ROMANTIC UNITED KINGDOM
อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์
10 วัน 7 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63
สโตนเฮนจ์ | บ้ านเชกสเปี ยร์ | ปราสาทเอดินเบิร์ก | สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด| ลอนดอน

ราคาแนะนาเพียง
เส้ นทางการเดินทาง

67,900.-

วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ์ – เมืองบาธ – เมืองคาร์ ดิฟฟ์
วันที่ 3.เมืองคาร์ ดิฟฟ์ – Bourton On The Water – บ้ านเชกสเปี ยร์ – ลิเวอร์ พลู
วันที่ 4. ลิเวอร์ พลู – วินเดอร์ เมียร์ – ล่องเรื อเลคดิสทริ ค – เมืองเอดินเบิร์ก ประเทศสกอตแลนด์
วันที่ 5. ปราสาทเอดินบะระ – นิวคาสเซิล
วันที่ 6. นิวคาสเซิล – แมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด
วันที่ 7. แมนเชสเตอร์ – Bicester Village Outlet – ลอนดอน
วันที่ 8. เที่ยวลอนดอน – หอนาฬกิ าบิ๊กเบน – ช้ อปปิ ง้ แฮร์ รอดส์
วันที่ 9. ลอนดอน – สนามบิน
วันที่ 10. กรุงเทพฯ

วันที่ 1
21.00 น.

วันที่ 2
00.15 น.
06.20 น.

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

กรุ งเทพฯ
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอย
ต้ อนรับและอานวยความสะดวก

กรุ งเทพฯ – ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ์ – เมืองบาธ – เมืองคาร์ ดฟ
ิ ฟ์
ออกเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เที่ยวบินที่ TG 910
*** สาหรับคณะที่ออกเดินทางตังแต่
้ เดือนเมษายนเป็ นต้ นไป จะออกเดินทางเวลา 00.55 น.และไปถึงลอนดอนเวลา 07.15 น.***
เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 7 ชัว่ โมง และจะเปลี่ยนเป็ น 6 ชัว่ โมง ในวันที่ 29 มีนาคม 2563)
นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรนาท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บวั รี่ (Salisbury) นาท่านชมเสาหินสโตนเฮนจ์
(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็ นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตังอยู
้ ่
กลางทุ่งราบกว้ างใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้ างอย่างชัดเจน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) ตังอยู
้ ่ในหุบเขาของแม่นา้ เอวอนในบริ เวณที่มีนา้ พุร้อนธรรมชาติที่เป็ นที่ตงถิ
ั ้ ่นฐาน
ของชาวโรมันสมัยที่ยงั เรื องอานาจ และเป็ นผู้สร้ างโรงอาบนา้ โรมัน (Roman Bath) และยังได้ เป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 นาท่านเข้ าชมพิพิธภั ณ ฑ์ นา้ แร่ ร้อ นโรมั น (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการ
ค้ นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบนั เป็ นกลุม่ อาคารสาคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็ นที่ตงของบ่
ั้
อน ้าแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วน
ที่สอง คือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิ ดบริ การให้ นกั ท่องเที่ยวหรื อชาวเมืองใช้ บริ การนา้ แร่ซึ่งมีทงสระว่
ั้
ายนา้ , บ่อ
น ้าแร่ เย็น-ร้ อน, ห้ องอบไอน ้า และส่วนที่เป็ น Turkish Bath จากนัน้ เดินทางต่อสู่เมืองคาร์ ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศ
เวลส์ (Wales) หนึ่งในเครื อจักรภพ กลางใจเมืองเป็ นที่ตงของปราสาทคาร์
ั้
ดิ๊ฟ เดิมเป็ นที่พานักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูก
ล้ อมรอบไว้ ด้วยกาแพงโบราณ จากนันผ่
้ านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์
ดิฟ๊ , สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทาการของรัฐ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั CLAYTON HOTEL CARDIFF หรื อเทียบเท่า

