อังกฤษ - สก็อตแลนด์ - เวลส์ 10 วัน 7 คืน
กรุงลอนดอน – สโตนเฮ้นจ์ - บาธ - คาร์ดีฟ - สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน
แมนเชสเตอร์ – เอดินเบรอะ - เลคแลนด์ - วินเดอร์เมียร์ – ยอร์ค – BICESTER OUTLET
OXFORD STREET, REGENT STREET, HERRIOD ช้อปปิ้ งสุดมันครับ
เน้นๆ 7 คืน เต็มๆ น้ าหนักกระเป๋ า 2 ใบใหญ่ 46 กิโลกรัม
FREE WIFI ONBOARD จอทีวสี ว่ นตัวทุกที่นงั ่ เครื่องลำใหม่ก๊กิ BOEING777-300ER
กำหนดกำรเดินทำง :
วันแรก
23.30 น.
02.45 น.
วันทีส่ อง
14.45 น.

สนำมบินสุ วรรณภูมิ - กรุ งลอนดอน (อังกฤษ)
คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ เคำน์ เตอร์ สำยกำรบิน KUWAIT AIR
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นงั่ ขึ้นเครื่ อง
นาท่านเหิรฟ้ าสู่ นครลอนดอน โดยเที่ยวบิน KU414 / KU101 (แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินคูเวต)
กรุ งลอนดอน
เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนฮีทโทรว์ กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ
หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองอละศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางต่อสู่ กรุ งลอนดอน (LONDON) เมืองใหญ่ที่ให้ความสาคัญพื้นที่สีเขียว
มีสวนสาธารณะอยูใ่ จกลางเมืองหลายแห่ง ....นัง่ รถชมเมืองไม่วา่ จะเป็ น ลอนดอนอำย (ไม่รวมค่าขึ้น)
ชิงช้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ชม
จัตุรัสทรำพัลกำร์ , มหำวิหำรเวสท์ มินสเตอร์
และโบสถ์ เซ็นปอลที่งดงาม
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั IBIS LONDON EATHROW AIRPORT
HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

(KU)

วันทีส่ ำม
เช้า

เที่ยง

สโตนเฮนจ์ – บำธ – คำร์ ดีฟ (เวลส์ )
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสัมผัสหนึ่งในสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ์

โดยผ่านชมกลุ่มหิ นที่มีลกั ษณะรู ปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชดั ในยุค 3,500-4,000
ปี มาแล้ว ท่านจะทึ่งกับความสามารถของมนุษย์ที่ได้นาก้อนหิ นขนาดใหญ่น้ าหนักบางก้อนถึง 45 ตัน
มาวางเรี ยงกันเป็ นวงกลมได้อย่างน่ามหัศจรรย์ (ราคารวมค่ารถเข้าท้องถิ่นนัง่ เข้าไปใกล้ๆหิ นแล้ว)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบำธส์ (BATH)
เมืองเก่าแก่ที่มีความสาคัญ
และรุ่ งเรื องตั้งแต่ยคุ โรมัน
เป็ นสถานที่อาบน้ าของชาวโรมัน
เนื่องจากเป็ นเมืองแห่งน้ าพุร้อน ชมเมืองที่สวยงาม
และย่านการค้า
.นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ายังแคว้นเวลล์ สู่ เมืองคำร์ ดิฟ (CARDIFF) เมืองหลวงของประเทศเวลส์
และยังเป็ นเมืองท่าสาคัญริ มทะเลไอริ ช เมืองที่ยงิ่ ใหญ่และสวยงาม
ถูกสร้างขึ้นโดยฝี มือชาวโรมันสมัยเรื องอานาจ
นาท่านชม กรุ งคำร์ ดีฟ ผ่านชมสถานที่สาคัญตาางๆ เช่น ปราสาทคาดีฟ อาคารรัฐสภา
ถ่ายรู ปภายนอกของตัวปราสาทคาร์ ดีฟ
ค่า
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อำหำรจีน
ที่พกั PARK INN BY RADISSON HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

วันทีส่ ี่
เช้า

เที่ยง

บิสตอล - คำร์ ดีฟ - สแตรทฟอร์ ด อัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ ด (STRATFORD UPON AVON)
เมืองเล็กๆแต่งดงามริ มฝั่งแม่น้ าเอวอน ....นาท่าน ชมบ้ ำนเกิดของกวีเอกเชคสเปี ยร์ (ไม่รวมค่าเข้าชมถ้ามี)
ซึ่ งเป็ นที่รวบรวมชีวประวัติ และผลงานทั้งหมดของเชคสเปี ยร์
และตัวบ้านยังคงเอกลัษณ์ของรู บแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ด
ภายในเมืองอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งละคร และวรรณกรรม ที่ควรค่าแก่การมาเยีย่ มชมยิง่ นัก
บริ การอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย

ค่ำ
ที่พกั
วันทีห่ ้ ำ
เช้ ำ

เที่ยง
บ่าย

ค่า
ที่พกั
วันทีห่ ก
เช้ ำ

เที่ยง
บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์
(MANCHESTER)
เมืองอุตสาหกรรมอีกเมืองหนึ่ง
....นาท่านชมสนำมฟุตบอล โอลด์
เทรฟฟอร์ ด (ไม่รวมค่าเข้าสนามฟุตบอล)
อันเป็ นที่ต้ งั ของสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่มีชื่อเสี ยง เชิญท่านเลือกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึก
(ในช่ วงก่อนทีจ่ ะมีกำรแข่ งขัน 1 วัน และวันแข่ งขันจะไม่ อนุญำตให้ เข้ ำชมและปรับปรุ งหรืออืน่ ๆ)
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
HOLIDAY INN EXPRESS LEIGH HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
เลคแลนด์ - วินเดอร์ เมียร์ - เอดินเบรอะ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านไปยังบริ เวณที่เรี ยกว่า เลคแลนด์ ที่สวยงาม ด้วยทะเลสาบ
ระหว่างเส้นทางจะผ่านบ้านชนบทของอังกฤษที่น่ารัก ชม เมืองวินเดอร์ เมียร์ ที่ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลสาบ และเป็ น
บ้ ำนเกิดของปี เตอร์
แรบบิทตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสี ยงของอังกฤษ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
คณะเดินทางสู่ เมืองเอดินเบรอะ
(EDINBURGH) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์
ที่ได้รับสมญานามว่า “เอเธนส์ ของซีกโลกเหนือ” จะเห็นได้จากอารยธรรมและสถาปั ตยกรรมต่างๆ
ที่ยงั คงไว้ในรู ปแบบดั้งเดิมให้ทุกท่านได้ชื่นชมถึงความอนุรักษ์นิยมของชาวสก็อตแลนด์
นาท่าน ชม The Royal Mile ถนนที่มีความเก่าแก่ที่สุดใน เอดินบะระ มีความยาว และใหญ่ที่สุดในโลก
ท่านสามารถเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจได้จากถนนสายประวัติศาสตร์ แห่งนี้
ได้อีกด้วย นอกจากนี้ถนนสายนี้ก็อยูไ่ ม่ไกลจาก ปรำสำทเอดินบะระ
จึงทาให้การเดินทางไปยังปราสาทมีความสะดวกมาก
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อำหำรพืน้ เมือง
MERCURE LIVINGSTON HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
เอดินเบรอะ-ยอร์ ค
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่าน ชมความยิง่ ใหญ่และงดงามของ ปรำสำทเอดินเบรอะ
ที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาอย่างโดดเด่น
...นาท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองจากป้ อมปราการบนปราสาท
บริ การอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
คณะเดินทางสู่ เมืองยอร์ ค (YORK)
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามของเขตอุทยานแห่งชาติ นอร์ ธ
ทัมเบอร์แลนด์

