 500,000 คน ทีช่ ่วยกันอนุรกั ษ์สงิ่ ต่างๆ ไว้ได้อย่างดี จากนัน้ นาท่านชม
ปราสาทแห่งเอดิ นเบิ รก์ ทีง่ ดงามและเป็ นสถานทีเ่ ก็บรักษามหามงกุฎแห่งราชวงศ์
เคยเป็ นทีป่ ระทับของกษัตริยส์ ก็อต
เคยถูกทาลายลงหลายครัง้ แต่ทกุ ครัง้ ก็ได้รบั การบูรณะและสร้างใหม่ให้กลับคืนสูค่ วามสง่างามดังเดิม
และยังถือว่าเป็ นจุดชมเมืองเอดินเบิรก์ ได้เป็ นอย่างดีเนื่องจากเป็ นเนินเขาสูง
มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมเมือง
และยังได้รบั การขนานนามว่าเป็นเมืองเอเธนส์แห่งทิศเหนือเนื่องจากสถาปตั ยกรรมการก่อสร้างทีค่ ล้ายคลึง
กับวิหารแพนธีออนในประเทศกรีซ จากนัน้ ทาท่านเดินทางสูเ่ มือง นิ วแคสเซิ ล-อัพอน-ไทน์ NewcastleUpon-Tyne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
หรือนิวคาสเซิล
ั ่ น้าไทน์ ซึง่ เป็ นทีม่ าของชื่อเมือง
เมืองทีต่ งั ้ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษบนริมฝงแม่
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Sandman Signature Hotel New Castle หรือระดับเทียบเท่า
นิ วแคสเซิ ล-ยอร์ค-เบอร์มิง่ แฮม
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านผ่านชมความสวยงามของ เมืองนิ วคาสเซิ ล
ทีใ่ นอดีตเคยเป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในด้านการค้าแกะและถ่านหิน
ต่อมายังได้เป็ นทีร่ จู้ กั ในฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางในการต่อเรือในอดีต
และชมความงดงามอื่นไม่ว่าจะเป็ นสะพานข้ามแม่น้าไทน์ เป็ นต้น จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค
York (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยู่ในบริเวณทีแ่ ม่น้าอูสและแม่น้าฟอสส์
เป็ นเมืองสุดท้ายทีเ่ ป็ นเมืองมรดกด้านประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของอังกฤษ
ในอดีตเป็ นเมืองโบราณในยุคโรมันทีย่ งั มีซากโบราณสถานโรมันอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันทีห่ ้ำ
เช้า

เคยได้รบั รางวัลเมืองท่องเทีย่ วแห่งยุโรปเมื่อปี 2007 มีทงั ้ กาแพงเมืองเก่าแก่และมหาวิหารศิลปะแบบโกธิค
ั
มีช่อื ว่า York Minster นอกจากนี้ยงั มีสถาปตยกรรมเก่
าแก่ทไ่ี ด้รบั อิทธิมาจากพวกโรมัน ไวกิง้
และยุโรปชาติอ่นื ๆ ทีเ่ คยเข้ามาตัง้ รกรากทีน่ ่ดี ว้ ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์มิ่งแฮม Birmingham ตัง้ อยูท่ างตะวันตกของเกาะอังกฤษ
ในเขตเวสต์มดิ แลนด์ เมืองใหญ่อนั ดับสองรองจากลอนดอน เป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในด้านอุตสาหกรรม
หรือได้รบั ฉายาว่าเป็ นโรงงานของโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เนื่องจากผลผลิตการส่งออกของประเทศ
และยังเป็ นเมืองทีม่ คี วามหลากหลายในด้านวัฒนธรรมหลายเชือ้ ชาติ
และอีกทัง้ ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยทีม่ ชี ่อื เสียงอีกหลายแห่งทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ของชาวไทย อาทิ University of
Central England, University of Birmingham, Aston University เป็ นต้น ผ่านชมซิตเ้ี ซ็นเตอร์
ศาลาว่าการเมืองหรือวิคทอเรียสแควร์ โบสถ์เซ้นต์ฟิลลิป หรือ Gas Street Basin, Soho House Museum
เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Park Inn หรือระดับเทียบเท่า
เบอร์มิง่ แฮม-บิ สเตอร์เอ๊ำท์เล็ต-อ๊อกซ์ฟอร์ด-ลอนดอน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ บิ สเตอร์เอ๊าท์เล็ต วิ ลเลจ Bicester Outlet Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30
ชัวโมง)
่
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 นต้น

