เทียวอั งกฤษ วั น คืน
ลอนดอน-แอมส์เบอร์รี-บาธ-ลิเวอร์พูล-แมนเชสเตอร์
เบอร์มงิ แฮม-อ๊อกซ์ ฟอร์ด-บิสเตอร์
ชมสโตนเฮ้ นจ์ ใน สิงมหั ศจรรย์ของโลก ชมเมืองแห่งนําแร่โรมั นบาธ
เหล่ า FC ถ่ายรูปกั บสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดและสนามแอนฟิ ลด์
เทียวกรุงลอนดอน แชะชมพระราชวั งบัคกิงแฮม หอนาฬกิ าบิกเบน
ทาวเวอร์บริดจ์ ลอนดอนอาย
ช้อปปิ ง Bicester Village อิ สระเต็มอิ มจุใจ ณ มหานครลอนดอน
พร้อมทานเป็ ดย่างต้นตํารั บ Four Season
2205-2201-UK

www.smileytour.com

1|P a g e

** บินตรงสู่มหานครลอนดอน **

โดยสายการบิน Scoot Airlines

เริมต้น
บริษทั ฯ...ขอแนะนํารายการเทียวอังกฤษแบบคูลคูลและมีเวลาช้อปปิ ง ดังนี
ลอนดอน
มหานครตลอดกาล ทีตังของทีสําคัญๆ เช่น พระราชวังบักกิงแฮม สะพานทาวเวอร์บริดจ์ หอนาฬิกาบิกเบน
ลอนดอนอายส์ พิพธิ ภัณฑ์องั กฤษ จากนันมีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิงบนถนนอ็อกซฟอร์ด ย่านช้อปปิ ง
ชือดังของมหานครลอนดอน
แอมส์เบอร์รี ชมสโตนเฮ้นจ์ ใน สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ ชมอิทธิพลในอดีตของชาวโรมันโบราณที
เมืองบาธ
เบอร์มิงแฮม ตังอยู่ทางตะวันตกของเกาะอังกฤษ ในเขตเวสต์มดิ แลนด์ เมืองใหญ่อนั ดับสองรองจากลอนดอน เมืองทีมี
ชือเสียงในด้านอุตสาหกรรม หรือได้รบั ฉายาว่าเป็นโรงงานของโลก
ลิ เวอร์พลู
เมืองดังทีท่านคุน้ ชือจากฟุตบอลพรีเมียร์ลที มีี สนามแอนฟิลด์เป็นสนามฟุตบอลหลักของทีมลิเวอร์พลู เมืองที
มีกจิ กรรมท่องเทียวทีได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมาก
แมนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรมด้านการทอผ้ามาตังแต่ศตวรรษที และยังเป็ นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าทีสําคัญและ
เป็ นเมืองอุตสาหกรรมทีมีชอเสี
ื ยงและเป็ นเมืองของสโมสรฟุตบอลชือดังอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
อ๊อกซ์ฟอร์ด
เรียกขานกันว่าเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ซึงชือเมืองตังตามมหาวิทยาลัยระดับโลกทีรูจ้ กั กันในนามของ
มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด

กําหนดการเดิ นทาง

วันแรก
. น.

14.30 น.

2205-2201-UK

มี.ค.- เม.ย./ - เม.ย. / เม.ย.- พ.ค./ - พ.ค. / - พ.ค.

พ.ค.

สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงลอนดอน (อังกฤษ)
คณะพร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข
- เคาน์ เตอร์สายการบิน Scoot Airlines เคาน์เตอร์ L
**กรณี ทีบางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กําหนดการเดินทางอีกครังก่อนทําการจองตัวโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรและได้
ี
มีการดําเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมือเปลียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลียนแปลงเล็กน้ อย**
ออกจากเดิ นทางจากกรุงเทพฯ บินตรงสู่สนามบินแกตวิ ก Gatwick Airport กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ โดยสายการบิ น Scoot Airlines เทียวบิ นที TR-750 (มีบริการอาหารร้อนและนําดืมบน
เครืองบิ น) **สําหรับอาหารและเครืองดืมอืนๆ ต้องชําระเงิ นซือเพิ มเติ ม**
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เดิ นทางถึงสนามบินแกตวิก กรุงลอนดอน นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังท่าน
ตรวจรับกระเป๋ าและสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่มหานครลอนดอน เมืองหลวงของ
สหราชอาณาจักรและเป็ นเมืองใหญ่ทสุี ดในสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า . ล้านคน ถือเป็ น ในเมือง
ศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของโลก การสือสาร การบันเทิง แฟชันและศิลปะ ซึงเป็ น
ทียอมรับว่ามีอทิ ธิพลไปทัวโลก
จากนันนําท่านเข้าสู่ทพั
ี กระดับ ดาว Atrium Hotel Heathrow หรือระดับเทียบเท่า

วันทีสอง
เช้า

ลอนดอน-แอมส์บวั รี-สโตนเฮ้นจ์-บาธ-ลิ เวอร์พลู
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองแอมส์เบอร์รี Amesbury ในเขตทุง่ หญ้าแอมส์เบอร์รี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.30 ชัวโมง) นําท่านชมเสาหิ นสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge กองหินประหลาด ใน สิงมหัศจรรย์ของโลก
ในยุคก่อนประวัตศิ าสตร์มากกว่า , ปี มาแล้ว ทีปัจจุบนั ก็ยงั ไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้วา่ ใครสร้าง?
เพืออะไร? มีแต่การวิเคราะห์และคาดเดา สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ เมืองอาบนําแร่ทมีี
อิทธิพลมาตังแต่ยุคเรืองอํานาจของอาณาจักรโรมันโบราณ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง Slug and Lettuce Restaurant
นําท่านชมภายนอกของโรงอาบนําแร่ร้อนทีสร้างขึนมาตังแต่ยุคโรมันโบราณ โดยมีการตกแต่งอย่าง
งดงาม ปั จจุบนั นําพุรอ้ นนีก็ยงั มีปริมาณนับล้านนับแสนแกลลอน ด้วยอุณหภูมริ ะดับ - องศาเซลเซียส
ซึงหลักฐานบ่อนําพุรอ้ นและซากอาคารเก่าแก่ทหลงเหลื
ี
ออยู่นี ทําให้เมืองบาธได้รบั การแต่งตังให้เป็ นเมือง
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.
ซึงภายในเป็ นพิพธิ ภัณฑ์นําแร่รอ้ นโรมัน ทีมีประวัตกิ ารค้นพบ
ทีน่าสนใจ ปั จจุบนั เป็ นกลุ่มอาคารสําคัญของเมืองคือบริเวณทีเป็ นทีตังของบ่อนําแร่รอ้ นคิงส์ ส่วนทีสองคือ
บริเวณวัด และส่วนทีสามคือ บริเวณทีเปิ ดบริการให้นักท่องเทียวหรือชาวเมืองใช้บริการนําแร่ ซึงมีทงสระ
ั
ว่ายนํา, บ่อนําแร่รอ้ น-เย็น, ห้องอบไอนํา และส่วนทีเป็ นเตอร์กชิ บาธ Turkish Bath จากนันนําท่านชมเมือง
อาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึนในยุคจอร์เจียน ทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทังอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคาร
รูปครึงวงกลมทีมีสถาปัตยกรรมแปลกตาทําให้เมืองบาธมีเสน่ หไ์ ม่น้อย ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางต่อ
สู่เมืองลิ เวอร์พลู Liverpool (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง) เมืองทีมีกจิ กรรมท่องเทียวทีได้รบั
ความนิยมเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะคนทีเป็ นสาวกของหงส์แดงลิเวอร์พลู ต้องไม่พลาดมาเยือนเมืองนี
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน Mayflower Chinese Restaurant
จากนันนําท่านเข้าสู่ทพั
ี กระดับ ดาว Crowne Plaza John Lennon Airport หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