ค่า
ที่พกั
วันทีเ่ จ็ด
เช้ ำ

เที่ยง

ที่พกั
วันทีแ่ ปด
เช้ ำ

เที่ยง

ที่พกั
วันทีเ่ ก้ำ

นาท่านชมเมือง ยอร์ ค เมืองการพาณิ ชย์ที่อยูใ่ นยอร์ คเชียร์ แคว้นที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ของอังกฤษ
นาท่านชม ยอร์ คมินสเตอร์ (ไม่รวมค่าเข้าชมถ้ามี)โบสถ์โกธิ คที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ อายุกว่า 800 ปี
ชมเมืองที่เก่าแกสวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมโบราณ
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อำหำรจีน
HOLIDAY INN LEES หรื อระดับเดียวกัน
BICESTER OUTLET-อ๊อกฟอร์ ด-ลอนดอน
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ ด เมืองแห่งมหาวิทยาลัย
นาท่านถ่ายรู ปกับตัวอาคารของ ไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท
นาท่านแวะช้อปปิ้ งที่ BICESTER OUTLET เอ้าท์เลทที่
รวมแบรนด์เนมกว่าร้อย แบรนด์ราคาถูกกว่าปกติ 60-70 % อยูท่ ี่นี่
อิสระกับการรับประทานอาหารเที่ยง และ อาหารค่า
เพื่อมีเวลาให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างเต็มที่
(ท่านสามารถหาร้านอาหารรับประทานได้ภายในเอ้าเล็ท)
ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่ลอนดอน
IBIS LONDON EATHROW AIRPORT HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
กรุ งลอนดอน
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านนัง่ รถชม กรุ งลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน
...ชมทัศนียภาพที่สวยงามของริ มฝั่ง แม่ นำ้ เทมส์ ถ่ายรู ปกับ
หอนำฬิ กำบิ๊กเบ็น อันเป็ นสัญญลักษณ์ของกรุ งลอนดอน เกรทสตำร์
ออฟอัฟริกำ มงกุฎอิมพีเรี ยลคราวน์ ชมพระราชวังบัก๊ กิ้งแฮม
(ชมด้านหน้า)
ที่ประทับของพระราชินีที่มีกองมหาดเล็กรักษาพระองค์ผลัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเป็ นระเบียบสวยงาม
ชมหอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON) (ชมด้านหน้า)
ที่เก่าแก่และเป็ นคลังเก็บสมบัติของพระราชวงศ์องั กฤษ ได้เวลา
บริ การอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร *.*.*. พิเศษเมนูเป็ ดโฟร์ ซีซนั่ *.*.*.
อันสมควรอิสระให้ท่าน ช้ อปปิ้ ง สิ นค้า ณ ห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาของกรุ งลอนดอน
อาทิ ห้ ำงแฮร์ รอด ห้างเก่าแก่ของกรุ งลอนดอน ร้าน BURBERRYS ร้าน
DEBENHAMS ร้าน FORTNUM & MASONS จัดได้วา่ เป็ นร้านที่ “ผูด้ ี”
มากที่สุดร้านหนึ่งในอังกฤษ มาร์คแอนสเปนเซอร์ เน็กช์ เสื้ อโค้ต เสื้ อกันฝน ถุงมือ
เสื้ อกันหนาว สู ท และเสื้ อผ้าหน้าร้อน (ของอังกฤษ) รวมถึงเสื้ อผ้าเด็ก นอกจากนี้ยงั มี ชา กาแฟ
รวมถึงอาหารบรรจุขวดแก้ว และเครื่ องกระป๋ องต่างๆ มากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรร
อิสระอาหารค่า เพื่อมีเวลาในการช้อปปิ้ งในลอนดอน
IBIS LONDON EATHROW AIRPORT HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
กรุ งลอนดอน - สนำมบินสุ วรรณภุมิ

เช้ ำ
11.45 น.

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนำมบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ สนำมบินสุ วรรณภุมิ
คณะออกเดินทางสู่ สนำมบินสุ วรรณภุมิ โดยเที่ยวบินที่ KU104 / KU411 (แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินคูเวต)

วันทีส่ ิ บ
10.50 น.

สนำมบินสุ วรรณภุมิ
เดินทางกลับถึง สนำมบินสุ วรรณภุมิ โดยสวัสดิภาพ
------------------------------------------------หมำยเหตุ กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือความปลอดภัย
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
**อัตรำค่ ำใช้ จ่ำย
วันทีเ่ ดินทำง

27 เม.ย. – 6 พ.ค.
26 พค. – 4 มิ.ย.
9 – 18 มิ.ย.
22 มิ.ย. – 1 ก.ค.
7 – 16 ก.ค.
21 – 30 ก.ค.
11 – 20 ส.ค.

ผู้ใหญ่

เด็ก+1ผู้ใหญ่

เด็กเสริมเตียง+2ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

51,999.-

51,999.-

49,999.-

11,500

** ทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลีย่ นแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำร ขึน้ รำคำของภำษีนำ้ มัน
และ/หรือภำษีประกันภัยกำรเดินทำง และค่ ำวีซ่ำ **
อัตรำนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) (ชัน่ ธุ รกิจเพิ่มท่านละประมาณ 90,000 บาท
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
(โรงแรมส่ วนใหญ่จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น,
ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์ ,การประชุม
อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลี่ยนย้ายเมือง หรื อเพิ่มค่าทัวร์ ในกรณี พกั ที่เมืองเดิม
โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
5. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
6. ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง
ในวงเงินท่านละไม่เกิน
1,750,000
บาท
เงื่อนไขตามกรมธรรม์
(ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน
จากอุบตั ิเหตุ
และเจ็บป่ วย
(แอดมิด
8
ชม.)
/

การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับ
ค่าใช้จ่ายในการส่ งศพหรื ออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)

ประเทศ

/

อัตรำนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ
ฯลฯค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ,ค่าบริ การพิเศษอื่นๆ
4. ค่าวีซ่าอังกฤษ ประมาณท่านละ 6,000 บาท (ยืน่ ปกติก) กรณี ยนื่ ด่วนต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 7,000 บาท
จ่ายตรงกับสถานทูต และ กรณี ที่ไม่ตอ้ งการรอคิวนานถ้าคนเยอะ จ่ายพีเมี่ยม 3,000 กับสถานทูต
(เราบริ การยืน่ ให้สาหรับท่านที่ไม่มีวซี ่าอังกฤษ)
5. ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ 24 ปอนด์
6. ค่ ำทิปคนขับรถ 16 ปอนด์ ต่ อ ท่ำน

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
เมื่อมัดจาทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิกทัวร์ได้ทกุ กรณี ***เนื่ องจากเป็ นตัวโปรโมชั
๋
น่ ***
******ไม่สามารถรีฟันคืนได้******
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...
ชาระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นถือว่าเป็ นการยกเลิกโดยอัตโนมัติ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด

เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท
ข้ อควำมซึ่งถือเป็ นสำระสำหรับท่ ำนผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทำง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร
ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา
ดูงาน
เพื่อความสะดวกสบาย
และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง
ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ
ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั
ยานพาหนะ,
อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง,
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ,
พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต
รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย
(โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล
เนื่องจากเป็ นสิ ทธิพิเศษทางการทูต)
ซึ่ งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ
มีความคุม้ ครอง
และประกันอุบตั ิเหตุ
ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ
ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ

มิให้เดินทางออก
หรื อ
เข้าประเทศ
เนื่องมาจากความประพฤติ
พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง
ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง
รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย
บริ ษทั ฯ
จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ
รายละเอียดด้านการเดินทาง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น
หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนีก้ ำรขอสงวนสิ ทธิดังกล่ ำว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนควำมปลอดภัยของท่ ำนผู้มีเกียรติ
ซึ่งร่ วมเดินทำงเป็ นสำคัญ
- บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่รักเกียจของคนส่ วนใหญ่
เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุ ราบนรถ ก่อเสี ยงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น เอาแต่ใจตนเอง
หรื อถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่ เกรงใจผูอ้ ื่นชักชวนผูอ้ ื่นให้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ ฯลฯ
(เพื่อความสุ ขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่ วนใหญ่)
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย /
เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขายหรื อไม่ขายทัวร์ แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ
ก่อนจองทัวร์ เพื่อหาข้อสรุ ป ร่ วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขาย หรื อไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนซื้ อทัวร์
เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน)
- ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูก ปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา
เล่มสี เลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์ น้ นั ๆ
ยืนยัน การเดินทาง หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ฯ
ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่ มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสี ยเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ แจ้วแล้วข้างต้น
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริ ษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้”

ใบจองทัวร์
รายการทัวร์...........................................................................................วันเดินทาง....................................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ......................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด........................................คน (ผูใ้ หญ่................................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ................ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด..............................ห้อง (ห้องพักคู่..............................ห้องพักเดี่ยว............ห้องพัก 3 เตียง..........)
รำยชื่ อผู้เดินทำง (กรุ ณำกรอกชื่ อไทยและอังกฤษอย่ ำงถูกต้ องตำมหนังสื อเดินทำง เรียงตำมห้ องพัก)

ลำดับ ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)

ชื่อ-นำมสกุล(ภำษำอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมำยเหตุ

กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น

อำหำร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่น ๆ.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ยืนยันรำคำ
ผูใ้ หญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด.........................
ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบเงื่อนไขในรำยกำรทัวร์ เรียบร้ อยแล้ว

ลงชื่อ..................................................ผูจ้ อง
(.......................................................)