บ่าย

ค่า
วันทีห่ ก
เช้า

เพื่อความสะดวกในการเลือกซือ้ สินค้าจากเอ๊าท์เล็ต (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้า
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด Oxford เมืองแห่งยอดแหลมชวนฝนั
ตามคาทีเ่ รียกขานโดยกวีช่อื ดังแมทธิว
อาร์โนลด์เพื่อกล่าวถึงยอดโบสถ์ทง่ี ดงามและสถาปตั ยกรรมอันกลมกลืนของอาคาร
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่ำนชม เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด
ซึง่ รูจ้ กั กันในนำมของเมืองแห่งมหำวิทยำลัย
ซึง่ ชื่อเมืองตัง้ ตำมมหำวิทยำลัยระดับโลกทีร่ จู้ กั กันในนำมของมหำวิทยำลัยออกซ์ฟอร์ด
นำท่ำนถ่ำยรูปกับมหำวิทยำลัยไคร้สท์เชิรช์ ท์
อำคำรสร้ำงด้วยหินสีทองและเป็นสถำปตั ยกรรมทีน่ ่ำประทับใจทีส่ ดุ ของอังกฤษ
และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของโบสถ์ทม่ี ชี ่อื เสียงของเมืองและต้นกำเนิดของหนังสืออลิซทีโ่ ด่งดังของเลวิส แคร์โรล หรือ
เกรทฮอลล์ ในแฮร์ร่ี พอตเตอร์กไ็ ด้แรงบันดำลใจมำจำกสถำปตั ยกรรมแห่งนี้ จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่
มหานครลอนดอน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Novotel Greenwich หรือระดับเทียบเท่า
ลอนดอน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ นาชม มหานครลอนดอน เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจักรและเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ดุ ในสหภาพยุโรป
มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ถือเป็ น 1 ในเมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของโลก

21.25 น.

การสือ่ สาร การบันเทิง แฟชันและศิ
่
ลปะ ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับว่ามีอทิ ธิพลไปทัวโลก
่ นาท่านชม
มหานครลอนดอน ทีย่ งิ่ ใหญ่ เริม่ จากพระราชวังบัคกิง้ แฮมทีป่ ระทับแห่งพระราชินีองั กฤษ
ชมการเปลีย่ นยามของทหารรักษาพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ
สวมหมวกพูสดี าแต่จะเปลีย่ นเป็นชุดสีเทาในช่วงฤดูหนาว ก่อนนาท่านเก็บภาพสวยของหอนาฬิกาบิก๊ เบน
ั ่ น้าเทมส์
สัญลักษณ์ทส่ี าคัญของลอนดอนทีต่ งั ้ อยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาทีส่ วยงามริมฝงแม่
ผ่านชมสถานทีส่ าคัญต่างๆ อาทิบา้ นเลขที่ 10, ถนนดาวน์นิ่งทาเนียบนายกรัฐมนตรี, จัตุรสั ทราฟลั การ์,
อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟลั การ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอร์คสั , ย่านโซโห มหาวิหารเซนต์พอล
ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นำท่ำนชม บริติชมิ วเซียม (British Museum) หรือทีน่ ิยมเรียกกันว่ำ พิพธิ ภัณฑ์องั กฤษในกรุงลอนดอน
สหรำชอำณำจักร
เป็ นหนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์ดำ้ นประวัตศิ ำสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยทีส่ ำคัญทีส่ ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก
มีกำรก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้ งต้นวัตถุทเ่ี ก็บรวบรวมไว้สว่ นใหญ่เป็ นของสะสมของเซอร์
แฮนส์ สโลนซึง่ เป็ นแพทย์และนักวิทยำศำสตร์
พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้เปิ ดให้บริกำรแก่สำธำรณะเป็ นครัง้ แรกในวันที่ 15 มกรำคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759)
ในมงตำกูเฮำส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน
อันเป็ นสถำนทีต่ งั ้ ของอำคำรพิพธิ ภัณฑ์ในปจั จุบนั บริตชิ มิวเซียมเป็ นแหล่งรวบรวมวัตถุต่ำงๆ จำกทุกทวีป
จำนวนกว่ำ 7 ล้ำนชิน้ ซึง่ ล้วนมีช่อื เสียง
และมีกำรบันทึกเรื่องรำวของวัฒนธรรมมนุษน์จำกจุดเริม่ ต้นจนถึงปจั จุบนั
จำกนัน้ ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด
ย่านช้อปปิ้ งใหญ่ของลอนดอนทีท่ ่านจะได้เลือกซือ้ สินค้าคุณภาพเยีย่ มจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์
เซลฟริดจจ์ และห้างอื่นๆ อีกมากมาย (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้า
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลานัดหมาย นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Novotel Greenwich หรือระดับเทียบเท่า
ลอนดอน-สโตนเฮ้นจ์-ลอนดอน-สนำมบิ น
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแอมส์เบอร์รี่ Amesbury ในเขตทุ่งหญ้าแอมสเบอร์ร่ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2
ชัวโมง)
่
นาท่านชม เสาหิ นสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge กองหินประหลาด 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกใน
ั บนั ก็ยงั ไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่าใครสร้าง?
ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์มากกว่า 4,000 ปี มาแล้ว ทีป่ จจุ
เพื่ออะไร? มีแต่การวิเคราะห์และคาดเดา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิ มเป็ ดย่างจาก
ภัตตาคารชื่อดังของลอนดอน
นาท่านสูย่ ่านไนท์บริดจ์ ทีต่ งั ้ ของห้างดัง อาทิเช่น ห้างแฮรอดส์ เป็ นต้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งเลือก
ซือ้ สินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มีเวลำให้ท่ำนสำมำรถเลือกซือ้ และเลือกชมสินค้ำทีร่ ะลึกก่อนกลับบ้ำน
*** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าต่าง ๆ อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย***
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นฮีทโธรว์ และมีเวลาให้ท่านทาคืนภาษี
นาท่านออกเดิ นทางจากลอนดอน โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG917