เมืองคาร์ ดฟ
ิ ฟ์ – Bourton On The Water – บ้ านเชกสเปี ยร์ – ลิเวอร์ พูล
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางไปยังเมือ งเล็กแสนน่ารั ก Bourton On The Water ซึ่งเป็ นหมู่บ้านที่ ได้ รับการโหวตให้ เป็ นหมู่บ้านที่ มีความ
สวยงามมากที่ สุด ในอัง กฤษ ด้ วยลักษณะของตัวอาคารที่ มี ความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้ างตัวอาคารด้ วยหิ น ซึ่งเป็ นหิ น
Cotswold stone เท่านัน้ ภายในหมูบ้านจะมีแม่น ้า Windrush ไหลผ่าน มีเป็ ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น ้า เป็ นหมูบ่ ้ านที่
มีธรรมชาติสดุ แสนโรแมนติค จากนันเดิ
้ นทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ ด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ริมฝั่งแม่น ้าเอวอน
อันเป็ นบ้ านเกิดของวิลเลียม เชกสเปี ยร์ (William Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของอังกฤษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอร์ ด ซึ่ง ร่มรื่ นไปด้ วยสวนสาธารณะ นาท่านชมบ้ าน เชกสเปี ยร์ (ด้ านนอก) และชีวติ ความเป็ นอยู่ของกวี
เอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น ้าเอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ในประวัตศิ าสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับ กวีเอกผู้นี ้ อิสระ
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ให้ ท่านเลือกซื ้อสินค้ าที่ระลึกจากร้ านค้ ามากมาย จากนัน้ ออกเดินทางสู่เมืองลิเวอร์ พูล (Liverpool) ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น
เมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็ นเมืองถิ่นกาเนิดของวงดนตรี สี่เต่าทองหรื อเดอะบีทเทิล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC หรื อเทียบเท่า

ลิ เ วอร์ พู ล – วิ น เดอร์ เมี ย ร์ – ล่ อ งเรื อ เลคดิ ส ทริ ค – เมื อ งเอดิ น เบิ ร์ ก
ประเทศสกอตแลนด์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์ เมียร์ (Windermere) สู่เขตเลคดิสทริ ค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้ รับการขนานนามว่าดี
และสวยที่สดุ ของอังกฤษ ที่กว้ างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง นาท่านสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์
เมียร์ ด้ วยการล่อ งเรื อ เลคดิสทริ ค ที่ ท่านจะได้ ชื่ นชมกับความเป็ นธรรมชาติในทะเลสาบ จากแอมเบิลไซด์ส่เู มือ งเบาว์เนส
ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามยิ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเข้ าสูเ่ มืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh) เมืองหลวงของสกอตแลนด์ (Scothland) ดินแดนที่ตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่ที่สวยงาม นาท่าน
เดินทางสูย่ ่านเมืองเก่า สูถ่ นนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายสาคัญที่เชื่อมสู่พระตาหนักโฮลี่ร๊ ูด (Palace of Holyroodhouse)
ซึ่งเป็ นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็ นที่ประทับ ของพระนางแมรี แห่ง สก็อต ฝั่ งตรงข้ ามเป็ น
รัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมใิ จ ด้ วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL EDINBURGH PARK หรื อเทียบเท่า

ปราสาทเอดินบะระ – แมนเชสเตอร์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้ าชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อันสง่างามด้ วยทาเลที่ตงบนเนิ
ั้
นเขาสูง มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุก
มุมเมือง เคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ย์สก๊ อ ต แบ่งเป็ นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกาแพงปราสาท

ค่า
ที่พัก

โบราณ มีปืนใหญ่เรี ยงราย รวมทังประเพณี
้
การยิงปื นใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปี ที่ผา่ นมา, โบสถ์เซนต์ มากา
เร็ต สร้ างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อราลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้ วเข้ าสูพ่ ระราชฐานชันในส่
้ วนที่เป็ น The Palace
จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่ องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต
Outlet ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
จากนันออกเดิ
้
นทางสูเ่ มืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ที่มีชื่อเสียงจากการเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรก
ของโลก เป็ นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองที่ตงของสโมสรที
ั้
่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของ
โลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้ แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี ้ และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ตี ้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN MANCHESTER หรื อเทียบเท่า