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำทัวร์
- หนังสื อเดินทำง
- ต้ องมีอำยุเหลือมำกกว่ ำ 6 เดือน (สาหรับท่านที่มีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย
เพื่อความรวดเร็ วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) หนังสื อเดินทำง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
 รู ปถ่ ำย
- รู ปถ่ายปั จจุบนั หน้าตรง 2 x 1.5 นิ้ว จานวน 3 ใบ (ใช้ รูปสี พนื้ หลังขำว ถ่ ำยมำตรฐำนไม่ เกิน 6 เดือน
ซึ่งขยำยจำกฟิ ล์ มเท่ ำนั้นรู ปโพลำลอยด์ /สติ๊กเกอร์ ใช้ ไม่ ได้ ) และกรุ ณาเขียนชื่อ-นามสกุลไว้ดา้ นหลังรู ป
 หลักฐำนกำรเงิน
- สาเนาสมุดเงินฝากส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง
อัพเดทหน้าปั จจุบนั ย้อนหลังไป
6
เดือน
(และควรปรับยอดสมุดเงินฝำกให้ เรียบร้ อยก่ อนถ่ ำยสำเนำ) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา

** สถานฑูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริ งของท่านในบางกรณี (ไม่ แนะนำให้ ใช้ บัญชีกระแสรำยวัน)
 หลักฐำนกำรทำงำน (ภำษำอังกฤษและเป็ นหลักฐำนปัจจุบันเท่ ำนั้น)
- กรณีเป็ นพนักงำน
- หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทางานและช่วงเวลาที่อนุมตั ิให้ลาหยุด
- กรณีเป็ นเจ้ ำของกิจกำร
สาเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ น้ ส่ วน
พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนาและประทับตราบริ ษทั ฯ (อำยุสำเนำไม่ เกิน 3 เดือน)
- กรณีเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษำ (ภำษำอังกฤษและเป็ นหลักฐำนปัจจุบันเท่ ำนั้น)
- หนังสื อรับรองจำกทำงโรงเรียนหรือสถำบันทีก่ ำลังศึกษำอยู่และสำเนำบัตรนักศึกษำพร้ อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเ
นำ
 สำเนำทะเบียนบ้ ำน และสำเนำบัตรประชำชน หรือสำเนำใบสู ติบัตร และสำเนำใบเปลีย่ นชื่ อ (ถ้ ำมี)
กรุ ณาเซ็นชื่อรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ
- กรณีทเี่ ด็กอำยุต่ำกว่ ำ 20 ปี
- ไม่ ได้ เดินทำงพร้ อมบิดำมำรดำหรือคนใดคนหนึ่งจะต้องไปทาหนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอาเภอ
หรื อเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผูท้ ี่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
- เด็กอยู่ในควำมปกครองของบิดำหรือมำรดำเพียงคนเดียว
จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
เช่น
สาเนาใบหย่า
พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่ งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น
จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณีสมรสแล้ว สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาใบหย่า หรื อ สาเนาใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรสเสี ยชีวติ )
พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา

รำยละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ ละท่ ำนทีต่ ้ องกรอกให้ ครบทั้งหมดทุกช่ อง (สำคัญมำกมีผลต่ อกำรพิจำรณำวีซ่ำ)
1.สถานภาพการสมรส
โสด/สมรส/หรื อสมรสแต่ไม่จดทะเบียน....................................................................................................................................
................................................................
2.พาสปอร์ตเล่มเก่ำ เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ
....................................................................................................................................................................................................
3.ที่อยูป่ ั จจุบนั / อาศัยมานานกี่ปี / เบอร์ บา้ น / เบอร์ มือถือ /
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
4.ชื่อ บิดำ นำมสกุล / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด
....................................................................................................................................................................................................
5.ชื่อ มำรดำ นำมสกุล / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด
....................................................................................................................................................................................................
6.ชื่ อภรรยำ คู่สมรส นำมสกุล / ที่อยู่ / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
7.ชื่อ บุตร/ธิดำ นามสกุล จานวนกี่คน ที่อยู่ อาศัยอยูก่ บั ใคร
....................................................................................................................................................................................................
8.อำชี พปัจจุบัน / ชื่อและที่อยูบ่ ริ ษทั เบอร์ โทรศัพท์ / วันเริ่ มงาน / อาชีพเสริ ม(ถ้ามี)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
9.รายได้ต่อเดือน / ค่าใช้จ่ายต่อเดือน / ค่าใช้จ่ายดูแลภรรยา บุตร และครอบครัว(ถ้ามี)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
10.เคยเดินทางไปอังกฤษหรื อไม่
....................................................................................................................................................................................................