คํา
วันทีสาม
เช้า

2205-2201-UK

ลิ เวอร์พลู -แมนเชสเตอร์-เบอร์มิงแฮม
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมเมืองลิเวอร์พูล แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารลิเวอร์พูล Liverpool Cathedral วิหารทีมีขนาดใหญ่ทสุี ด
ของเมือง, อาคารรอยัลไลเวอร์ Royal Liver Building อาคารทีมีความโดดเด่นมากทีสุดของเมือง ซึงด้าน
บนสุดของอาคารประดับด้วยนกไลเวอร์ ตัว ทีมีขนาดใหญ่ทสุี ดและเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พลู
นําท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารท่าเรือและคลังสินค้า Albert Dock ทีได้รบั การออกแบบอาคารโดยเจสฮาร์ทลี
และฟิ ลปิ อาร์วคิ และเปิ ดใช้ในปี ค.ศ.
สร้างด้วยโครงสร้างทีเป็ นเหล็กเป็ นแห่งแรกๆ ของสมัยนันโดย
ยึดแนวคิดป้ องกันการเกิดอัคคีภยั กับคลังสินค้าและมีการพัฒนาจนกลายเป็ นท่าจอดเรือขนาดใหญ่ ปั จจุบนั
ยังเป็ นสถานทีทีสําคัญของเมืองจนได้รบั การขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางทะเลจากองค์การยูเนสโก้ รวมถึง
ชมความงดงามของอาคารท่าเรือบริเวณ Port of Liverpool หนึงในสถานทีสําคัญทังสามแห่งของเมืองลิเวอร์
พูล ทีได้รบั การขึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้เช่นเดียวกัน อาคารออกแบบโดย เซอร์อาร์โนวด์ ทอร์เนอรี
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กลางวัน
บ่าย

