บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิ จท่องเที ่ยวเลขที ่ 11/01967

ลอนดอน – หมู่บ้านไบบุรี่ – เบอร์ ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด – ยอร์ ค
ปราสาทเอดินเบิร์ก – ทะเลสาบวินเดอร์ เมียร์ – สแตรทฟอร์ ด – บ้ านเชคสเปี ยร์ ส
คาร์ ดฟิ ท์ – โรมันบาธส์ – สโตน์ เฮนจ์ – เอ้ าท์ เล่ ต์ – อ๊ อกฟอร์ ต – ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน

**พิเศษ** : เป็ ดย่ างโฟร์ ซีซัน / อาหารไทย / Fish & Chips
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กำหนดกำรเดินทำง

22-30 มี.ค. 2563
10-18 เม.ย. / 11-19 เม.ย. 2563
30 เม.ย.-8 พ.ค. / 1-9 พ.ค. 2563
23-31 พ.ค. / 20-28 มิ.ย. / 29 มิ.ย.-7 ก.ค. 2563

(69,900.-)
(86,900.-)
(79,900.-)
(69,900.-)

..... รำยละเอียดกำรเดินทำง .....
วันแรกของกำรเดินทำง
22.00 น.

กรุงเทพฯ – ลอนดอน (อังกฤษ)

ประตูทำงเข้ำที่ 3
เคำน์เตอร์แถว D สำยกำรบินไทย แอร์เวย์ (TG ... THAI AIRWAYS) ....
คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ผูโ้ ดยสำรขำออก

เจ้ำหน้ำที่เอฟวีนวิ ทัวร์ ให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวีนวิ ทัวร์ ณ จุดนัดพบ
 บริษัทฯ จัดเตรียมป้ำยชือ่ ของท่ำนพร้อมโบว์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคณะ
 หัวหน้ำทัวร์อำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะนำมำแจกคืนให้ท่ำน
พร้อมได้จดั เตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย
 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปริมำณทีม่ ำกกว่ำ 100 มิลลิลติ ร
ห้ำมนำติดตัวถือขึน้ เครือ่ ง ยกเว้นสินค้ำที่ซ้อื ภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE เท่ำนั้น
***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะนั้นจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเครื่อง***
ทุกท่ำนกรุณำตรงต่อเวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไว้ในบัตรโดยสำรเครือ่ งบิน Boarding Pass


วันทีส่ องของกำรเดินทำง
01.10 น.
07.15 น.

ลอนดอน – หมูบ่ ำ้ นไบบุรี่ –
เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – แมนเชสเตอร์

ออกเดินทำงสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบินที่ TG 910
(ใช้ระยะเวลำในกำรบินประมำณ 12 ชัว่ โมง 50 นำที)
เดินทำงถึง กรุงลอนดอน เมืองหลวงของอังกฤษ และสหรำชอำณำจักร

เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour

อังกฤษ 9 วัน (TG) -3www.avenue.co.th

จำกนั้น

จำกนั้น

13.30 น.
บ่ำย
18.30 น.
จำกนั้น

(เวลำอังกฤษ ... ฤดูหนำว (พ.ย.-มี.ค.)
ช้ำกว่ำประเทศไทย 7 ชัว่ โมง)
(เวลำอังกฤษ ... ฤดูรอ้ น (เม.ย.-ต.ค.)
ช้ำกว่ำประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)
นำท่ำนเดินทำงสู่ หมูบ่ ำ้ นไบบุรี่ (Bibury Village) เป็นหมู่บ้ำนแสนสวยเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในแคว้น
Gloucestershire เขตคอทส์โวลส์ (Cotswolds) จัดว่ำเป็น The Most beautiful village in
England จำกนั้น มีเวลำให้ท่ำนได้เดินเล่นชม
บ้ำนเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้ำนแห่งนี้ นั่นคือ
กระท่อมหินโบรำณ ที่เรียงรำยกันยำวไปเป็นแถว มี
ชื่อว่ำ Arlington Row ซึ่งกระท่อมเหล่ำนี้เคยเป็นที่
พักของคนที่ทำอำชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17
ชมโบสถ์อันเก่ำแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวย ๆ ที่รำยล้อม
ด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้ำงทำง และเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้ำนที่นับว่ำสวยไม่แพ้ใคร ฉำกหลังสุด
แสนโรแมนติก ที่ถูกใช้ประกอบฉำกให้ภำพยนตร์ชื่อดัง อย่ำง Bridget Jones's Diary อีกด้วย
(ระยะทำงประมำณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง)
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ (BOURTON ON THE WATER) หนึ่งใน
Cotswold
Village
ที่มีชื่อเสียงในเมือง
Gloucestershire ท่ำนจะได้สัมผัสทิวทัศน์ ที่ได้ชื่อว่ำ
เป็นบรรยำกำศแบบอังกฤษแท้ ๆ บ้ำนที่นี่จะสร้ำง
ด้วยหินคอทสวอลด์ (Cotswold) ทั้งหมู่บ้ำนสวยงำม
กลมกลืนกับธรรมชำติ เป็นเอกลักษณ์คู่แม่น้ำ Wind
rush จำกนั้น มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นชมเมืองเบอร์ตนั
ออน เดอะ วอเตอร์ ซึ่งเคยเป็นฉำกในภำพยนตร์ชื่อดังหลำยเรื่อง รวมทั้งแฮร์รี่ พ็อตเตอร์ ก็
ได้มำถ่ำยทำ ณ เมืองแห่งนี้ เช่นกัน
(ระยะทำงประมำณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 30 นำที)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองศูนย์กลำงแห่งอุตสำหกรรม และกำรขนส่ง และเป็น
ที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลระดับโลกแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
(ระยะทำงประมำณ 227 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง 30 นำที)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรไทย
(**พิเศษ** ... อำหำรไทย)
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ำ
จำกนั้น

แมนเชสเตอร์ – ยอร์ค – เอดินเบิรก์ (สก็อตแลนด์)