วันที่ 6

แมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด – OUTLET – ลอนดอน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้ าชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด (Old Trafford Stadium and Museum Tour ) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่า
รวยที่สดุ ในโลก เป็ นสนามที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได้ มากถึง 76,212 คน เป็ นรองจากสนามเวมบลีย์ สเต
เดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็ นอันดับที่ 11 ของยุโ รปนอกจากนัน้ ยัง
เป็ น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็ นสนาม 5 ดาว รวมทังเข้
้ า ชมพิพธิ ภัณฑ์ (Museum) ที่รวบรวมประวัตคิ วามเป็ นมา
ตังแต่
้ เริ่มก่อตังสโมสร
้
และ ยังมีสงิ่ ของ ถ้ วยรางวัลต่างๆ แสดงโชว์อยู่ด้วย จากนันอิ
้ สระให้ ท่านเลือกซื ้อของที่ระลึกของทีมที่ ท่ าน
ชื่ น ชอบในร้ าน MEGA STORE ที่ ม ากมายไปด้ ว ยของที่ ร ะลึก หลากหลายชนิ ด ส าหรั บ แฟนบอล จากนัน้ น าท่ า นสู่ย่ า น
Manchester Piccadilly ถนนช้ อปปิ ง้ ที่คึกครื น้ ที่สุดของเมือง หรื อเดินเลือกซือ้ สินค้ าในห้ าง Manchester Arndale ห้ างขนาด
ใหญ่และ Market Street ที่มีร้าน แบรนด์ดงั เรี ยงรายเต็มไปหมดไม่แพ้ oxford street ในลอนดอน
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง (Fish and Chips)

บ่ าย

นาท่านเดินทางสู่ Bicester Village outlet ชอปปิ ง้ จุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดงั ให้ ท่านให้ เลือกสรร อาทิ เช่น Balenciaga,
Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce &
Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ
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อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรื อเทียบเท่า

ลอนดอน – สะพานหอคอย – ลอนดอนอาย - ถนนอ๊ อกฟอร์ ด
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์ คสั (PiccadillyCircus) เดิมเป็ นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน ้าพุ
และรูปปั น้ อีรอสตรงกลาง และเข้ าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตรุ ัสทราฟั ลก้ าร์ ( Trafagal
Square) ที่ รายล้ อมไปด้ วยอาคารที่ น่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนต์ปอล ( St.Paul’s Cathedral) ที่ มียอดโดมใหญ่ เป็ นอันดับ 2
ของโลก สถานที่ใช้ จดั พระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้ าฟ้าชายชาร์ ล และเลดี ้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้ วเข้ าสูจ่ ัตรุ ัสรัฐสภามหา
วิหารเวสท์มนิ ส์เตอร์ (Westminster Abbey) ที่ตั ้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั ้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยังเป็ นที่ตั ้งของหอนาฬิกา
ที่ร้ ูจกั กันดีในนามหอนาฬกิ าบิก๊ เบน (Big Ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชัว่ โมง เป็ นนาฬกิ าที่มีหน้ าปั ดใหญ่ที่สดุ
ในโลกและฝั่ งตรงข้ ามที่ มีแม่นา้ เทมส์กนอยู
ั ้ ่เป็ นที่ตงของชิ
ั้
งช้ าสวรรค์ ลอนดอน อาย ( London Eye) ชิงช้ าสวรรค์ที่สงู ที่สุดใน
ยุโรป จากนันน
้ าท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ ามแม่น ้าเทมส์ที่สามารถยกเปิ ดปิ ดได้ จากนันถ่
้ ายรูป
คู่กับหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์ อันเกรี ยงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรื อแม้ แต่
ซับซ้ อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็ นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดนประหาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
จากนันอิ
้ สระให้ ท่านได้ สนุกกับการเลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย บริเวณถนนอ๊ อกฟอร์ ด (Oxford Street) ซึง่ เรี ยกได้ วา่ เป็ น
ศูนย์กลางการช๊ อปปิ ง้ ในกรุงลอนดอน มีร้านค้ าเสื ้อผ้ าแฟชัน่ เครื่ องประดับ นาฬกิ า ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2
กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss
Selfridge ฯลฯ ห้ าง John Lewis, House of Fraser และ ยังมีห้างสุดหรูอย่าง Selfridges ที่มีสนิ ค้ าซุปเปอร์ แบรนด์ ตังอยู
้ ่อีก
ด้ วย
รับประทานอาหารค่าณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรื อเทียบเท่า