คํา
วันทีสี
เช้า

2205-2201-UK

และ เอฟบี ฮอบส์ สร้างขึนตังปี
จนถึง ปี
ด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ในแบบบาร็อค มีโดม
ขนาดใหญ่อยู่บนยอด พร้อมชมอาคารทีอยู่ใกล้เคียงคืออาคารคิวนาร์ด Cunard Building
จากนันนําท่านเดินทางสู่สนามแอนฟิ ลด์ Anfield Stadium สนามกีฬาของสโมสรฟุตบอลชือดังอย่างลิ
เวอร์พลู สนามฟุตบอลทีเป็ นตํานานและมีชอเสี
ื ยงของประเทศอังกฤษและเป็ นสโมสรทีมีชอเสี
ื ยงโด่งดังใน
วงการฟุตบอลโลก ให้ท่านชมภายนอกและถ่ายรูปกับสนามแอนฟิ ลด์และให้ทา่ นได้มเี วลาเลือกซือสินค้าที
Mega Store สําหรับแฟนคลับของทีมลิเวอร์พลู ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์
Manchester (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง) เมืองดังทีเป็ นสถานทีตังของสโมสรฟุตบอลชือก้องโลก
อย่างแมนเชอสเตอร์ยไู นเต็ดสโมสรทีเป็ นทีรูจ้ กั กันเป็ นอย่างดีในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลกี และยังเป็ น
เมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าทีสําคัญและเป็ นเมืองอุตสาหกรรมทีมีชอเสี
ื ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน New Emperor Restaurant
นําท่านเดินทางสูส่ นามโอลด์ทราฟฟอร์ด Old Trafford Stadium สนามกีฬาของสโมสรทีมีชอเสี
ื ยงโด่งดัง
ในวงการฟุตบอลโลกทีสร้างนักเตะฝีเท้ายอดเยียมของทีมปี ศาจแดงแมนเชสเตอร์ยไู นเต็ดมาหลายสมัยทีจัด
ได้ว่าเป็ นสนามฟุตบอลของสโมสรทีรวยทีสุดในโลก นําท่านชมภายนอกและถ่ายรูปกับสนามกีฬาโอลด์
ทราฟฟอร์ด สนามฟุตบอลชือดังของประเทศอังกฤษ และอิสระให้ท่านเลือกซือของทีระลึกหลากหลายชนิด
จากทีมฟุตบอลดังทีคุณชืนชอบจากร้านค้า Mega Store ของสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด
จากนันนําท่านเดินทางต่อสู่เมืองเบอร์มิงแฮม Birmingham ตังอยู่ทางตะวันตกของเกาะอังกฤษในเขต
เวสต์มดิ แลนด์ เมืองใหญ่อนั ดับสองรองจากลอนดอนเป็ นเมืองทีมีชอเสี
ื ยงในด้านอุตสาหกรรมหรือได้รบั
ฉายาว่าเป็ นโรงงานของโลกเนืองจากผลผลิตการส่งออกของประเทศและยังเป็ นเมืองทีมีความหลากหลายใน
ด้านวัฒนธรรมหลายเชือชาติและอีกทังยังเป็ นทีตังของมหาวิทยาลัยทีมีชอเสี
ื ยงอีกหลายแห่งทีเป็ นทีรูจ้ กั ของ
ชาวไทย อาทิ University of Central England, University of Birmingham, Aston University เป็ นต้น (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืนเมือง Byzantium Tapas Restaurant
จากนันนําท่านเข้าสู่ทพั
ี กระดับ ดาว Hotel Park Inn by Radisson หรือระดับเทียบเท่า
เบอร์มิงแฮม-อ๊อกซ์ฟอร์ด-ช้อปปิ งบิสเตอร์วิลเลจ-ลอนดอน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด Oxford (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง) เมืองทีอยูท่ างตะวันออก
เฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ เป็ นเมืองทีมีความหลากหลายของเชือชาติและเติบโตเร็วมากทีสุด รวมถึงเป็ น
เมืองทีมีสถานทีท่องเทียวทีมีประวัตศิ าสตร์ทยาวนาน
ี
คนทัวโลกมักจะรูจ้ กั เมืองนีในฐานะของ “เมืองแห่ง
การศึกษา” นําท่านชมสถานทีตังของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด University of Oxford ซึงเป็ นมหาวิทยาลัยที
เก่าแก่ทสุี ดในโลกและชมภายนอกของปราสาทอ็อกซ์ฟอร์ด Oxford Castle ปราสาทขนาดใหญ่ ซึงเป็ น
สถาปั ตยกรรมอังกฤษในช่วงศตวรรษที - ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยคูนํากว้าง จากนันผ่านชม
พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะและโบราณคดี Ashmolean Museum เป็ นพิพธิ ภัณฑ์มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก และยัง
ได้รบั การสถาปนาให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์และวิทยาศาสตร์ และชม Christ Church College
วิทยาลัยทีใหญ่และงามสง่าทีสุดในอ็อกซ์ฟอร์ด มีชอเรี
ื ยกกันง่ายๆ ว่า เดอะเฮ้าส์ ก่อตังในปี ค.ศ.
วิทยาลัยแห่งนีอยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยแห่งอ๊อกฟอร์ดเช่นกัน จากนันนําชมโบสถ์ซานตามาเรีย Santa
Maria Church โบสถ์พระแม่แห่งอัสสัมชัญ หรือเป็ นทีรูจ้ กั ในชือโบสถ์ซานตามาเรีย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
ความงดงาม จากนันนําท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์วิลเลจ Bicester Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
นาที) ทีตังของเอ๊าท์เล็ตขนาดใหญ่และมีชอเสี
ื ยงแห่งหนึงของอังกฤษ นําท่านชมและเลือกซือสินค้าแบรนด์
เนมต่างๆ ทังของอังกฤษและในยุโรป เช่น Anne Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry,
Calvin Klein, D&G, DKNY, Diesel, Dior, Dunhill, Ermenegildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo
www.smileytour.com
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Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling, L'Occitane, Levi's, Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul
Smith เป็ นต้น (เพือความสะดวกในการเลือกซือสิ นค้า อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตาม
อัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่มหานครลอนดอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนูเป็ ดย่างสไตล์กวางตุ้มทีมีชือเสียงแห่งมหานคร
ลอนดอนกับซอสลับสูตรพิ เศษของร้าน Four Season Chinese Restaurant
จากนันนําท่านเข้าสู่ทพั
ี กระดับ ดาว Atrium Hotel Heathrow หรือระดับเทียบเท่า
ลอนดอน-พระราชวังบัคกิ งแฮม-หอนาฬิ กาบิกเบน-ช้อปปิ งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมมหานครลอนดอน ทียิงใหญ่ชมอาคารสถาปัตยกรรมทีงดงามของประเทศอังกฤษซึงใจกลาง
มหานครแห่งนีใช้เป็ นทีถ่ายทําภาพยนตร์เรืองดังหลายต่อหลายเรืองโดยเริมจากชมภายนอกและถ่ายรูป
กับพระราชวังบัคกิ งแฮม Buckingham Palace ทีประทับแห่งพระราชินีองั กฤษ ชมการเปลียนยามของ
ทหารรักษาพระองค์ในชุดเครืองแบบเต็มยศ สวมหมวกพู่สดี าํ แต่จะเปลียนเป็ นชุดสีเทาในช่วงฤดูหนาว ก่อน
นําท่านเก็บภาพสวยของหอนาฬิ กาบิกเบน Big Ben สัญลักษณ์ทสํี าคัญของลอนดอนทีตังอยู่เคียงข้าง
อาคารรัฐสภาทีสวยงามริมฝังแม่นําเทมส์ ใกล้ๆกันเป็ นทีตังของมหาวิ หารเวสต์มินสเตอร์ Westminster
Abbey เป็ นหนึงในอาคารทางศาสนาทีมีชอเสี
ื ยงทีสุดของประเทศอังกฤษ และเป็ นสถานทีจัดพระราชพิธ ี
บรมราชาภิเษก พิธอี ภิเษกสมรส และพระราชพิธพี ระศพมากมาย ทีนีเป็ นโบสถ์ทมีี ชอเสี
ื ยงระดับโลกผ่านชม
สถานทีสําคัญต่างๆ อาทิ บ้านเลขที , จัตุรสั ทราฟั ลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟั ลการ์ของท่านลอร์
ดเนลสัน, ย่านโซโห ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Joy King Lau Restaurant
นําท่านชมภายนอกและถ่ายรูปกับทาวเวอร์ออฟลอนดอน Tower of London เดิมทีเป็ นพระราชวังเดิม
สร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที 1 แห่งอังกฤษ เมือปี ค.ศ. 1078 เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ซึงแต่เดิม
หอคอยแห่งนีเป็ นทังป้ อมปราการ พระราชวังและทีขังโดยเฉพาะสําหรับนักโทษทีมียศศักดิสูง คลังเก็บอาวุธ
ท้องพระคลัง สวนสัตว์ โรงกษาปณ์หลวง หอเก็บเอกสาร หอดูดาว และเมือปี ค.ศ. 1303 เป็ นต้นมาก็
เปลียนเป็ นทีเก็บรักษามงกุฎและเครืองราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร จากนันชมและถ่ายรูปกับสะพาน
ทาวเวอร์บริ ดจ์ Tower Bridge สะพานทีขึนชือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน เป็ นสะพานยกและ
สะพานแขวนอยู่รวมกันเป็ นหอคอยคู่ จึงทําให้สะพานแห่งนีมีชอเรี
ื ยกอีกชือหนึงว่า สะพานหอคอยสีขาว-ฟ้ า
และแวะถ่ายรูปกับลอนดอนอายส์ London Eye ชิงช้าสวรรค์ทสามารถชมวิ
ี
วกรุงลอนดอนได้แบบ
องศาและเป็ นสัญลักษณ์แห่งสหัสวรรษของอังกฤษ หรือทีรูจ้ กั ในชือมิลเลเนียมวีล Millennium Wheel ตังอยู่
ริมฝังทางใต้ของแม่นําเทมส์เป็ นสถานทีท่องเทียวทีได้รบั ความนิยมและเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเทียวได้เป็ น
อย่างมาก จากนันให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด Oxford Street ย่านช้อปปิ งใหญ่ของ
ลอนดอนทีท่านจะได้เลือกซือสินค้าคุณภาพเยียมจากมาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ์ และห้างอืนๆ อีก
มากมาย และเลือกซือเลือกชมสินค้าทีระลึก
(เพือความสะดวกในการเลือกซือสิ นค้า อิ สระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย)
จากนันนําท่านเข้าสู่ทพั
ี กระดับ ดาว Atrium Hotel Heathrow หรือระดับเทียบเท่า
ลอนดอน (อิ สระเต็มวัน)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิ สระเต็มวัน (อาหารกลางวันและคําอิ สระตามอัธยาศัย ไม่มีรถโค้ชให้บริการ)
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ท่านสามารถนังรถสาธารณะหรือนังรถไฟใต้ดนิ Underground หรือ Tube จากสถานีทอยู
ี ่ฝังตรงข้ามกับ
โรงแรมเพือเดินทางท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวย่านใจกลางกรุงลอนดอนหรือเลือกช้อปปิ งสินค้าจากร้านค้า
ต่างๆหรือห้างสรรพสินค้าชันนําได้ อาทิ
-St. Paul’s Cathedral หรือมหาวิ หารเซนต์ปอล เป็ นโบสถ์สาํ คัญทางศาสนาของสหราชอาณาจักร
โดยใช้เป็ นสถานทีจัดพิธแี ต่งงานหรือพระราชพิธใี หญ่ๆ รวมถึงเป็ นสถานทีฝั งร่างของบุคคลสําคัญทีมี
ชือเสียงในประวัตศิ าสตร์องั กฤษ ทําให้เป็ นหนึงในโบสถ์ทมีี ชอเสี
ื ยงและมีนักท่องเทียวเดินทางมาเทียว
มากทีสุดในสหราชอาณาจักร เพราะไม่เพียงแต่ภายนอกทีมีความสวยงามเท่านันการออกแบบและ
ตกแต่งภายในวิหารก็สวยงามไม่แพ้กนั ทังแท่นบูชาหินอ่อนแกะสลักวิจติ รงดงาม รวมทังวิหารแห่งนีเคย
ใช้เป็ นสถานทีจัดพิธอี ภิเษกสมรสของเจ้าฟ้ าชายชาร์ลส์และเจ้าหญิงไดอาน่ าอีกด้วย (ค่าเข้าชม
ประมาณ .00 GBP / ท่าน )
-สะพานมิ ลเลนเนี ยม Millennium Bridge สะพานแขวนเหล็ก ทีใช้สาํ หรับข้ามฝั งไปยังแม่นําเทมส์
ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเชือมต่อระหว่าง Bankside กับตัวเมืองลอนดอน ก่อตังขึนเมือปี
ค.ศ. 1998 เป็ นจุดทีสามารถมองเห็นบริเวณด้านหน้าของมหาวิหารเซนต์ปอลได้อย่างชัดเจนและเป็ น
สะพานทีได้ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์หลายๆเรือง เช่น Harry Potter, Guardians of The Galaxy, Run
Fatboy Run, Namastey London เป็ นต้น ทําให้เป็ นทีรูจ้ กั และเป็ นทีสนใจต่อนักท่องเทียวจํานวนมาก
-พิ พิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ องั กฤษ หรือ British Museum เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ดา้ นประวัตศิ าสตร์และ
วัฒนธรรมของมนุษย์ทสํี าคัญและใหญ่ทสุี ดของโลกด้วยมีโบราณวัตถุทเก็
ี บไว้ทนีี มากมายทีมีจาํ นวนราว
แปดล้านชินและเป็ นหนึงในพิพธิ ภัณฑ์ทมีี ของสะสมมากทีสุดในโลกและครอบคลุมมากทีสุดใน
ประวัตศิ าสตร์ ซึงได้มาจากการเก็บรวบรวมนับตังแต่สมัยของจักรวรรดิองั กฤษ เป็ นต้นมา รวมถึง หิน
Rosetta ทีโด่งดัง มัมมีโบราณของอียปิ ต์ และรูปปั นเลืองชือของกรีก
-Covent Garden หรือทีรูจ้ กั กันดีในชือ Apple Market แหล่งท่องเทียวทีสําคัญอีกแห่งหนึงในลอนดอน
สามารถช้อปปิ ง เดินเล่นชิลๆ หาของกิน แถมยังเชือมต่อกับแหล่งทีเทียวและแหล่งช้อปปิ งมากมายใน
ย่านใจกลางกรุงลอนดอนด้วย ซึงภายในตลาดมีสนิ ค้ามากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็ นผัก ผลไม้
ร้านอาหาร และสิงทีเป็ นเอกลักษณ์อกี อย่างของตลาดแห่งนีคือ งานศิลปะแบบต่างๆ งานอาร์ต งาน
แฮนด์เมดหรือสินค้าของมือสอง ภาพพิมพ์สนี ํามันสวยงาม ภาพวาด สินค้าเหล่านีล้วนมีคุณภาพและ
ราคาย่อมเยาว์
จากนันเข้าสู่ทพั
ี กระดับ ดาว Atrium Hotel Heathrow หรือระดับเทียบเท่า
วันทีเจ็ด
เช้า