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนถ่ำยรูปด้ำนหน้ำสนำมของสโมสร MAN-U (ถ้ำไม่มีกำรแข่งขันฟุตบอล
ในวันที่ไปถึง) พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกมำกมำย ภำยใต้สัญลักษณ์ปีศำจ
แดง อันเป็นตรำของสโมสรยอดนิยมระดับโลก ที่ร้ำน MEGA STORE
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นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองยอร์ค ตั้งอยู่ตอนเหนือของประเทศอังกฤษ เมืองที่มีปรำสำทมำกมำย
จนได้รับขนำนนำมว่ำ เมืองแห่งปรำสำท ซึ่งเคยถูกปกครองโดยโรมันมำนำนกว่ำ 300 ปี ซึ่ง
ในปัจจุบันจะปรำกฏซำกโบรำณของกำแพงเมืองเก่ำ, โบสถ์เก่ำ, บ้ำนเรือนเก่ำแบบโรมัน
(ระยะทำงประมำณ 118 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 45 นำที)
12.30 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นำท่ำนเดินทำงสู่ดินแดนของสก็อตแลนด์ที่
เมืองเอดินเบิรก์
เมืองหลวงและศูนย์กลำง
วัฒนธรรมของสก็อตแลนด์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และได้รับสมญำนำมว่ำ “ATHENS OF THE
NORTH“ ดินแดนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงำม
(ระยะทำงประมำณ 325 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง 45 นำที)
18.30 น.
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้น
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่ำ
จำกนัน้

วันทีส่ ขี่ องกำรเดินทำง

เอดินเบิรก์ – วินเดอร์เมียร์ – เบอร์มงิ่ แฮม

เช้ำ
จำกนั้น

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนรอยัลไมล์ (มีควำมยำว 1 ไมล์อันเป็นที่มำของชื่อถนนสำยสำคัญ) ถนน
สำยสำคัญที่เชื่อมต่อ ระหว่ำงพระตำหนักโฮลีร่ ดู้ เฮ้ำส์ กับปรำสำท เอดินเบิรก์ ซึ่งสองข้ำงทำง
เป็นที่ตั้งของรัฐสภำ และสถำนที่สำคัญ นำท่ำนชมบริเวณด้ำนหน้ำของ
พระตำหนักโฮลีร่ ดู้ เฮ้ำส์ ที่ประทับของ พระรำชินีพระนำงเจ้ำอลิซำเบธที่
2 ในช่วงฤดูร้อนเมื่อเวลำเสด็จเยือนสก๊อตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับ
ของพระนำงแมรี่แห่งสก๊อต จำกนั้น นำท่ำนชม ปรำสำทเอดินเบิรก์ อัน
สง่ำงำมด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขำสูงมองเห็นเด่น
เป็นสง่ำจำกทุกมุม
เมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต และเคยถูกทำลำยลงหลำยครั้ง
แต่ทุกครั้งก็ได้รับกำรบูรณะและสร้ำงใหม่
ให้กลับคืนสู่ควำมสง่ำงำม
โดยเฉพำะครั้งสุดท้ำยในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอเตอร์ สก๊อต
นักปรำชญ์ชำวสก๊อต นำชมห้องต่ำง ๆ ภำยในอำทิ ห้องหุ่นจำลอง และ
ห้องแสดงมหำมงกุฏ ที่แสดงเหตุกำรณ์นบั ตั้งแต่ขึ้นครองรำชย์ของปฐม
กษัตริย์ ตลอดจนเครื่องรำชกกุฏภัณฑ์
11.30 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ ย่ำนเล้คดิสทริค อุทยำนแห่งชำติทไี่ ด้รบั กำรขนำนนำมว่ำ
ดีและสวยทีส่ ดุ ของอังกฤษ ที่กว้ำงขวำงและครอบคลุม
ทะเลสำบถึง 16 แห่ง ซึ่งเป็นเมืองตำกอำกำศ ที่มี
ชื่อเสียงมำกที่สุดในอังกฤษ ตั้งอยู่กลำงหุบเขำ และ
ต้นไม้ โอบล้อมด้วยทะเลสำปเขียวสดใส งดงำมใน
บรรยำกำศโรแมนติค
(ระยะทำงประมำณ 241 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง 30 นำที)
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จำกนั้น

นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเบอร์มิ่งแฮม
(ระยะทำงประมำณ 252 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง 45 นำที)
18.30 น.
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้น
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ ำ้ ของกำรเดินทำง

เบอร์มงิ่ แฮม – สแตรทฟอร์ด – คำร์ดฟิ ท์ (เวลส์)

เช้ำ
จำกนั้น

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด-อะพอน-เอวอน เมืองนี้เป็นเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ
เอวอน ถึงได้ถูกเรียกว่ำเมือง Strattford upon Avon เป็นเมืองเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร์
ศิลปินนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของอังกฤษ ด้วยผลงำนที่ท่ำนรู้จัก อำทิ
โรมิโอแอนด์จูเลียส, เวนิสวำนิช ฯลฯ จำกนั้น นำท่ำนเดินเล่นชมเมืองส
แตรทฟอร์ด ซึ่งร่มรื่นไปด้วยสวนสำธำรณะ โบสถ์เก่ำแก่ ที่งดงำมริมฝั่ง
แม่น้ำเอวอนอันเงียบสงบ บ้ำนเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ ชมบรรยำกำศ
ที่อบอวลไปด้วยควำมอ่อนหวำนของตำนำนเชคสเปียร์
ผ่ำนชมโบสถ์
เก่ำแก่ The Holy Trinity Church จำกนั้น ถ่ำยรูปคู่ บ้ำนเชคสเปียร์ส
สถำนที่ในประวัติศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกวีเอกผู้นี้ จำกนั้น มีเวลำให้ท่ำนได้เดินเล่นชมเมือง หรือ
เลือกซื้อสินค้ำตำมร้ำนค้ำที่ตกแต่งน่ำรัก ๆ ในสไตล์บ้ำนในเทพนิยำย
(ระยะทำงประมำณ 63 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง)
12.00 น.
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคำร์ดฟิ ท์ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ 1 ใน
เครือจักรภพ และยังเป็นเมืองท่ำสำคัญริมทะเลไอริช อดีตยังเคย
เป็นเมืองที่ส่งออกถ่ำนหินมำกที่สุดเมืองหนึ่ง จำกนั้น นำท่ำน
ถ่ำยรูปบริเวณ ปรำสำทคำร์ดฟิ ท์ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลำงเมือง เดิมเป็นที่
พำนักของขุนนำงผู้ปกครองเมือง แต่ปจั จุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ผ่ำนชม
ศำลำว่ำกำรเมือง, สวนสำธำรณะคำเธย์ สนำมกีฬำมิลเลนเนียม อำคำรที่ทำกำรของรัฐ
(ระยะทำงประมำณ 160 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง 30 นำที)
18.30 น.
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้น
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม BRISTOL หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ กของกำรเดินทำง
เช้ำ

คำร์ดฟิ ท์ – บำธส์ – สโตนเฮนจ์
ช้อปปิง้ เอ้ำท์เล่ต์ – อ๊อกฟอร์ด

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
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จำกนั้น

จำกนั้น

13.30 น.