อิสระเที่ยวลอนดอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
อิสระเต็มวัน โดยมีหวั หน้ าทัวร์ ให้ ข้อมูล หรื อ คาแนะนา และ ทางบริษัทไม่มีรถบริ การส่ง ค่าใช้ จ่ายทังหมดเป็
้
นความรับผิดชอบ
ของตัวท่านเอง เช่นชมพิพธิ ภัณฑ์บริตชิ (British Museum) ซึ่งเป็ นหนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์ด้านประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมของมนุษย
ที่สาคัญที่สดุ และใหญ่ที่สดุ ในโลก มีการก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบื อ้ งต้ นวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ สว่ นใหญ่เป็ นของ
สะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็ นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี ้เปิ ดให้ บริการแก่สาธารณะเป็ น
ครัง้ แรกในวันที่15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์ รี กรุงลอนดอน อันเป็ นสถ านที่ตงของ
ั้
อาคารพิพธิ ภัณฑ์ในปัจจุบนั หรื อ เลือกซื ้อสิ ้นค้ าในย่านไนซ์บริ ดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็ นที่ตงของห้
ั้
างสรรพสินค้ าชื่อดังอย่าง
ฮาร์ วีย์นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮร์ รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้ าแฟชั่นชัน้ นาจากทั่วทุกมุมโลก รวมทัง้
กระเป๋ าแฮร์ รอดส์ที่นิยมกันอย่างมาก รวมทังมี
้ ร้านค้ าแฟชั่นมากมายตังอยู
้ ่บริ เวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara,

ที่พัก

Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยัง มี ถ นนสโลน (Sloane Street) ที่ เ ป็ น ที่ ตัง้ ของร้ าน Super Brands
อาทิ เช่ น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, ErmenegildoZegna, Alberta
Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ
อิสระอาหารกลางวันและค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรื อเทียบเท่า

วันที่ 9

ลอนดอน – เข้ าชมพระราชวังวินด์ เซอร์ – ช้ อปปิ ้ ง - สนามบิน

เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

21.35 น.

วันที่ 10
16.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองวินด์เซอร์ (Windsor)เ พื่อเข้ าชมพระราชวังวินด์ เซอร์ (Windsor Castle) เป็ นพระราชวังตังอยู
้ ่ที่วนิ ด์เซอร์
สร้ างโดยสมเด็จพระเจ้ าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1070สถาปั ตยกรรมเป็ นแบบโรมาเนสก์ พระราชวังวินด์เซอร์ เป็ น
พระราชฐานที่ยังมีผ้ อู ยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกและเป็ นพระราชฐานที่เก่าที่สดุ ที่มีผ้ อู ยู่อาศั ยที่ต่อเนื่องกันมา ตังแต่
้ เริ่ มสร้ างให้
ท่านได้ เข้ าชม พิพธิ ภัณฑ์ตา่ งๆ อาทิ พิพธิ ภัณฑ์อาวุธ ชุดอัศวินนักรบ โล่ห์ ตราประจาตระกูลขุนนาง ภาพวาดฝี พระหัตถ์ปรินซ์พิล
ลิป พระฉายาลักษณ์สว่ นพระองค์ ของใช้ สว่ นพระองค์ ในวาระเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 90 พรรษา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเลือกซื ้อสิ ้นค้ าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็ นที่ตงของห้
ั้
างสรรพสินค้ าชื่อดังอย่าง ฮาร์ วีย์ นิโคล (Harvey
Nicole) และ แฮร์ รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื ้อสินค้ าแฟชัน่ ชันน
้ าจากทัว่ ทุกมุมโลก รวมทังกระเป๋
้
าแฮร์ รอดส์ที่นิยม
กันอย่างมาก รวมทังมี
้ ร้านค้ าแฟชัน่ มากมายตังอยู
้ ่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo
Boss, Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็ นที่ตงของร้
ั้
าน Super Brands อาทิ เช่น 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
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสูส่ นามบินฮีทโธรว์ เพื่อให้ ท่านได้ มีเวลาทา คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื ้อ สินค้ าปลอดภาษีใน
สนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพด้ วยเที่ยวบิน TG917
*** สาหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่ เดือน เมษายนจะออกเดินทางเวลา 21.25 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 15.00 น.
***

กรุ งเทพฯ
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง
ROMANTIC UNITED KINGDOM

อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์
10 วัน 7 คืน โดยสารการบินไทย
กำหนดกำรเดินทำง