2205-2201-UK

ลอนดอน (อิ สระเต็มวัน)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิ สระเต็มวัน (อาหารกลางวันและคําอิ สระตามอัธยาศัย ไม่มีรถโค้ชให้บริการ)
ท่านสามารถนังรถสาธารณะหรือนังรถไฟใต้ดนิ Underground หรือ Tube จากสถานีทอยู
ี ่ฝังตรงข้ามกับ
โรงแรมเพือเดินทางท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวย่านใจกลางกรุงลอนดอนหรือเลือกช้อปปิ งสินค้าจากร้านค้า
ต่างๆหรือห้างสรรพสินค้าชันนําได้ อาทิ
-พระราชวังวิ นด์เซอร์ Windsor Castle ตังอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงลอนดอน เป็ นพระราชวังทีโด่งดัง
ของอังกฤษเนืองจากเป็ นทีพํานักของกษัตริย์ ตังอยู่ทเมื
ี องอีตนั ในเขต Berkshire เป็ นพระราชวังเก่าแก่ที
สร้างเป็ นปราสาทใหญ่ทสุี ดในอังกฤษ ตังแต่สมัยพระเจ้าวิลเลียมในศตวรรษที ในปั จจุบนั ยังคงเป็ นที
ประทับของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที ทียังทรงเสด็จมาประทับบ้างเป็ นครังคราว (ค่าเข้าชมประมาณ
23.50 GBP / ท่าน)
-ลอนดอนอาย London Eye ทีรูจ้ กั ในชือ มิลเลเนียมวีล Millennium Wheel เป็ นชิงช้าสวรรค์ทสูี งทีสุดใน
ทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตรและกลายมาเป็ นสถานทีท่องเทียวทีได้รบั ความนิยมและเป็ นจุดดึงดูด
www.smileytour.com
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นักท่องเทียวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักรมีระยะเวลาในการหมุนต่อรอบ ด้วยเงือนไข 30 นาที ด้วยระยะ
ความเร็วที 0.9 กิโลเมตรต่อชัวโมง (ค่าขึนชมเริมต้นทีประมาณ .50 GBP / ท่าน )
-Trafalgar Square หรือจัตุรสั ทราฟัลการ์ เป็ นจัตุรสั ทีมีพนที
ื ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองลอนดอน ตังอยู่
บริเวณหน้า The National Gallery สร้างขึนในปี ค.ศ.
เพือเป็ นอนุสรณ์สถานของยุทธนาวีทราฟัลการ์
และสงครามวอเตอร์ลูระหว่างอังกฤษกับฝรังเศสในปี ค.ศ.
ซึงลักษณะเด่นของจัตุรสั ทราฟัลการ์กค็ อื มี
เสาหินทีเป็ นอนุ สาวรีย์ เนลสันตังอยู่บริเวณจุดศูนย์กลาง โดยทีมีสงิ โตโลหะ ตัวล้อมรอบ ซึงใกล้ๆนีมี
อาคารสําคัญหลายแห่ง เช่น พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ และ โบสถ์ St.Martin in the Fields เป็ นต้น ปัจจุบนั จัตุรสั
แห่งนีใช้เป็ นพืนทีเฉลิมฉลอง พืนทีชุมนุมและจัดกิจกรรมสําคัญต่างๆบ่อยครัง เช่น งาน Christmas งาน
ฉลองเทศกาลปี ใหม่ เป็ นต้น อีกทังยังถือเป็ นสถานทีท่องเทียวสําคัญของนักท่องเทียว
-Piccadilly Circus สถานทีท่องเทียวทีมีความดึงดูดและน่าสนใจ โดยเป็ นจุดรวมของแหล่งท่องเทียวทีเต็ม
ไปด้วยแสงสีและความบันเทิง ซึงจะทําให้ท่านสัมผัสได้ถงึ ความคึกคักและมีชวี ติ ชีวาแบบทีท่านจะต้อง
ประทับใจ ทังยังเป็ นจุดรวมของถนนหลายสายทีจะนําไปสู่สถานทีสําคัญอีกมากมายหลายแห่ง เช่น จัตุรสั ท
ราฟั ลการ์ เลสเตอร์สแควร์และไชน่ าทาวน์ เป็ นต้น โดยทังนีพิคคาดิลลี เซอร์คสั เหมาะกับคนทีชอบ
ท่องเทียวท่ามกลางแสงสีและความครืนเครงทีสุด
จากนันเข้าสู่ทพั
ี กระดับ ดาว Atrium Hotel Heathrow หรือระดับเทียบเท่า
วันทีแปด
เช้า

. น.
. น.