บ่ำย
จำกนั้น

นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองบำธส์ ในหุบเขำเอวอนเมืองเก่ำแก่ที่มีอำยุ ตั้งแต่เมื่อครั้งโรมันเรือง
อำนำจจำกหลักฐำนบ่อน้ำพุร้อน และซำกอำคำรเก่ำแก่ที่
หลงเหลืออยู่ ทำให้บำธส์ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นเมืองมรดก
โลกจำกองค์กำรยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1987 ดินแดนแห่ง
อำณำจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกำะอังกฤษ
เมื่อกว่ำ
2,000 ปีมำแล้ว จำกนั้น นำท่ำนเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์นำแร่
้
ร้อนโรมัน ที่ชำวโรมันสร้ำงไว้เป็นสถำนที่อำบน้ำแร่เมื่อ
2,000 ปีที่แล้ว โดยอำศัยน้ำจำกบ่อน้ำธรรมชำติที่จะมีน้ำ
ไหลออกมำอย่ำงต่อเนื่อง วันละประมำณ 1,250,000 ลิตร
มีควำมร้อนถึง 46 องศำเซลเซียส ซึ่งมีประวัติกำรค้นพบ
ที่น่ำสนใจปัจจุบัน เป็นกลุ่มอำคำรสำคัญของเมือง คือ
บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อแร่ร้อนคิงส์ ส่วนที่สอง คือ
บริเวณวัด และส่วนที่สำม คือ บริเวณที่เปิดบริกำรให้นักท่องเที่ยว หรือชำวเมืองใช้บริกำรน้ำแร่
ซึ่งมีทั้งสระว่ำยน้ำ บ่อน้ำแร่เย็น–ร้อน ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath
(ระยะทำงประมำณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 30 นำที)
นำท่ำนเดินทำงสู่ สโตนเฮนจ์ วงหินปริศนำแห่งเกำะอังกฤษ และยังเป็น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์
ของโลกยุคเก่ำ สร้ำงขึ้นเมื่อ 2,000 ปีก่อนคริสตกำล
โดยปัจจุบัน ก็ยังไม่เป็นที่ทรำบแน่ชัดว่ำสิ่งเหล่ำนีถ้ ูก
สร้ำงมำเพื่ออะไร แต่จำกที่พบแล้วทำให้ทรำบได้วำ่ ผู้ที่
สร้ำงนั้น จะต้องเป็นผู้มีอำนำจมำกทีเดียว เพรำะต้อง
ขนหินสีฟ้ำมำจำกเวลส์เพื่อสร้ำงสโตนเฮนจ์
(ระยะทำงประมำณ 62 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง

(*** ลิม้ รสกับอำหำรประจำชำติองั กฤษ ....
ฟิชแอนด์ชปิ Fish & Chips ***)
นำท่ำนเดินทำงสู่ บิสเตอร์ เอ้ำท์เลท (เวลำทำกำรวันจันทร์-วันอำทิตย์ เวลำ 10.00น.–19.00น.)
ซึ่งเป็นเอ้ำท์เลทขนำดใหญ่ สวรรค์ของนักช้อปปิ้งทั้งหลำย
(ระยะทำงประมำณ 127 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง)
มีเวลำให้ท่ำนได้เดินเล่นช้อปปิ้งอิสระตำมอัธยำศัยทัง้ วัน เลือกซื้อสินค้ำเเบรนด์เนมรำคำถูก
มำกกว่ำร้อยเเบรนด์ อำทิเช่น Bally, Cath Kidston, Diesel,
Tag Heuer, Miss Sixty,
Energie, Samsonite, Kipling, Prada, Puma, Gucci,
Fred Perry, Burberry, Paul Smith นอกจำกนี้ยงั มี
ร้ำนบูติก ร้ำนขำยของเฉพำะอย่ำง ซึ่งโดดเด่นเเละดีที่สุดเเห่งหนึ่งในยุโรป ซึ่งจะทำให้ท่ำนได้
จับจ่ำยซือ้ ของอย่ำงจุใจเเละประทับใจเป็นอย่ำงมำก
(***** อำหำรค่ำ .... อิสระตำมอัธยำศัย .... ไม่รวมอยูใ่ นรำยกำร *****)
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นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด เป็นเมืองที่ถูกยอมรับว่ำเป็นเมืองศูนย์กลำงแห่งกำรศึกษำ
และเป็นเมืองกำรศึกษำที่เก่ำแก่ที่สุดเมืองหนึ่งใน
โลก เป็นที่ตั้งของสถำนศึกษำที่มีชื่อเสียงระดับโลก
คือ มหำวิทยำลัย อ๊อกฟอร์ด (Oxford University)
และยังเป็นอดีตสถำนศึกษำของผู้นำประเทศหลำยๆ
ประเทศทั่วโลก
(ระยะทำงประมำณ 86 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 15 นำที)
จำกนั้น
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่ำ
จำกนั้น

วันทีเ่ จ็ดของกำรเดินทำง

อ๊อกฟอร์ด – วิทยำลับไคร้สเชิรช์
ลอนดอน (ช้อปปิง้ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด)