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 23 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 7ปี
[ไม่มเี ตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

รำคำ
ไม่รวมตั๋ว
ท่ำนละ

พักเดีย
่ วเพิม
่
ท่ำนละ

ว ันที่ 8 – 17 ก.พ. 63

59,900

59,900

59,900

59,900

34,010

10,900

ว ันที่ 6 – 15 มี.ค. 63

62,900

62,900

62,900

62,900

37,010

10,900

ว ันที่ 4 – 13 เม.ย. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

40,440

12,900

ว ันที่ 12 – 21 เม.ย. 63

79,900

79,900

79,900

79,900

44,440

12,900

ว ันที่ 2 – 11 มิ.ย. 63

63,900

63,900

63,900

63,900

38,010

12,900

ว ันที่ 18 – 27 มิ.ย. 63

63,900

63,900

63,900

63,900

38,010

12,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครั วต้ องให้ การดูแลสมาชิก

ภายในครอบครั วของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจ าเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลู กค้ า ท่ า นใดสนใจ ซื อ้ ประกั น การเดิน ทางสาหรั บครอบคลุ มเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ เดินทาง, ค่า
น ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ชาระพร้ อมเงินมัดจา)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (18 ปอนด์)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (20 ปอนด์)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริ ษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น

ทางบริ ษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริ ง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรี ยมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจ ของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณี ท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ีซ่าได้
สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ ตน
พานักหรื อศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้ องไปยื่นคาร้ องขอทาหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กับทาง
บริ ษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า และจานวน
หน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นันๆ
้ และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นั่งพร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่า ใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่ สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด

5.

6.

7.

8.
9.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่ นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิน ทางของท่ าน ไปยังคณะต่อ ไปแต่ทัง้ นี ท้ ่า นจะต้ อ งเสีย ค่า ใช้ จ่ ายที่ ไ ม่สามารถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั วิ ีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่า
ตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณี ผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั 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) หนังสอ
ื เดินทำง ต ้องมีหน ้ำ
1. หน ังสอ
้
เหลือสำหรับประทับวีซำ่ อย่ำงน ้อย 2 หน ้ำ อำยุกำรใชงำนเหลื
อไม่น ้อยกว่ำ 6 เดือน
ื เดินทำงจะต ้องไม่ชำรุด (หนังสอ
ื เดินทำงเล่มเก่ำ
นั บจำกวันเดินทำงกลับ และหนังสอ
กรุณำนำมำประกอบกำรยืน
่ วีซำ่ ด ้วย)
ั
***ในกรณี ทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยู่ตา
่ งประเทศ, ทางาน
ึ ษาศ ก
ึ ษาอยู่ ต่า งประเทศ กรุ ณ าแจ้ง
อยู่ ต่า งประเทศ หรือ น ก
ั เรีย น น ก
ั ศก
่ จะมีเงือ
เจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษ ัทให้ทราบท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ
ข้อ ก าหนดของทางสถานทู ต ต้อ งการเพิม
่ เติม และ บางสถานทู ต อาจไม่
สามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึง ผูเ้ ดิน ทางทีถ
่ อ
ื
พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้ำตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จำนวน 2
2. รูปถ่าย รูปถ่ำยสห
ใบ (พืน
้ หลังขำวเท่ำนัน
้ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือนห ้ำมสวม
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่
แว่นตำหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใสค
เลอะหมึก)
3. หล ักฐานการเงิน
้ า่ ยเอง สำเนำ
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
สมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ธรรมดำของธนำคำรทั่วไป สว่ นตัวของผู ้เดินทำง ถ่ำยสำเนำ
ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้ำทำรำยกำรเดินบัญช ี โดยกำร ฝำกหรือถอน ก่อน แล ้ว
ี ้องมีครบ
ค่อยปรับยอดเงินในบัญช ี อัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซำ่ และบัญชต
ทุกเดือน ในกรณีทม
ี่ ไี ม่ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ น STATEMENT พร ้อมทำจดหมำย
ี้ จง
ชแ
ี ำทัง้ สองเล่ม
3.2 กรณีเปลีย
่ นบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่ำนถ่ำยสำเนำสมุดบัญชม
(ทัง้ เล่มเก่ำ –เล่มใหม่)
ี ม่ำเสมอ ไม่ควรแต่งบัญชโี ดยกำรนำเงินก ้อนใหญ่เข ้ำ
***ควรเคลือ
่ นไหวบัญชส
ี อ
บัญชก
่ นยืน
่ วีซำ่ จะทำให ้ยอดเงินกระโดด ซงึ่ อำจเป็ นเหตุให ้ท่ำนถูกปฏิเสธวีซำ่ ได ้