วันทีแ่ ปด
15.00 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ....

กลางวัน
บ่าย

วันทีเ่ จ็ด
เช้า

กลางวัน
บ่าย

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

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ
ที่ ไม่คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
อัตราค่าเดิ นทาง

22-29 ก.ย.2560

อังกฤษ-สก็อตแลนด์-เวลส์ 8 วัน (TG)

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ทา่ นละ

54,900

32,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง)
ท่านทีต่ อ้ งการพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

52,900
49,900
9,900

32,900
29,900

อัตราค่าเดิ นทาง

9,900

03-10 พ.ย. / 17-25 พ.ย./ 24 พ.ย.- 01 ธ.ค./ 01-08 ธ.ค.2560

อังกฤษ-สก็อตแลนด์-เวลส์ 8 วัน (TG)

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ทา่ นละ

53,900

31,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง)
ท่านทีต่ อ้ งการพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

51,900
48,900
7,900

31,900
28,900
7,900

**ไม่รวมค่าวีซ่าและบริ การด้านเอกสารวีซ่า ท่านละ 4,800 บาท // ค่าทิ ปคนขับ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ นและ
หัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,900 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิ ปชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง) **

*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน
ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในอังกฤษ ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ

 อัตราค่าเดิ นทางนี้ เป็ นราคาโปรโมชันต้
่ องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25-30 ท่าน
และจะต้องชาระมัดจา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั ทั
วร์ หรือไปกลับไม่พร้อมหมู่คณะ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า
ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 กรณี ท่านที่ ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดิ นทางอีกครัง้ ของสายการบิ น
ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่ บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากอังกฤษ

มีค่าธรรมเนี ยมในการเลื่อนตั ๋วกลับ ท่านละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้
และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วัน
ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์
ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ า
ที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ วมือโดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง
และ สาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทาการนัดหมาย **
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทยชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน-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 นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกัน ซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000
บาท
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 5
พ.ค.2560
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าอังกฤษและบริการด้านเอกสารวีซ่า (พิ จารณา 15-20 วันทาการ) ท่านละ 4,800 บาท
(ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง)
 ค่าทิ ปพนักงานขับรถ และค่าทิ ปมัคคุเทศก์ท้องถิ่ นตามเขตเมืองเก่าและเขตพระราชวังและหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ
1,900 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง)
 ค่าวีซ่าเร่งด่วนหรือบริการพิเศษอย่างอื่นเกีย่ วกับวีซ่า
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าประกันการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
หากต้องการทาประกันเพิม่ เติมติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์หรือสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน
สาหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ
จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทางาน
มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินทัง้ หมด
์
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจาที่ 20,000.- บาท
และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูตเรียกเก็บ