เช้ำ
จำกนั้น

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเข้ำชม วิทยำลัยไคร้สเชิรช์ CHRISTCHURCH COLLEGE วิทยำลัยที่ใหญ่ หรูหรำ และมี
ชื่อเสียงที่สุดในบรรดำวิทยำลัยในเครือ อ๊อกซ์ฟอร์ดทั้งหมด โดยสร้ำง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1525 ในอดีตวิทยำลัยแห่งนี้ เป็นวิทยำลัยที่ใช้สำหรับสอน
เชื้อพระวงศ์ และขุนนำงชนชั้นสูงต่ำง ๆ อีกทั้งวิทยำลัยแห่งนี้ ถูกใช้เป็น
สถำนที่ถ่ำยทำภำพยนตร์ เรื่อง “อลิส ในดินแดนมหัศจรรย์” และ
ภำพยนตร์ที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่ำงเรื่อง “แฮร์รี่ พอตเตอร์” ของ ผู้แต่ง
เจ. เค. โรว์ลิ่ง อีกด้วย
จำกนั้น
นำท่ำนเข้ำชมห้องอำหำรที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก The Dining Hall ซึ่งสร้ำงขึ้นตั้งแต่ปี 1529 เคย
เป็นฉำกห้องอำหำรสำหรับนักเรียน Hogwarts (ในหนังเรื่อง HARRY POTTER) ซึ่งตอนนี้ ณ ที่
แห่งนี้ก็ยังคงใช้เป็นห้องอำหำรสำหรับอำจำรย์และนักศึกษำของที่นี่อยู่
ภำยในจะตกแต่งไปด้วยภำพวำดของเหล่ำนักเรียนที่มีชื่อเสียงของ
วิทยำลัยไคร้สเชิร์ช ตั้งอยู่รอบ ๆ ห้อง หนึ่งในนั้นก็คือ Lewis Carrol
นักเขียนเรื่อง Alice’s Adventures in Wonderland ก็ได้ใช้ห้องอำหำร
แห่งนี้ในกำรเขียนเรื่องของเขำด้วย
อิสระให้ท่ำนเดินเก็บภำพควำม
สวยงำมภำยในวิทยำลัยแห่งนี้
จำกนั้น
นำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงลอนดอน เป็นผู้นำด้ำนกำรเงิน กำรเมือง กำรสื่อสำร กำรบันเทิง แฟชั่น
และเป็นที่ยอมรับว่ำมีอิทธิพลไปทั่วโลก ถือกันว่ำเป็นเมืองสำกลหลักของโลก
(ระยะทำงประมำณ 104 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 30 นำที)
13.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นำท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนช้อปปิ้งบนถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด ของกรุงลอนดอน ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินเลือก
ซื้อสินค้ำชั้นนำของลอนดอน ซึ่งเป็นย่ำนที่มีร้ำนค้ำและสินค้ำยี่ห้อดังมำกมำย เช่น สินค้ำ
ภำยในร้ำน MARK & SPENCERS, NEXT, BALLY เป็นต้น หรือจะเลือกช้อปปิ้งที่ห้ำงสรรพสินค้ำ
ใหญ่อย่ำงห้ำง SELFRIDGES
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18.30 น.
จำกนั้น

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีแ่ ปดของกำรเดินทำง
เช้ำ

จำกนั้น

12.00 น.

ลอนดอน – กรุงเทพฯ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้น
นำท่ำนเที่ยวชมมหำนครลอนดอน โดยเริ่มจำก จตุรสั ทรำฟัลก้ำร์ ที่
รำยล้อมไปด้วยอำคำรที่น่ำสนใจ แล้วเข้ำสู่จตั ุรสั รัฐสภำ ผ่ำนชม พระรำชวังเวสท์
มินส์เตอร์ ที่ตั้งของรัฐสภำอังกฤษมำตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 และ หอนำฬิกำทีร่ จู้ ักกัน
ดีในนำม “บิก๊ เบน” ที่มีควำมสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลำทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนำฬิกำที่มี
หน้ำปัดใหญ่ที่สุดในโลก ผ่ำนชม มหำวิหำรเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2
ของโลก สถำนที่ใช้จัดพระรำชพิธอี ภิเษกสมรสระหว่ำงเจ้ำฟ้ำชำยชำร์ล และเลดี้ไดอำ
น่ำ สเปนเซอร์ แล้วผ่ำนไปชมศำลำกลำงเทศบำลนครลอนดอน ศูนย์กลำงกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมำกว่ำ 800 ปี, เสำอนุสรณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ แล้วเข้ำสู่ ถนนไวท์
ฮอลล์ อำคำรที่ทำกำรของรัฐในปัจจุบัน, บ้ำนเลขที่ 10 ถนนดำวน์นิ่ง บ้ำนพักของ
นำยกรัฐมนตรีอังกฤษ
ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปคู่กับ ลอนดอนบริดจ์ สะพำนข้ำมแม่น้ำเทมส์แห่งแรก สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ. 1209
เป็นสะพำนเดียวที่ให้คน และรถใช้ข้ำมฟำกได้ จำกนั้น นำท่ำน เข้ำชมหอคอยลอนดอน สถำนที่
ที่เกิดเหตุแห่งประวัติศำสตร์อันเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่
ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยำวนำน เคยเป็นป้อมปรำกำร ปรำสำท รำช
วัง คุก และแดนประหำร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอำคำรและ
หอคอยหลำยหลัง ชมมหำมงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็น
อันดังสองของโลกชื่อ “ดำรำแห่งอำฟริกำ 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ
“มงกุฎของพระรำชินีอลิซำเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็น
เพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ำยคือ “คฑำ” ประดับด้วยเพชรเม็ด
ใหญ่ที่สุดในโลก “ดำรำแห่งอำฟริกำ 1” หรือ “คัลลินัน 1” หนักถึง
530 กะรัต จำกนั้น นำท่ำนต่อสู่ที่ตั้งของ พระรำชวังบัค้ กิง้ แฮม ที่
ประทับของพระเจ้ำอลิซำเบธที่ 2 และพระสวำมี ใจกลำงกรุงลอนดอน
ชมทหำรรักษำพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวม
หมวกพู่สีดำ
แต่จะเปลี่ยนเป็นชุดสีเทำในฤดูหนำว
จำกนั้นเดินทำงผ่ำนพิคคำดิลลี่เซอร์คัส เดิมเป็นวง
เวียนที่บรรจบของถนน 6 สำย มีนำพุ
้ และรูปปั้นอีรอ
สตรงกลำง เป็นที่นิยมของหนุ่มสำว มำนั่งพลอดรักกัน
และเข้ำสู่ไชน่ำทำวน์ ย่ำนชุมชนชำวจีน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

(**พิเศษ**...เป็ดย่ำงร้ำนดังที่ FOUR SEASON)
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บ่ำย

17.00 น.
21.25 น.

นำท่ำนสู่จตั รุ สั ทรำฟัลล์กำร์ ย่ำนกำรค้ำและแหล่งช้อปปิ้ง ให้ท่ำนได้ช้อปปิ้ง ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ
ชั้นนำ เช่น ห้ำงแฮร์รอด ห้ำงเก่ำแก่ของกรุงลอนดอน ร้ำน BURBERRY ร้ำน Debenhams ร้ำน
Fortnum & Masons จัดได้ว่ำเป็นร้ำนที่ "ผู้ดี" มำกที่สุดร้ำนหนึ่งในอังกฤษ มำร์คแอนด์สเปน
เซอร์ เน็กช์ เสื้อโค้ต เสื้อกันฝน ถุงมือ เสื้อกันหนำว สูท และเสื้อผ้ำหน้ำร้อน (ของอังกฤษ)
นำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน
ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 917
(ใช้ระยะเวลำในกำรบินประมำณ 11 ชัว่ โมง 20 นำที)

วันทีเ่ ก้ำของกำรเดินทำง
15.00 น.