้ า่ ยเอง
3.3 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ

3.3.1 สำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ย ้อนหลัง 6 เดือน ของผู ้ออกค่ำใชจ่้ ำยให ้
ี ้องมีครบทุกเดือน ในกรณีทม
อัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซำ่ และบัญชต
ี่ ไี ม่
ี้ จง
ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ นSTATEMENT พร ้อมทำจดหมำยชแ
3.3.2.

ื รับรองค่ำใชจ่้ ำยทีม
ี้ จงควำมสม
ั พันธ์อก
ต ้องทำหนังสอ
่ ก
ี ำรชแ
ี หนึง่ ฉบับ

(Sponsor Letter)

ี ด
ี ากประจา บ ัญช ี
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
กระแสรายว ัน
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลาก
บ ัญชส
ิ **
ออมสน
4. หล ักฐานการทางาน
-

ื รับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทำงเป็ น
เจ้าของกิจการ หนั งสอ
่ ช
ี อ
กรรมกำรหรือหุ ้นสว่ น อำยุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนกำรค ้ำ(พค.0403)

-

ี้ จงกำรทำงำน พร ้อมเอกสำรประกอบ เชน
่ รูป
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมำยชแ
ั ญำเชำ่ ที่ โฉนดทีด
ถ่ำยร ้ำน สญ
่ น
ิ เป็ นต ้น

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองกำรทำงำน จำกบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วัน
หนังสอ

เริม
่ ทำงำน
ื่ -สกุลต ้อง
(ขอเป็ นภำษำอังกฤษมีอำยุไม่เกิน 1 เดือนนั บจำกวันทีอ
่ อกเอกสำร ชอ
ื่
ตรงตำมหน ้ำพำสปอร์ต ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
สถำนทูตทีย
่ น
ื่ )
-

ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองกำรเรียนทีอ
ึ ษำ
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจำกสถำบันทีก
่ ำลังศก
อยู่
ื่ -สกุลต ้อง
(ขอเป็ นภำษำอังกฤษมีอำยุไม่เกิน 1 เดือนนั บจำกวันทีอ
่ อกเอกสำร ชอ
ื่
ตรงตำมหน ้ำพำสปอร์ต ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
สถำนทูตทีย
่ น
ื่ )

่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สำเนำทะเบียนบ ้ำน

-

บัตรประชำชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ/มรณะบัตร(ถ ้ำมี)

-

ื่ -นำมสกุล (ถ ้ำมีกำรเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจำกมำรดำ จำกอำเภอต ้นสงั กัด
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับบิดำ)
(โดยมำรดำจะต ้องคัดหนั งสอ
พร ้อมแนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด ้วย

-

ื ยินยอมจำกบิดำ จำกอำเภอต ้นสงั กัด
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ)
(โดยบิดำจะต ้องคัดหนั งสอ
พร ้อมแนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตบิดำมำด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดำและมำรดำจะต ้องคัด
ื ระบุยน
ั พันธ์เป็ นอะไรกัน
หนั งสอ
ิ ยอมให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับใคร มีควำมสม
กับเด็ก จำกอำเภอต ้นสงั กัด พร ้อมแนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตบิดำ
และมำรดำ

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดย
มีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผู ้มีอำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดีย ว
ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซำ่
***กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดำ-มำรดำลงชอ
ั ภำษณ์กับบุตรทีส
พร ้อมเดินทำงมำสม
่ ถำนทูตด ้วย ทงสองท่
ั้
าน