 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบิน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจา
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึน้ และมีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน
์
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง
เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ
ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในความรั
บผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
์
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์
ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนทีเ่ กิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ
จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5
ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน
หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ ถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ
การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ
จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง
บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง
เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาระค่า
Reservation Fee ไปแล้ว
o หากเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่
ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว
(Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว
แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรือแยกพักแบบ 1 ห้องคู่ และ 1
ห้องเดี่ยว โดยท่านจะต้องชาระค่าพักเดี่ยวเพิ่ ม
ตามอัตราที่โรงแรมเรียกเก็บของคืนที่พกั นัน้ ๆ
2. โรงแรมในยุโรปหรืออังกฤษบำงแห่งอำจจะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
3. กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรปรั
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
์
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต
และไม่มอี ่ำงอำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตอังกฤษ)
ใช้เวลาในการพิ จารณาประมาณ 15-20 วันทาการ
หรือผูท้ ี่ มีคณ
ุ สมบัติในการยื่นเร่งด่วนต้ องการยื่นด่วนสามารถขอคาร้องในการยื่นด่วนได้
โดยมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ มตามที่ ศนู ย์วีซ่าเรียกเก็บ
โดย ท่านผูเ้ ดิ นทางสามารถชาระได้ ณ วันนัดหมายและแสดงตัว ใช้เวลาพิ จารณาประมาณ 3-5
วันทาการ
ผูเ้ ดิ นทางจะต้องมาแสดงตัวทีสถานทูตอังกฤษทุกท่าน เนื่ องจากต้องทาการสแกนนิ้ วมือ
ตามวันทีแ่ ละเวลาทีส่ ถานทูตกาหนด
ซึง่ ท่านสามารถเตรียมเอกสารตามรายละเอียดด้านล่างเพือ่ ใช้ประกอบใบคาร้องขอยืน่ วีซ่า
ท่านสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มทีแ่ นบมาด้านล่างนี้ โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกข้อ
เนื่องจากเป็ นข้อมูลทีต่ อ้ งกรอกผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกับการทาการนัดหมายยืน่ วีซา่ ในระบบด้วย

ในวันที่มาแสดงตัวให้นาสมุดบัญชีเงิ นฝากฉบับจริ งถือมาแสดงต่อเจ้าหน้ าที่ศนู ย์ยื่นด้วย
ปัจจุบนั การยื่นวีซ่าอังกฤษ เอกสารใดที่ เป็ นภาษาไทย อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลต่างๆ,
ใบทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบเกิ ด, หนังสือรับรองกิ จการหรือจัดตัง้ บริ ษทั และอื่นๆ จะต้องทาการแปลเอกสาร
ให้เรียบร้อยก่อนการยื่นวีซ่าที่ ศนู ย์ยื่นวีซ่า
โดยจะต้องเป็ นการแปลจากศูนย์แปลที่ ถกู ต้องตามกฏหมายและมีการเซ็นรับรองและตราประทับจากศูนย์แป
ล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามแต่เอกสารต้นฉบับและแต่ละบุคคล
ท่านสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้นจากบริ ษทั ทัวร์
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 นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ าใหญ่
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว
ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็ 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)
โดยมีรายละเอียดการเข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น (หนังสือรับรองการทางานต้องออกมาไม่เกิน 1
เดือนนับจากวันยื่น)
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปจั จุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือองค์กร
พร้อมใบลาและสาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่น)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ
สาเนาหนังสือรับรองความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม
แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา
หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย
พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐานทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง
พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ
หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง
ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

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

o หลักฐานการเงิ น
- สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ถ่ายสาเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน

ั บนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้หรือไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า
และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปจจุ
พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement
แล้วยังคงไม่มกี ารเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ
ตามความเป็ นจริง อาทิ ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ
ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ
พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปจั จุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีเล่มอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ
และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถานทูตอี
ก 1 ฉบับด้วย โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา
จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย
ฝา่ ยทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ
และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

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

โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเช
ยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย
กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา
โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่
าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย
กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา
โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ้ จงระบุค
วามสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภ
าษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า
และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ ยใดเป็ นผูด้ แู ลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั
ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ
จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม
ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต
์
ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า
แต่หากกรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั
ท่านนัน้ จะต้องมายื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
***
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่านั ้
น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน
์
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริ งเบือ้ งต้น สาหรับการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ
และกรุณากรอกเป็ นตัวพิ มพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษเท่านัน้
และกรุณาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมูลเหล่านี้ จะเป็ นข้อมูลที่ถกู นาไปกรอกลง
Application Online เมื่อ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้
ดังนัน้ ขอให้แจ้งตามความเป็ นจริ งที่สดุ ของผูส้ มัครแต่ละบุคคล

1. ชื่อ-สกุล ..................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิมหรื ออื่นๆที่เคยใช้หรื อกรณีมกี ารเปลี่ยนชื่อ หรื อก่อนแต่งงาน .........................................................
2. มีหนังสือเดินทางเล่มเก่าหรื อไม่

....