กรุงเทพฯ

เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสำรขำเข้ำ โดยสวัสดิภำพ.........

**** END OF TOUR ****
*** หมำยเหตุ :- ***
- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดังกล่ำว
- ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองที่เข้ำพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีกำรจัดงำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก
เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม
- รูปภำพประกอบสถำนที่ท่องเที่ยวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น
- รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมที่พัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ อันเนือ่ งมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น
ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุตำ่ ง ๆ บนท้องถนน
- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของ สำยกำรบิน
ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสยั ภัยพิบัติธรรมชำติตำ่ ง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมทั้ง
ทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง

สนใจจองทัวร์ ติดต่อสอบถำม : โทร. 02-108-8666
คุณบุม๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้
สก ุลเงิน

อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ใช้เงินสก ุล
ปอนด์ อังกฤษ

(BRITISH POUND)

ไฟฟ้า 220 โวลต์ .... ปลัก๊ 3 ตาแบน
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อุณหภูมโิ ดยเฉลีย่ ในแต่ละเดือน ณ เมืองต่ำงๆ ในทวีปยุโรป (℃)
เมือง
แมดดริ ค

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ถ้ำท่ำนเจอสิง่ เหล่ำนี้ ...... ถึงแม้วำ่ พำสปอร์ตของท่ำนยังไม่หมดอำยุกต็ ำม
บริษทั ฯ ขอแนะนำว่ำควรต้องไปทำพำสปอร์ตใหม่กอ่ นมำทำกำรจองทัวร์
- พำสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้ำปัจจุบันที่จะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมืองต่ำง ๆ ...
บำงท่ำนถำมต่อว่ำ “ไม่ตรงยังไงบ้ำง” อำทิเช่น
ไปทำศัลยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพำสปอร์ตมำก่อน
หรือ หน้ำพำสปอร์ตอ้วนท้วน ปัจจุบันผอมผิดหูผิดตำ
หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปัจจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตำ ทำปำกใหม่
หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปัจจุบันเป็นชำยเต็มตัว มีหนวด มีกล้ำม
ผ่ำตัดขำกรรไกร (ทำฟัน / ดัดฟัน) ก็ทำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกัน
- พำสปอร์ตถือเป็นเอกสำรทำงรำชกำรที่สำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรชำรุดเสียหำย ผิดไปจำก
เดิมที่ทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น
หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,
หรือมีกำรเปียกน้ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม
- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ
ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว)
************************************************

ว่ำด้วยเรือ่ ง “คดีควำม / กำรตัง้ ครรภ์”
- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไม่อนุญำติให้บุคคลที่มี “คดีควำม / คำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ ....
เช่น บำงท่ำนมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง
- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเรื่องของอำยุครรภ์
ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ให้ชัดเจน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่ำนี้ ทำงบริษทั ฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบใด ๆ ได้ทงั้ สิน้ ซึ่งอยูน่ อกเหนือกำรควบคุม
ถือเป็นควำมรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซือ้ ทัวร์ โปรดทำควำมเข้ำใจให้ทอ่ งแท้กอ่ น
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หลักฐำนกำรทำวีซำ่ อังกฤษ
1. หนังสือเดินทำง(Passport)ที่เหลืออำยุเกินกว่ำ 6 เดือน และเหลือหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย…3…หน้ำ
2.สำเนำบัตรประชำชน โดยถ่ำยสำเนำหน้ำ -หลัง…2…ชุด
3. สำเนำสูตบิ ตั ร (กรณีเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 18 ปีบริบรู ณ์)…2…ชุด

(ต้องแปลเป็นภำษำอังกฤษ และมีตรำประทับรับรองจำกร้ำนแปลเอกสำร)
4.สำเนำทะเบียนบ้ำน....2...ชุด
5.สำเนำทะเบียนสมรส/ใบหย่ำ…2…ชุด (ในกรณีแต่งงำนแล้ว)
6. สำเนำหลักฐำนกำรเปลีย่ นแปลงชือ่ , นำมสกุล…2…ชุด (ในกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล)
7. หลักฐำนกำรทำงำน
- พนักงำนบริษัท / ข้ำรำชกำร ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองกำรทำงำนจำกหน่วยงำนที่ท่ำนรับจ้ำง
อยู…่ 1 ชุด… (ระบุวนั เข้ำทำงำน / ตำแหน่ง / เงินเดือน / ระยะเวลำทีจ่ ะเดินทำง ....ให้หน่วยงำนออก

จดหมำยเป็นภำษำอังกฤษ)
- เกษียณอำยุ…1… ชุด ถ่ำยสำเนำบัตรข้ำรำชกำร
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว ถ่ำยสำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไม่เกิน 1 เดือน) หรือหนังสือจด
ทะเบียนพำณิชย์ (ขอควำมกรุณำลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด
- นักเรียน / นักศึกษำ หนังสือรับรองจำกสถำบันศึกษำ (ระบุเป็นภำษำอังกฤษ)…1 ชุด…
8. หลักฐำนด้ำนกำรเงิน
ถ่ำยสำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจำ (ไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชี
ไม่ควรต่ำกว่ำ 6 หลัก (หน้ำชื่อเจ้ำของบัญชี และตัวเลขย้อนหลัง UPDATE อย่ำงน้อย 6 เดือน)…1…ชุด

(ควรเลือกบัญชีทมี่ กี ำรเข้ำออกเงินอย่ำงสม่ำเสมอ ไม่ตอ้ งเติมเงินในบัญชีให้ถงึ 6 หลัก เพือ่ ให้แสดงให้เห็น
ว่ำท่ำนมีสถำนะกำรเงินทีเ่ พียงพอครอบคลุมกับค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำง)
9.กรณีเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 18 ปีบริบรู ณ์ ไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำ/มำรดำ หรือเดินทำงไปกับบิดำ/มำรดำ ท่ำนใด
ท่ำนหนึง่ จะต้องทำจดหมำยยินยอม โดยที่บิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงควำมจำนงในกำร
อนุญำตให้บตุ รเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอำเภอหรือเขต โดยมีนำยอำเภอ หรือผู้อำนวยกำร
เขต โดยมีนำยอำเภอ หรือผูอ้ ำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อและตรำประทับจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง
อย่ำงละ…1 ชุด….จำเป็นต้องแปลเป็นภำษำอังกฤษต้องมีตรำประทับรับรองจำกร้ำนแปลเอกสำร)

**หมำยเหตุ**

- ค่ำบริกำรแปลเอกสำรทุกอย่ำงไม่รวมอยูใ่ นรำคำทัวร์
- สำเนำเอกสำรทุกฉบับ (...ลูกค้ำจะเซ็นต์หรือไม่เซ็นต์กไ็ ด้...)