วันทีเก้า
. น.
2205-2201-UK

ลอนดอน (อิ สระเต็มวัน)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
(เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมทีพักและฝากกระเป๋าไว้ทีล็อบบีของโรงแรม)
อิ สระเต็มวัน (อาหารกลางวันและคําอิ สระตามอัธยาศัย ไม่มีรถโค้ชให้บริการ)
ท่านสามารถนังรถสาธารณะหรือนังรถไฟใต้ดนิ Underground หรือ Tube จากสถานีทอยู
ี ่ฝังตรงข้ามกับ
โรงแรมเพือเดินทางท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวย่านใจกลางกรุงลอนดอนหรือเลือกช้อปปิ งสินค้าจากร้านค้า
ต่างๆหรือห้างสรรพสินค้าชันนําได้ อาทิ
-ตลาด Portobello ขึนชือในเรืองของเสือผ้ามือสอง ของสะสม ของเก่า ผักผลไม้และอาหารอร่อยมากมาย
หลายชนิด ซึงนักท่องเทียวส่วนใหญ่กม็ กั จะไม่พลาดทีจะแวะมาช้อปปิ งทีตลาดแห่งนีเช่นกัน และด้วยตึก
อาคาร ร้านค้าทีมีความแปลกตา จึงทําให้ตลาดแห่งนียิงดูมเี สน่หแ์ ละน่าหลงใหลมากขึน ทังยังเคยถูกใช้เป็ น
ฉากหนังของภาพยนตร์เรือง Notthing Hill อีกด้วย
-เมืองกรีนิช Greenwich เส้นแบ่งเวลา GMT ทีใครๆก็อยากจะแวะเวียนมาถ่ายรูปด้วย ซึงเมืองกรีนิช
หรือย่านกรีนิชนีตังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และไม่ไกลจากใจกลางเมืองลอนดอนใช้เวลาเดินทางจาก
ย่านใจกลางกรุงลอนดอนประมาณ นาที เป็ นเมืองสวยงามมีเอกลักษณ์และเงียบสงบน่าเทียว โดยมีไฮ
ไลท์คอื เส้นแบ่งเวลา GMT 0 เส้นนีเป็ นจุดแบ่งระหว่างโลกซีกตะวันออกและโลกซีกตะวันตก โดยเราต่าง
คุน้ เคยกับคําว่า “เวลากรีนิช” Greenwich Mean Time : GMTซึงก็คอื ตัวกําหนดเวลาโลกและเส้น องศาที
เป็ นตัวแบ่งโลกออกเป็ นฝั งตะวันออกและตะวันตกก็ถูกลากผ่าน ณ เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษแห่งนี โดย
เส้นนีอยู่ทหอดู
ี ดาวหลวงกรีนิช Royal Observatory Greenwich (ค่าเข้าชมประมาณ - GBP/ท่าน)
รถโค้ชรอรับท่านทีโรงแรม จากนันนําท่านเดิ นทางสู่สนามบิน
นําท่านออกเดิ นทางจากสนามบินแกตวิก Gatwick Airport London โดยสายการบิน Scoot Airlines
เทียวบิ นที TR-751 (มีบริ การอาหารร้อนและนําดืมบนเครืองบิ น) **สําหรับอาหารและเครืองดืม
อืนๆ ต้องชําระเงิ นซือเพิ มเติ ม**
สนามบินสุวรรณภูมิ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
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**กรณี ทีบางท่านเดิ นทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กําหนดการเดินทางอีกครังก่อนทําการจองตัวโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรและได้
ี
มีการดําเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมือเปลียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลียนแปลงเล็กน้ อย**

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการทัวร์อาจมีการเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อืนๆ ทีไม่
คาดคิดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที ใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานทีปิ ดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริษทั ฯ ขออนุญาตทําการเปลียนแปลงสถานทีอืนๆ ทดแทนให้
ทังนี เพือประโยชน์ของคณะเป็ นสําคัญ

มี.ค.- เม.ย./ - เม.ย. / เม.ย.- พ.ค./ - พ.ค. / - พ.ค.

อัตราค่าเดิ นทาง

UK Cool Cool
เทียวอังกฤษ วัน คืน by Scoot
ผูใ้ หญ่เดินทาง

ท่าน ราคาท่านละ

ท่านทีต้องการพักเดียวเพิมท่านละ

มี.ค.- เม.ย.

พ.ค.

- เม.ย.
เม.ย.- พ.ค.

- พ.ค./ - พ.ค.
- พ.ค.

55,900

66,900

61,900

10,500

12,500

12,500

**ราคานี รวมรายการทัวร์ตวเครื
ั องบิน**
**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการท่านละ ,
เก็บและชําระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย**

บาท และค่าทิปท่านละ ,

บาท โดยเรียก

*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเรียกเก็บค่าภาษีนํามัน ในกรณี ทีสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตากว่
ํ า ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี ต้องมีจาํ นวนผู้โดยสารทีเป็ นผู้ใหญ่จาํ นวนไม่ตากว่
ํ า ท่าน ตามข้อกําหนดและเงือนไข
ของบริ ษทั ฯและจะต้องชําระมัดจําหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 เนื องจากเป็ นตัวโปรโมชัน จองแล้วไม่สามารถยกเลิ กหรือเปลียนคนเดิ นทางได้รวมทังไม่สามารถ Refund ตัวได้
กรณี ท่านทีมีตวของสายการบิ
ั
นอืนหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตวโดยสารตามรายการทั
ั
วร์หรือของทางบริษทั ทัวร์
กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื องจากมีการเกียวข้องกับการยืนวีซ่า ซึงผู้เดิ นทางไม่สามารถยืนวีซ่าพร้อมคณะได้
2205-2201-UK