7. ท่ำนไม่จำเป็ นต ้องเซ็น รับรองสำเนำถูกต ้อง ให ้ท่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบคาร้อง
่ เท่านน
ขอวีซา
ั้
8. ในกรณีทม
ี่ เี อกสารเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอ ังกฤษทุกฉบ ับ จะต ้องแปลจำก
ร ้ำนแปลหรือศูนย์แปล พร ้อมประทับตรำจำกร ้ำนหรือศูนย์แปลเท่ำนัน
้ ไม่สำมำรถใชตั้ วทีแ
่ ปล
เองได ้
(ค่าแปลเอกสารไม่รวมในรายการท ัวร์ ผูเ้ ดินทางเป็นผูร้ ับผิดชอบเอง)

แบบฟอร์ มสำหรับกรอกข้ อมูลยืน่ วีซ่ำประเทศอังกฤษ
(กรุณำกรอกข ้อมูลเป็ นภาษาอ ังกฤษ ให ้ครบทุกข ้อ เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซำ่ ของ
ท่ำน)
ื่ -นำมสกุล ผู ้เดินทำง ภำษำไทย
ชอ
...................................................................................................................
ื่ -นำมสกุล ผู ้เดินทำง ภำษำอังกฤษ ตำมหนั งสอ
ื เดินทำง
ชอ
.............................................................................
ื่ -นำมสกุลเก่ำ ทีเ่ คยใชก่้ อนเปลีย
ชอ
่ น

.............................................................................................................
่ สมรส ฯลฯ) ..............................
เหตุผลทีเ่ ปลีย
่ น (เชน
เปลีย
่ นเมือ
่ วันที่ (วัน/เดือน/ปี ) ...................................
ื้ ชำติ
วัน/เดือน/ปี เกิด..................................................................เชอ
..........................
ั ชำติ ............................ สถำนทีเ่ กิด........................... ประเทศ...........................
สญ
ทีอ
่ ยู่ ( ถ ้ำทีอ
่ ยูต
่ ำมทะเบียนบ ้ำน กับทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันคนละทีอ
่ ยูก
่ รุณำแจ ้งรำยละเอียด)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................รหัสไปรษณีย.์ .................................. ท่ำนอำศัยอยูใ่ นบ ้ำนหลังนี้มำ
เป็ นเวลำ …......ปี ............เดือน
หมำยเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ..........................................
หมำยเลขโทรศัพท์ทท
ี่ ำงำน .........................................
หมำยเลขโทรศัพท์
บ ้ำน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..…....
ื เดินทำงมำแล ้วทัง้ หมด ..................เล่ม
มีหนั งสอ
ื เดินทำงปั จจุบัน ........................
หมำยเลขหนั งสอ
วันทีอ
่ อก...............................หมดอำยุ..............................
ื เดินทำงเล่มเก่ำ .........................
หมำยเลขหนั งสอ
วันทีอ
่ อก...............................หมดอำยุ...............................
ท่ำนเคยเดินทำงเข ้ำประเทศอังกฤษหรือไม่
…………………………………………………………………
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ คยเข ้ำประเทศอังกฤษครัง้ ล่ำสุด .............................................
รวมทัง้ หมดกีว่ ัน ....................
วัตถุประสงค์ในกำรไปครัง้ ล่ำสุด (ท่องเทีย
่ ว , ธุรกิจ , นั กเรียน)
....................................................................
ประเภทของวีซำ่ อังกฤษทีเ่ คยได ้รับ เป็ นประเภทใด
......................................................................................
ระยะเวลำของวีซำ่ อังกฤษทีเ่ คยได ้รับ เริม
่ ตัง้ แต่วันที่ .....................................
ถึงวันที่ ...................................
ท่ำนเคยได ้รับกำรปฏิเสธวีซำ่ อังกฤษ หรือ ประเทศอืน
่ ๆหรือไม่
...................................................................
เหตุผลทีถ
่ ก
ู ปฏิเสธ ..........................................................
วัน/เดือน/ปี ทีถ
่ ก
ู ปฏิเสธ .......................................
ประเทศอืน
่ ๆ ทีท
่ ำ่ นเคยเดินทำงไปนอกจำกอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี ) วันเดือนปี ทีไ่ ป รวมกีว่ ัน
และวัตถุประสงค์ในกำรไป (ท่องเทีย
่ ว , ธุรกิจ, นั กเรียน)

1.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไี่ ป
วัตถุประสงค์ในกำรไป ..........................
2.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไี่ ป
วัตถุประสงค์ในกำรไป ..........................
3.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไี่ ป
วัตถุประสงค์ในกำรไป ..........................
4.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไี่ ป
วัตถุประสงค์ในกำรไป ..........................
5.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไี่ ป
วัตถุประสงค์ในกำรไป ..........................