*** กำรพิจำรณำกำรให้วีซ่ำหรือไม่ให้ เป็นดุลยพินจิ ของสถำนทูตเท่ำนั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยควำม
สะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ... ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อม และมีควำมประสงค์ที่
จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำ
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหัก
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง ***
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แผนทีศ่ นู ย์ยนื่ วีซำ่ VFS อังกฤษ
ที่อยู่ อำคำรเดอะเทรนดี้ The Trendy (บีทเี อส นำนำ) ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 13 กรุงเทพฯ

*** หมำยเหตุ ***
- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุ๊ป 30 วัน
ทำงสถำนทูตอังกฤษไม่อนุญำติให้ดงึ
พำสปอร์ตในระหว่ำงกำรยืน่ คำร้อง
- กำรสแกนลำยนิว้ มือทำงศูนย์ยื่นวีซ่ำ
VFS จะกำหนดวันสแกนลำยนิว้ มือให้
ซึง่ ไม่สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ ต้องมำ
ตำมวันนัดหมำยของทำง VFS เท่ำนั้น
ซึ่งจะกำหนดกำรล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย
3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง (ทำงฝ่ำย
ขำยจะแจ้งวันเวลำให้ท่ำนอีกครั้ง)
- เอกสำรฉบับจริง ที่ต้องนำติดตัวไปใน
วันสแกนลำยนิ้วมือ
 บัตรประชำชน / ทะเบียนบ้ำน /
ทะเบียนสมรส / สูตบิ ัตร (กรณี
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี)
 สมุดเงินฝำกธนำคำร
หมำยเหตุ

1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชง
เก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไป
แล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน
ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวย
ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ง
สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ
ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด จะขอ
ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
4. ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตวั แทนอำนวยควำมสะดวกในขัน้ ตอนกำรยืน่ วีซำ่ แต่ในกำรพิจำรณำ
อนุมัติวีซ่ำ จะอยูใ่ นดุลพินจิ ของทำงสถำนทูตฯ เท่ำนัน้ ซึ่งอำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนได้
ทำงบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมำ ณ ที่นี้
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ข้ อมูลคาร้ องเพิม่ เติมสาหรับการกรอกวีซ่าประเทศอังกฤษ
ชื่อ – นามสกุล___________________________________________________เบอร์ มือถือ_________________________ เบอร์ บา้ น_______________________________
อีเมล์___________________________________________________วัน/เดือน/ปี เกิด______________________________สถานที่เกิด______________________________
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน__________________________________________________________________________________________________________________________
ท่านอาศัยอยูใ่ นทะเบียนบ้านมาแล้วกี่ปี___________ท่านยังมีที่อยูอ่ ื่นที่สามารถติดต่อได้__________________________________________________________
ท่านมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่าหรื อไม่  มี จานวนกี่เล่ม___________  ไม่มี หมายเลขหนังสื อเดินทางเล่มเก่า______________________________
วันที่ออกหนังสื อเดินทางเก่า (วันเดือนปี )_______________________ วันหมดอายุหนังสื อเดินทางเล่มเก่า(วันเดือนปี )______________________________
ท่านเดินทางไปอังกฤษกับใครบ้าง
 มี จานวนกี่ท่านเดินทางไปกับท่าน_________________
ไม่มี
ถ้ามี ระบุชื่อ-นามสกุลผูท้ ี่เดินทางด้วย______________________________________________________________ วันเดือนปี เกิด____________________________
ชื่อ-นามสกุลผูท้ ี่เดินทางด้วย______________________________________________________________ วันเดือนปี เกิด___________________________
ชื่อ-นามสกุลผูท้ ี่เดินทางด้วย______________________________________________________________ วันเดือนปี เกิด___________________________
ชื่อ-นามสกุลผูท้ ี่เดินทางด้วย______________________________________________________________ วันเดือนปี เกิด___________________________
ชื่อ-นามสกุลผูท้ ี่เดินทางด้วย______________________________________________________________ วันเดือนปี เกิด___________________________

ข้ อมูลสาหรับครอบครัว
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

ปัจจุบนั ท่าน  โสด  แต่งงาน (จดทะเบียน)  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)  หย่า  แยกกันอยู่  หม้าย
คู่สมรสของท่านเดินทางด้วยหรื อไม่  เดินทาง  ไม่เดินทาง
กรุ ณาระบุชื่อ – นามสกุลคู่สมรส______________________________________ วันเดือนปี เกิดคู่สมรส____________________ ระบุหมายเลข
พาสปอร์ ตคู่สมรส_______________________________________
คู่สมรสขอท่านปัจจุบนั อาศัยอยูร่ ่ วมกับท่านหรื อไม่
 อาศัยอยูด่ ว้ ยกัน  ไม่ได้อาศัยอยูด่ ว้ ยกัน
ถ้าไม่ได้อาศัยอยูด่ ว้ ยกัน กรุ ณาระบุที่อยูอ่ าศัยของคู่สมรสของท่าน___________________________________________________________________
ชื่อ – นามสกุลบิดา__________________________________วันเดือนปี เกิด_________________สถานที่เกิด__________________สัญชาติ____________
ชื่อ – นามสกุลมารดา________________________________วันเดือนปี เกิด_________________สถานที่เกิด__________________สัญชาติ____________
ท่านมีบุตรหรื อบุตรบุญธรรมหรื อไม่  มี  ไม่มี ถ้ามีจานวนบุตร____________คน บุตรบุญธรรม____________คน
6.1 ชื่อ – นามสกุล____________________________________________________________________ วันเดือนปี เกิด_______________________________
สถานที่เกิด___________________________________________หมายเลขพาสปอร์ ต___________________________________________________________
6.2 ชื่อ – นามสกุล____________________________________________________________________ วันเดือนปี เกิด_______________________________
สถานที่เกิด___________________________________________หมายเลขพาสปอร์ ต___________________________________________________________
6.3 ชื่อ – นามสกุล____________________________________________________________________ วันเดือนปี เกิด_______________________________
สถานที่เกิด___________________________________________หมายเลขพาสปอร์ ต___________________________________________________________
บุตรเดินทางด้วยหรื อไม่
 เดินทาง  ไม่ได้เดินทาง
ปัจจุบนั บุตรได้อยูก่ บั ท่านหรื อไม่ ถ้าไม่กรุ ณาแจ้งที่อยู่ที่ติดต่อได้____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ เบอร์ โทรที่ติดต่อได้__________________________________
ท่านมีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ที่ไม่ใช่บุตรเดินทางไปกับท่านหรื อไม่  มี  ไม่มี
ถ้ามี ชื่อ – นามสกุล_________________________________________วันเดือนปี เกิด________________________สถานที่เกิด_______________________
หมายเลขหนังสื อเดินทาง____________________________________เด็กคนนี้พกั กับใคร_____________________________________________________
ความสัมพันธ์ของท่านกับเด็ก________________________________ความสัมพันธ์ของท่านกับบิดามารดาของเด็ก ___________________________
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ข้ อมูลสาหรับการทางาน
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