www.smileytour.com

8|P a g e

***การดําเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 20 วันทําการ ซึงผู้เดิ นทางจะต้องไปแสดงตัวด้วย
ตัวเองและได้รบั การสแกนนิ วมือจากศูนย์รบั คําร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สําเนาหน้ าหนังสือเดิ นทาง และส่งเอกสารให้ครบเพือทําการนัดหมาย **
อัตรานี รวมบริ การ
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับโดยสายการบิน Scoot Airlines เส้นทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน // ลอนดอน-กรุงเทพฯ ชันประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ เตียง (Triple Room) กรณี
ทีเดินทาง ท่าน ท่านต้องพักเป็ น ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพักเดียวเพิม
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทียวตามรายการทีระบุ
 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถินและหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ
เดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคม
ุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับซึงเด็กอายุตํากว่า ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน ปี
วงเงินคุม้ ครอง , บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตัว
โดยสาร, ค่าทีพัก, ค่าอาหารหรืออืนๆ ทังนีเป็ นไปตามเงือนไขของบริษทั ประกันฯ) หากสนใจซือประกันสุขภาพหรือ
ประกันภัยการเดินทางแบบอืนๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีทัวร์
 ค่าภาษีนํามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที
ธ.ค.
หากมีเปลียนแปลงตัวโดยสารหรือเพิมเติมภายหลังหรือมีการเปลียนแปลงอัตราการผกผันค่านํามันหรือภาษีใดๆ
จะต้องมีการชําระเพิมตามกฎและเงือนไขของสายการบิน
อัตรานี ไม่รวมบริ การ
 ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม/จํากัด ใบ/ท่าน)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 5, บาท โดยชําระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที
เหลือ
 ค่าทิปพนักงานขับรถ,ทิปหัวหน้าทัวร์และไกด์ทอ้ งถิน ท่านละ , บาท โดยชําระพร้อมค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึงขึนอยู่กบั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ
ด้วยตัวท่านเองเพือป้ องกันการสูญหาย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีระลึกและไม่มแี จกนําดืมในระหว่างทัวร์ ยกเว้นนําดืมระหว่างมืออาหาร อาทิ มือกลางวันและ
คําทีกําหนดไว้ในรายการทัวร์
 สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพืนทีสาธารณะภายในโรงแรมทีมีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรม
อาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึนอยู่กบั นโยบายของแต่ละโรงแรม)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่านํามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีนอกเหนือจากทีระบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการทีเกียวกับวีซ่า หรืออืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ
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 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีนอกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุททางบริ
ี
ษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซือประกันเพิมเติมได้
 ค่าธรรมเนียมการทําวัคซีนพาสปอร์ต
 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชัวโมงก่อนเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชัวโมงก่อนเดินทาง (ราคาประมาณ
60-200 GBP/ ท่าน)
 ค่าธรรมเนียมจองการตรวจหาเชือโควิด แบบ PCR-test หรือชุดตรวจโควิด Lateral Flow Test (LFT)เพือใช้ตรวจในวันที
2 เมือเดินทางถึงอังกฤษhttps://www.gov.uk/find-travel-test-providerโดยต้องสังซือล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนออก
เดินทางเนืองจากต้องระบุเลขทีอ้างอิงการจองในPassenger Locator Form โดยต้องสังซือจากบริษทั ทีรัฐบาลอังกฤษ
กําหนด
 ค่าธรรมเนียมบริการเกียวกับการดําเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass
 ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus)อย่างน้อย 1 วัน เมือเดินทางถึงไทย (การ
เปลียนแปลงมาตรการและการเปลียนแปลงจํานวนวันให้ดปู ระกาศจากทางภาครัฐเป็ นสําคัญ)
 ภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีทต้ี องการใบกํากับภาษีเท่านัน)
การชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 3 , บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึงท่าน สําหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเหลือจะขอเก็บทังหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนวันทีนําเทียว
การยกเลิ ก
. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า วันก่อนวันทีนําเทียว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจํา โดยทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ
ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง อาทิ ค่ามัดจําตัวโดยสารเครืองบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นอืนๆ
. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า วันก่อนวันทีนําเทียว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน % ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง อาทิ ค่ามัดจําตัวโดยสารเครืองบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอ
วีซ่า และค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นอืนๆ
. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า วันทําการก่อนวันทีนําเทียว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
. กรณีทต้ี องการออกตัวภายในประเทศ กรณีทลูี กค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
o กรณีทมีี การเกิดภัยธรรมชาติ ทังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผูเ้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนและมี
เหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนืองจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมายหรือสิงของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีกองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสถานทู
ี
ตงดออกวีซ่า อันสืบเนืองมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
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o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพํานักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีสายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทียวบินล่าช้าหรือยกเลิกเทียวบิน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผูี โ้ ดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าทีเกียวกับการนําสิงของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครืองบินหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปื นทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปื นอัดอากาศ/ปื นพลุ/ปื นฉมวกแบบต่างๆ/ปื นเด็กเล่น/ปื นจําลองหรือเลียนแบบ/ปื นไฟฟ้ า/ปื นสลัก
เกลียว/ปื นยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้ า, อุปกรณ์ฆา่ สัตว์, สเปรย์เครืองเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่
สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สนําตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรทียาว
กว่า ซ.ม.เมือวัดจากจุดหมุน, เครืองมือสําหรับศิลปะการต่อสูท้ มีี คมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี, แชลงหรือตะขอเกียว
สินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครืองมือช่างทุกชนิด, เลือย, เครืองพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคี มแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น
ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี/ไม้เลอครอส/ไม้ควิ /ไม้คาสํ
ํ าหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุก
ชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบทีก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอืนๆ
นอกเหนือจากข้างต้นทีเป็ นสิงต้องห้ามตามสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกําหนดและ/หรือภายใต้การประเมิน
ความเสียงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสํานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที มี.ค. )
o ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตํากว่ามาตรฐานได้
ทังนีขึนอยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนําหนักส่วนที
เกิน
o ท่านทีมีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต้องการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต้องใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตังแต่เริมจอง
ทัวร์ เนืองจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความ
สะดวกสําหรับผูท้ มีี ปัญหาข้างต้น
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีชัดเจน
ในเรืองการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี ทังนีเนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า - ชัวโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทังปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที
สถานทีเข้าชมนันๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีคณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน ๆ ตามเงือนไขราคาทีได้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนันๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนืองจากได้ชําระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึงเป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิมเติ มเรืองโรงแรมทีพัก

2205-2201-UK

www.smileytour.com

11 | P a g e

1.

2.
3.
4.

เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ ท่าน / เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ เตียงเดียว แต่อาจจะ
ได้เป็ น เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น ห้องคู่และ ห้อง
เดียว กรณี ทีมา ท่าน
โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมติ ํา
กรณีทมีี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบนํา ซึงขึนอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

ขันตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร์
ขันตอน 1
ขันตอน
ขันตอน 3

ส่งแจ้งเรืองหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ทียังไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุไม่ เหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน และกรอกฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิมเติม เมือทางบริษทั ฯ ได้เอกสารครบทุกท่านที
เดินทางแล้ว จะเริมดําเนินการลงทะเบียนตามขันตอนทีประเทศปลายทางกําหนด
ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกียวกับการนัดหมายการทําวีซ่าโดยละเอียด เพือทางเจ้าหน้าทีจะ
ดําเนินการนัดหมายยืนวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบืองต้นทีจําเป็ นสําหรับการทํานัดหมาย
ท่านชําระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 21 วัน เพือทีทางบริษทั จะ
ได้นําไปเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์