............................ รวม .......... วัน
............................ รวม .......... วัน
............................ รวม .......... วัน
............................ รวม .......... วัน
............................ รวม .......... วัน

สถำนภำพ
.........โสด
........ หย่ำ และมีทะเบียนหย่ำ (ต ้องนำมำแสดงด ้วย)
......... แต่งงำนแล ้ว (แต่ไม่ได ้จดทะเบียน)
........ แต่งงำนและมีทะเบียนสมรส (ต ้องนำมำแสดงด ้วย)
ี ชวี ต
........ หม ้ำย (คูส
่ มรสเสย
ิ )
ในกรณีสมรสแล ้วทัง้ จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ต ้องกรอกรำยละเอียดเพิม
่ เติม
ื่ นำมสกุล ของคูส
ชอ
่ มรส
...........................................................................................................................
...
วัน/เดือน/ปี เกิด ของคูส
่ มรส
...........................................................................................................................
สถำนทีเ่ กิด..................................................................................................
ื้ ชำติ .......................................... สญ
ั ชำติ .............................................
เชอ
ื เดินทำง .............................................
หมำยเลขหนั งสอ
หมำยเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันของคูส
่ มรส
...........................................................................................................................
.....
ในกรณีทม
ี่ บ
ี ต
ุ ร ต ้องกรอกรำยละเอียดเพิม
่ เติมทุกคน
ื่ นำมสกุล ของบุตร
1.ชอ
...........................................................................................................................
.....
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
...........................................................................................................................
....
สถำนทีเ่ กิด...................................................................................
ื เดินทำง .............................................
หมำยเลขหนั งสอ

หมำยเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ปั จจุบันบุตรอำศัยอยูท
่ ี่
...........................................................................................................................
........
ื่ นำมสกุล ของบุตร
2.ชอ
...........................................................................................................................
.....
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
...........................................................................................................................
....
สถำนทีเ่ กิด...................................................................................
ื เดินทำง .............................................
หมำยเลขหนั งสอ
หมำยเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ปั จจุบันบุตรอำศัยอยูท
่ ี่
...........................................................................................................................
........
ประวัตข
ิ องบิดำ
ื่ ของบิดำ ..........................................................
ชอ
นำมสกุลของบิดำ ..........................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบิดำ .........................................
สถำนทีเ่ กิดของบิดำ........................................................
ประเทศทีเ่ กิด ......................................................
ื้ ชำติ ................................... สญ
ั ชำติ......................................
เชอ
ื เดินทำง .............................................
หมำยเลขหนั งสอ
หมำยเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ประวัตข
ิ องมำรดำ
ื่ ของมำรดำ ........................................................
ชอ
นำมสกุลของมำรดำ ....................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของมำรดำ ..........................................
สถำนทีเ่ กิดของมำรดำ ..............................................
ประเทศทีเ่ กิด .............................................
ื้ ชำติ ................................... สญ
ั ชำติ .....................................
เชอ
ื เดินทำง .............................................
หมำยเลขหนั งสอ
หมำยเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ี กำรงำน รำยได ้ รำยรับ และรำยจ่ำยต่ำงๆ
ข ้อมูลสว่ นตัวของผู ้เดินทำงเกีย
่ วกับด ้ำนอำชพ
ี , ตำแหน่ง (โปรดระบุเป็ นภำษำอังกฤษ)
งำนปั จจุบันทำอำชพ
......................................................................

ื่ บริษัททีท
ชอ
่ ำงำน
...........................................................................................................................
...............

ทีอ
่ ยูข
่ องบริษัททีท
่ ำงำน
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................รหัสไปรษณีย.์ ......................................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ ริม
่ ทำงำน
............................................... เงินเดือน .................................บำท
ึ ษำ ระบุชอ
ื่ โรงเรียน/มหำวิทยำลัย
กรณี นั กเรียน / นั กศก
...............................................................................
ั ้ ทีเ่ รียนอยู่ ........................................หลักสูตรทีก
ระดับชน
่ ำลังเรียน
..............................................................
ื่ มวลชน ข ้ำรำชกำร)
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