ท่านเคยปฏิบตั ิงานกับหน่วยงานเหล่านี้หรื อไม่ กองทัพ (รวมทั้งการเกณฑ์ทหาร) ภาครัฐ (ส่ วนกลางหรื อท้องถิ่น) หน่วยงานยุติธรรม
สื่ อ ฝ่ ายงานภาครัฐหรื อพลเรื อน ฝ่ ายความมัน่ คง (รวมทั้งตารวจและบริ ษทั รักษาความปลอดภัยเอกชน)
 เคย  ไม่เคย
ถ้าเคย ชื่อบริ ษทั / ชื่อหน่วยงาน_______________________________________ลักษณะงานที่ตอ้ งทา__________________________________________
วันที่เริ่ มต้นทางาน_________________________________ วันที่สิ้นสุ ดของหน้าที่การทางาน (ถ้ามี)_________________________________________
สถานการณ์ทางานในปัจจุบนั ของท่าน  ทางานเต็มเวลา  ทางานพารท์ไทม์  เกษียณ  เจ้าของกิจการ  นักเรี ยน
ชื่อบริ ษทั / โรงเรี ยน / มหาวิทยาลัย__________________________________________________________________________________________________
ที่อยูบ่ ริ ษทั / โรงเรี ยน / มหาวิทยาลัย_________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทร_____________________________________________________อีเมล์__________________________________________________________________
รายได้ต่อเดือนของท่านจากการทางานทั้งหมดหลังหักภาษีเป็ นเท่าไร________________________________________________________________
รายละเอียดของการทางาน / ตาแหน่ง / ระดับ _________________________________ลักษณะงานที่ตอ้ งทา_________________________________
วันที่เริ่ มต้นทางาน (วันเดือนปี )________________ถ้าท่านเป็ นเจ้าของกิจการเริ่ มเปิ ดกิจการตั้งแต่เมื่อไร (วันเดือนปี )______________________
ท่านมีเงินหรื อมีอาชีพเสริ มที่มีรายได้เพิ่มเติมหรื อไม่
 มี  ไม่มี
ถ้ามี ชื่อบริ ษทั / หน่วยงาน___________________________________________________________________________________________________________
ลักษณะงาน / ตาแหน่ง / ระดับ_______________________________________________________________________________________________________
ลักษณะงานที่ตอ้ งทา _________________________________________________________________________________________________________________
วันที่เริ่ มต้นของหน้าที่น้ ี(วันเดือนปี )_________________________________ วันที่สิ้นสุ ดของหน้าที่น้ ี(วันเดือนปี )____________________________
ท่านมีเงินออม ทรัพย์สิน ที่ดินหรื อรายได้อื่น ยกตัวอย่างเช่น จากหุน้ และเงินปันผลหรื อไม่
 มี  ไม่มี
ถ้ามี รายได้รวมต่อเดือนจากเงินออม ทรัพย์สินหรื อรายได้อื่น เช่นจากหุน้ หรื อส่ วนแบ่งจากหุน้ มาจากไหน
 เงินออมและเงินลงทุน
 เงินจากการให้เช่าบ้าน
 เงินมาจากการเล่นหุน
้
 เงินมาครอบครัวและเพื่อน
ท่านมีจานวนเงินเป็ นเงินปอนด์เท่าไรที่ท่านได้จากเงินออม__________________________________________________________________________
ท่านใช้เงินเป็ นค่าครองชีพในแต่ละเดือนคิดเป็ นเงินปอนด์เป็ นจานวนเท่าไร__________________________________________________________
ท่านใช้เงินเพื่อส่ งเสี ยเลี้ยงดูคนในครอบครัวและบุคคลอื่นที่อยูใ่ นความดูแลของท่านคิดเป็ นเงินปอนด์เป็ นจานวนเท่าไรต่อเดือน
______________________________________________________________________________________________________________________________________

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

ท่านมีค่าใช้จ่ายส่ วนตัวสาหรับการเดินทางเป็ นเงินปอนด์จานวนเท่าไร_______________________________________________________________
ท่านมีเงินทั้งหมดเป็ นจานวนเท่าไรเพื่อใช้ในการเดินทางครั้งนี้_______________________________________________________________________
ท่านมีค่าเครื่ องบิน ค่าโดยสารเรื อ หรื อค่ารถไฟ เป็ นจานวนเงินปอนด์เท่าไร__________________________________________________________
ท่านมีค่าพักเป็ นจานวนเงินปอนด์เท่าไร______________________________________________________________________________________________
ท่านมีค่าครองชีพที่ใช้จ่ายที่สาหรับประเทศอังกฤษเป็ นจานวนเงินปอนด์เท่าไร_______________________________________________________
ท่านมีบุคคลอื่นที่ช่วยจ่ายค่าเดินทางเป็ นบางส่ วนหรื อทั้งหมดหรื อไม่  มี  ไม่มี ถ้ามี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดของ
ท่าน รวมทั้งเงินที่บุคคลอื่นอาจมอบให้ท่านคิดเป็ นเงินปอนด์เป็ นจานวนเงินเท่าไร___________________________________________________
ท่านจะไปทาอะไรในประเทศอังกฤษ________________________________________________________________________________________________
ท่านมีเพื่อนหรื อครอบครัวในประเทศอังกฤษหรื อไม่
 มี  ไม่มี
ถ้ามี ระบุชื่อ – นามสกุล_______________________________________________วันเดือนปี เกิด_______________________ สัญชาติ ________________
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้______________________________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรที่ติดต่อได้_______________________ อีเมล์ที่ติดต่อได้_______________________บุคคลดังกล่าวเป็ นอะไรกับท่าน__________________
บุคคลดังกล่าวมีสถานะอะไรในประเทศอังกฤษ___________________ท่านจะไปเยีย่ มบุคคลดังกล่าวนี้ขณะอยูท่ ี่องั กฤษหรื อไม่__________
ท่านเคยเข้ารับการรักษาพยาบาลในอังกฤษหรื อไม่  เคย  ไม่เคย ถ้าเคย ท่านต้องจ่ายเงินค่ารักษาหรื อไม่  จ่าย  ไม่จ่าย
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ข้ อมูลสาหรับการเดินทางทีผ่ ่านมา
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