เงือนไขการได้รบั วัคซี นทีครบโดสแล้ว และเดิ นทางเข้าประเทศอังกฤษ
เข้าประเทศอังกฤษได้ ไม่ต้องกักตัว
เข้าประเทศอังกฤษได้ ไม่ต้องกักตัว
เข้าประเทศอังกฤษได้ ไม่ต้องกักตัว
เข้าประเทศอังกฤษได้ ไม่ต้องกักตัว
เข้าประเทศอังกฤษได้ ไม่ต้องกักตัว
เข้าประเทศอังกฤษได้ ไม่ต้องกักตัว
เข้าประเทศอังกฤษได้ ไม่ต้องกักตัว
เข้าประเทศอังกฤษได้ กักตัว 10 วัน
เข้าประเทศอังกฤษได้ กักตัว 10 วัน
เข้าประเทศอังกฤษได้ กักตัว 10 วัน
เข้าประเทศอังกฤษได้ กักตัว 10 วัน
ตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 72 ชัวโมงก่อนเดินทาง
วันที 2 ของการกักตัวเมือเดินทางเข้าอังกฤษ ตรวจ PCR-test
วันที 8 ของการกักตัวเมือเดินทางเข้าอังกฤษ ตรวจ PCR-test
** เงือนไขอาจเปลียนแปลงได้ขึนอยู่กบั เงือนไขการเดินทางและการประกาศจากภาครัฐ**
AstraZeneca
Pfizer
Moderna
Moderna Takeda
Vaxzevria
Johnson &Johnson
Covishield
Sinovac
Shinopharm
Sinovac+AstraZeneca
ไม่ได้รบั วัคซีน
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หมายเหตุ
●
ผูท้ สามารถเดิ
ี
นทางเข้าอังกฤษได้นัน จะต้องได้รบั การฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14
วันก่อนการเดินทาง โดยต้องเป็ นวัคซีนทีประเทศอังกฤษให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีด
วัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต
●
ก่อนเดินทางเข้าอังกฤษ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ Passenger Locator Form ล่วงหน้า 48 ชัวโมงก่อนออก
เดินทาง เพือรับ QR Code พร้อมแสดงเอกสารยืนยันว่าได้ลงทะเบียนแล้วต่อสายการบินและเจ้าหน้าทีตรวจ
คนเข้าเมืองอังกฤษ โดยสามารถลงทะเบียนได้ทเว็
ี บไซต์ https://www.gov.uk/provide-journey-contactdetails-before-travel-uk
●
เดินทางกลับไทย ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Passล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง
https://tp.consular.go.th/
●
พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลือจนถึงวันทีกลับมาถึงไทยมากกว่า 6 เดือนขึนไป และเหลือหน้ากระดาษอย่าง
ตํา 2 หน้า
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หลักฐานการยืนวีซ่าสถานทูตอังกฤษ

***การยืนวีซ่าอังกฤษ ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครังทีมีการเดิ นทางเพือสแกนลายนิ วมือทีศูนย์ยืน VFS UK ***
ใช้เวลาพิ จารณาอนุมตั ิ วีซ่า วันทําการ
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดิ นทาง)

***สิงทีท่านควรทราบก่อนยืนวีซ่า***
1. สถานทูตอังกฤษไม่อนุญาตให้ผ้สู มัครดึงเล่มหนังสือเดิ นทางระหว่างทีสถานทูตพิ จารณาวีซ่า แต่สามารถให้
ดึงเล่มในวันยืนได้ แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมเพิมเติ มตามทีศูนย์ยนวี
ื ซ่าเรียกเก็บ
2. สําหรับผูเ้ ดินทางทีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีตนพํานัก
หรือศึกษาอยู่เท่านัน
3. การแปลเอกสารจะต้องแปลจากศูนย์แปล ซึงมีคา่ ใช้จา่ ยเพิมเติ ม ขึนอยู่กบั เอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปล
สามารถตรวจสอบกับบริษทั ทัวร์ได้ หรือผู้เดินทางสามารถแนบฉบับแปลจากศูนย์แปลมาได้เช่นกัน (กรณี ที
มีเอกสารทีต้องแปล)
4. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษท
ั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึน
หมายเหตุ กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทาง เดินทางระหว่างกรุ๊ปยืนวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้า
เพือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- โดยนับวันเริมเดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน เดือนหนังสือเดินทางนีสามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํากว่า เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทกองหนั
ี
งสือเดินทาง
- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ตํากว่า หน้า
- หากท่านเปลียนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนืองจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิงในการยืนคําร้องขอวีซ่า
- ท่านทีมีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว จํานวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า
(ไม่จําเป็ นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ทศูี นย์ยนได้
ื เลยเพือนําลงระบบส่งสถานทูต)
o สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตากว่
ํ า ปี
- ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
- หากเด็กอายุไม่เกิน ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสําเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
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o หมายเลขโทรศัพท์ทีสามารถติ ดต่อได้ทงเบอร์
ั
ทีทํางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สําเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีสมรสแล้ว พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
สําเนาใบเปลียนชือ กรณีท่านทีมีการเปลียนชือ พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
สําเนาใบเปลียนนามสกุล กรณีท่านทีมีการเปลียนนามสกุล พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
สําเนาใบหย่า กรณีท่านทีหย่าแล้ว พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ

o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบ่งชีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีทํางานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่ งงาน เอกสารออกมาไม่เกิน เดือนจากวันยืนวีซ่า เป็ นต้น
- กรณี มอี าชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน (ตัวจริง) โดยระบุตําแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเริ
ี มทํางานกับหน่วยงาน หรือองค์กร พร้อมใบลาและสําเนาบัตรประจําตัว
ราชการ 1 ชุด เอกสารออกมาไม่เกิน เดือนจากวันยืนวีซ่า
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ตํากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสาร
พร้อมตราประทับ

- กรณี ท่านทีเป็ นแม่บา้ น
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส+ฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ จากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสําเนาสูตบิ ตั รบุตร ทังนีเพือแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแจงเกียวกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านทีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแจงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบืองต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีนีหาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืนคําร้องขอวีซ่านี)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) เอกสารออกมาไม่เกิน เดือนจากวันยืนวีซ่า เป็ นต้น