ไม่มี

.... มี (โปรดระบุรายละเอียด) หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า

.....
..................................... วันที่ออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุ ............................
3. สถานภาพ
หย่า

.....

....

โสด

.... แต่งงานจดทะเบียน .....

แต่งงานไม่จดทะเบียน

.....

หม้าย

4. ชื่อ-สกุล คูส่ มรส .............................................................. นามสกุลก่อนแต่งงาน ..........................................
วัน-เดือน-ปี เกิดคูส่ มรส ................................................... สถานที่เกิด .........................................................
เดินทางด้วยกันหรื อไม่ ................
ชื่อบุตร 1. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปีเกิด ...................................................... สถานที่เกิด ........................................................
ชื่อบุตร 2. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปีเกิด ...................................................... สถานที่เกิด ........................................................
ชื่อบุตร 3. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปีเกิด ...................................................... สถานที่เกิด ........................................................
ชื่อบุตร 4. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปีเกิด ...................................................... สถานที่เกิด ........................................................
5. ที่อยูป่ ั จจุบนั ............................................................................................................................................

............................................................................. รหัสไปรษณีย ์ ...................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน ................................................................................................................................
.............................................................................. รหัสไปรษณีย ์ ...................................
โทรศัพท์บา้ น

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

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

โทรศัพท์มือถือ
E-Mail:

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

……….………….………………

6. ชื่อสถานที่ทางาน ........................................................................................................................................
(ชี้แจงเกี่ยวกับกิจการที่ทา หรื อสินค้าที่ขายว่าเกี่ยวกับประเภทไหน ไม่วา่ จะเป็น เจ้าของกิจการหรื อลูกจ้าง)
.................................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
โทรศัพท์

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

ตาแหน่งหน้าที่ ..........................................................................................................................................
วันที่เข้าทางาน / วันเริ่ มเข้าศึกษา ............................................ เงินเดือน ......................................................
กรณีศึกษาอยู ่ / สถานที่ศึกษา
.......................................................................................................................ที่อยู ส่ ถานศึกษา
..........................................................................................................................................
ศึกษาระดับชัน้ / หลักสู ตร .......................................................................................................
กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ...............................................
7. ค่าใช้จา่ ยครอบครัวต่อเดือน .................................................... ให้ครอบครัว+ภรรยา+ลูก ................................
8. ท่านมีเงินออมหรื อไม่ ฝากประจา ............................................. เท่าไหร่ .........................................................
หุ น้ หรื อหลักทรัพย์ .......................................... เท่าไหร่ .................................................................................
มีธนาคารอะไรบ้าง .......................................................................................................................................
9. ชื่อ-นามสกุล บิดา ......................................................... วัน-เดือน-ปีเกิด ......................................................
(หากจาไม่ได้ให้แจ้งอายุ) .................................................. สถานที่เกิด ..........................................................

** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ตอ้ งแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วนั เดือนปีเกิด และสถานที่เกิดมาตามปกติ จาเป็นต้องใส่
กรุ ณาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ **
ชื่อ-นามสกุล มารดา ...................................................... วันเดือนปีเกิด ......................................................
(หากจาไม่ได้ให้แจ้งอายุ) .................................................. สถานที่เกิด ..........................................................
** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ตอ้ งแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วนั เดือนปีเกิด และสถานที่เกิดมาตามปกติ จาเป็นต้องใส่
กรุ ณาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ **
10. ท่านเคยได้ขอวีซา่ เข้าประเทศอังกฤษหรื อไม่

.... ไม่เคย ....

เคย (กรณีท่ เี คยให้ระบุวนั ที่) วีซา่ ที่ได้

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

...ไม่เคย .... เคย (กรณีท่เี คยให้ระบุวนั ที่)

ระหว่างวันที่เท่าไหร่
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. คุณมีเพื่อน หรื อ ลูก ที่เรียนที่ประเทศอังกฤษหรื อไม่ ถ้ามี ขอ ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ และเบอร์โทร. .................................
ที่พกั ที่องั กฤษ ....................................................................................... โทร. ..............................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

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