o หลักฐานการเงิ น

- ใช้ สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชือเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสําเนา ทุกหน้า และปรับ
สมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ไม่เกิน วันนับจากวันยืนวีซ่า พร้อมสําเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีมีชอเจ้
ื าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสําเนาหน้าแรกทีมีชอเจ้
ื าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอนแนบด้
ื
วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจํา
เป็ นต้น
- หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยขอเป็ นเลขทีบัญชีเดียวกับสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากทีนํามาแสดง
- กรณีทเดิ
ี นทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึงในการยืนขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากธนาคาร ฉบับ
และทําจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชแจงต่
ี
อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ด้วย อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา จะต้องมีสาํ เนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียน
สมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีมีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองธนาคาร ฉบับ และทํา
จดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชอและความสั
ื
มพันธ์ชแจงต่
ี อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
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*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทังนี เพือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอทีจะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือกลับสู่ภมู ิลาํ เนา
o กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอาจจะเกิดขึนโดยคัดฉบับจริง
จากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทังแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพือรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอาจจะเกิดขึนโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอ
ต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพือรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทังกับบิ ดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแจงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที
อาจจะเกิดขึนโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทังแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพือรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กทีบิ ดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่าและมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธ
วีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิมเติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีได้ระบุไว้โดยทังหมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืนวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยืนวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนันจะต้องมา
ยืนเดียวและแสดงตัวทีสถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจะเดิ
ี นทางไปท่องเทียวยังประเทศ
ตามทีระบุเท่านัน การปฏิเสธวีซา่ อันเนืองมาจากหลักฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืนขอวีซ่าท่องเทียว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนีจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริงเบืองต้น สําหรับการยืนขอวีซ่าอังกฤษ
กรุณากรอกเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษเท่านัน
กรุณาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมูลเหล่านี จะเป็ นข้อมูลทีถูกนําไปกรอกลง Application
Online เมือทําการ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดังนันขอให้แจ้งตาม
ความเป็ นจริงทีสุดของผู้สมัครแต่ละบุคคล มิเช่นนันอาจถูก black list หรือเสียเวลาในการ
ทํานัดหมายใหม่หรือมาอีกครังรวมถึงการชําระค่าธรรมเนี ยมวีซ่าใหม่อีกครัง
. ชื อ-สกุล ..................................................................................................................................................
ชื อ-สกุลเดิมหรื ออื นๆทีเคยใช้หรื อกรณี มีการเปลียนชื อ หรื อก่อนแต่งงาน .........................................................
. มีหนังสื อเดินทางเล่มเก่าหรื อไม่ ........ไม่มี ......... มี (โปรดระบุรายละเอียด)
หมายเลขหนังสื อเดินทางเล่มเก่า ..................................... วันทีออกหนังสื อเดินทาง .......................................
วันหมดอายุ ............................
. สถานภาพ ........ โสด ........ แต่งงานจดทะเบียน ........ แต่งงานไม่จดทะเบียน ........ หย่า ........ หม้าย
. ชื อ-สกุล คูส่ มรส .............................................................. นามสกุลก่อนแต่งงาน ..........................................
วัน-เดื อน-ปี เกิดคูส่ มรส .................................... สถานทีเกิด .............................. เดินทางด้วยกันหรื อไม่ .........
ชื อบุตร . ชื อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด .................................. สถานทีเกิด ............................... เดินทางด้วยกันหรื อไม่ ........................
ชื อบุตร . ชื อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด .................................. สถานทีเกิด ............................... เดินทางด้วยกันหรื อไม่ ........................
ชื อบุตร . ชื อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด .................................. สถานทีเกิด ............................... เดินทางด้วยกันหรื อไม่ ........................
ชื อบุตร . ชื อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด .................................. สถานทีเกิด ............................... เดินทางด้วยกันหรื อไม่ ........................
. ทีอยูป่ ัจจุบนั ............................................................................................................................................
............................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ ...........................................
ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน ................................................................................................................................
.............................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ ..........................................
โทรศัพท์บา้ น
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อาศัยอยูม่ ากีปี ............................................... E-Mail: ……….………….………………
........ บ้านตนเอง ........ อาศัยอยูก่ บั ครอบครัว
........ บ้านเช่า
........ อื นๆ โปรดระบุ .................................................................................................................................
. ชื อสถานทีทํางาน ........................................................................................................................................
(ชีแจงเกียวกับกิจการทีทํา หรื อสิ นค้าทีขายว่าเกียวกับประเภทไหน ไม่วา่ จะเป็ น เจ้าของกิจการหรื อลูกจ้าง)
.................................................................................................................................................................
ทีอยูส่ ถานทีทํางาน .....................................................................................................................................
....................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ...................................................
โทรศัพท์

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

ตําแหน่งหน้าที ..........................................................................................................................................
ลักษณะงานทีดูแลอยู ่ ..................................................................................................................................
วันทีเขา้ ทํางาน / วันเริ มเข้าศึกษา ............................................ เงินเดื อน ......................................................
กรณี ศึกษาอยู ่ / สถานทีศึกษา .......................................................................................................................
ทีอยูส่ ถานศึกษา ..........................................................................................................................................
ศึ กษาระดับชัน / หลักสู ตร .......................................................................................................
กรณี อุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ...............................................
. ค่าใช้จา่ ยครอบครัวต่อเดื อน .................................................... ให้ครอบครัว+ภรรยา+ลูก ................................
. ท่านมีเงินออมหรื อไม่ ........ ไม่มี ........ มี โปรดระบุ ............
(ถ้ามี กรุ ณากรอกให้เรี ยบร้อยเนื องจากจะต้องนําไปเป็ นข้อมูลในการกรอกออนไลน์)
ออมทรัพย์ ธนาคารอะไร ......................................................... เท่าไหร่ .........................................................
ฝากประจํา ธนาคารอะไร ........................................................ เท่าไหร่ .........................................................
หุน้ หรื อหลักทรัพย์ .................................................................. เท่าไหร่ ........................................................
. ชื อ-นามสกุล บิดา ......................................................... วัน-เดื อน-ปี เกิด ......................................................
(หากจําไม่ได้ให้แจ้งอายุ) .................................................. สถานทีเกิด ..........................................................
** กรณี เสียชีวิตแล้วไม่ตอ้ งแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วนั เดื อนปี เกิด และสถานทีเกิดมาตามปกติ จําเป็ นต้องใส่ กรุ ณาอย่า
เว้นว่างไว้เฉยๆ **
ชื อ-นามสกุล มารดา ...................................................... วันเดื อนปี เกิด ......................................................
(หากจําไม่ได้ให้แจ้งอายุ) .................................................. สถานทีเกิด ..........................................................
** กรณี เสียชีวิตแล้วไม่ตอ้ งแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วนั เดื อนปี เกิด และสถานทีเกิดมาตามปกติ จําเป็ นต้องใส่ กรุ ณาอย่า
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เว้นว่างไว้เฉยๆ **
. กรณี ทีผูเ้ ดินทางเป็ นผุม้ ีรายได้นอ้ ย / เป็ นบุตร / เป็ นผูท้ ีไม่มีรายได้ / เป็ นผูท้ ีต้องมีผูร้ ับรองค่าใช้จา่ ย โปรดระบุ ชื อสกุลผูร้ ับรองค่าใช้จา่ ยและระบุความสัมพันธ์
ผูร้ ับรองค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของท่านคื อ .................................................................................................
ความสัมพันธ์ ..................................................... ทีอยูผ่ ูร้ บั รองค่าใช้จา่ ย ....................................................
................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ......................
. ท่านเคยได้ขอวีซา่ เข้าประเทศอังกฤษหรื อไม่ ........ ไม่เคย ........ เคย (กรณี ทีเคยให้ระบุวนั ที)

วีซ่าทีได้ ได้ระหว่าง วันที ................................................. ถึงวันที .............................................
เลขหมายวีซา่ ทีเคยได้ ............................................
ท่านเคยเดินทางเขา้ ประเทศอังกฤษหรื อไม่ ........ ไม่เคย ........ เคย (กรณี ทีเคยให้ระบุวนั ที)
เข้าประเทศอังกฤษวันที ....................................... ออกจากประเทศอังกฤษวันที .........................................
รวมระยะเวลาทีอยูใ่ นประเทศอังกฤษ กีวัน .......................
จุดประสงค์ทีเดินทางเข้าประเทศอังกฤษไปทําอะไร .........................................................
12. ท่านเคยเดินทางไปประเทศอะไรบ้าง
1. ................................................................................................
เข้าวันที ......................................................... ออกวันที ..................................................
2...................................................................................................
เข้าวันที ......................................................... ออกวันที ..................................................
3. .................................................................................................
เข้าวันที ......................................................... ออกวันที ..................................................
4...................................................................................................
เข้าวันที ......................................................... ออกวันที ..................................................
5....................................................................................................
เข้าวันที ......................................................... ออกวันที ..................................................
6......................................................................................................
เข้าวันที ......................................................... ออกวันที ..................................................
13. คุณมีเพื อน หรื อ ลูก ทีเรี ยนทีประเทศอังกฤษหรื อไม่ ถ้ามี ขอ ชื อ-สกุล ทีอยู ่ และเบอร์โทร. .................................
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ทีพักทีอังกฤษ ....................................................................................... โทร. ..............................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

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