ท่านเคยได้รับการขอวีซ่าอังกฤษหรื อไม่ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา
 เคย  ไม่เคย
ถ้าเคย ประเภทขอวีซ่าที่ได้รับ________________________________________________________________________________________________________
วันที่ออกวีซ่า(วันเดือนปี )___________________________________________________วันที่หมดอายุวีซ่า(วันเดือนปี )___________________________
ท่านเคยเดินทางไปอังกฤษหรื อไม่ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา
 เคย  ไม่เคย
ถ้าเคย วันที่เดินทางไป___________________วันที่เดินทางกลับ__________________________________________________________________________
จุดประสงค์เดินทางไปทาอะไรที่ผ่านมา______________________________________________________________________________________________
ท่านเคยยืน่ คาร้องต่อกระทรวงมหาดไทย home office เพื่ออาศัยอยูใ่ นอังกฤษในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา  เคย  ไม่เคย
ท่านเคยถูกปฏิเสธในการขอวีซ่าอังกฤษในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาหรื อไม่
 เคย  ไม่เคย
ถ้าเคย วันเดือนปี ที่ถูกปฏิเสธ_________________________________________________หมายเลขอ้างอิง (ถ้ามี)________________________________
เหตุผลที่ถูกปฏิเสธ___________________________________________________________________________________________________________________
ท่านเคยถูกปฏิเสธในการขอวีซ่าประเทศอื่นๆหรื อไม่ในช่วง 10 ปี
 เคย  ไม่เคย
ถ้าเคย ประเทศที่ท่านขอยืน่ _____________________________ ถูกปฏิเสธวีซ่าประเภทอะไร________________________________________________
วันเดือนปี ที่ถูกปฏิเสธ___________________________________ เหตุผลที่ถูกปฏิเสธ_________________________________________________________
ท่านได้รับโทษหรื อเคยได้รับโทษไม่ให้เดินทางเข้าอังกฤษหรื อไม่
 เคย  ไม่เคย
ถ้าเคย วันเดือนปี ที่ท่านเข้าประเทศไม่ได้_______________________________________หมายเลขอ้างอิง(ถ้ามี)________________________________
เหตุผล_______________________________________________________________________________________________________________________________
ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาท่านเดินทางไปต่างประเทศอื่นๆ (ยกเว้นอังกฤษ) หรื อไม่
 เคย  ไม่เคย
ถ้าเคย วันเดือนปี ที่เดินทาง__________________ประเทศที่เดินทางไป_____________________วัตถุประสงค์ในการเดินทาง__________________
วันเดือนปี ที่เดินทาง__________________ประเทศที่เดินทางไป_____________________วัตถุประสงค์ในการเดินทาง__________________
วันเดือนปี ที่เดินทาง__________________ประเทศที่เดินทางไป_____________________วัตถุประสงค์ในการเดินทาง__________________
วันเดือนปี ที่เดินทาง__________________ประเทศที่เดินทางไป_____________________วัตถุประสงค์ในการเดินทาง__________________
วันเดือนปี ที่เดินทาง__________________ประเทศที่เดินทางไป_____________________วัตถุประสงค์ในการเดินทาง__________________
วันเดือนปี ที่เดินทาง__________________ประเทศที่เดินทางไป_____________________วัตถุประสงค์ในการเดินทาง__________________
วันเดือนปี ที่เดินทาง__________________ประเทศที่เดินทางไป_____________________วัตถุประสงค์ในการเดินทาง__________________
วันเดือนปี ที่เดินทาง__________________ประเทศที่เดินทางไป_____________________วัตถุประสงค์ในการเดินทาง__________________
วันเดือนปี ที่เดินทาง__________________ประเทศที่เดินทางไป_____________________วัตถุประสงค์ในการเดินทาง__________________
วันเดือนปี ที่เดินทาง__________________ประเทศที่เดินทางไป_____________________วัตถุประสงค์ในการเดินทาง__________________
ท่านมีหมายเลขประกันสังคมของอังกฤษหรื อไม่
 มี  ไม่มี
ถ้ามี ระบุหมายเลขประกันสังคมที่องั กฤษ______________________________ สาเหตุที่มี__________________________________________________
ท่านเคยมีประวัติอาชญากรรม (รวมทั้งเคยได้รับโทษหรื อทาผิดกฎจราจร) ในประเทศหรื อไม่
 เคย  ไม่เคย
ถ้าเคย ระบุเหตุผล___________________________________________________________________________________________________________________
ท่านเคยถูกตั้งข้อหาคดีอาญาในประเทศใดโดยยังไม่ได้รับการพิจารณาคดีในศาลหรื อไม่
 เคย  ไม่เคย
ถ้าเคย ระบุเหตุผล___________________________________________________________________________________________________________________
ในกรณี ที่ทางสถานทูตมีความจาเป็ นจะต้องสัมภาษณ์ท่าน ท่านประสงค์จะรับการสัมภาษณ์เป็ นภาษาอะไร ___________________________

***หมายเหตุ***กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริงเพราะมีผลต่อการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
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อัตรำค่ำบริกำร .... อังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ 9 วัน (TG)
สงกรำนต์
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่ำน) ท่ำนละ 86,900.ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพิ่ม
15,500.-

แรงงำน มี.ค./พ.ค.-มิ.ย.
79,900.69,900.- บำท
15,500.15,500.- บำท

*** ไม่มรี ำคำพิเศษ สำหรับเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 12 ปี รำคำเด็กจะเท่ำกับรำคำผูใ้ หญ่ ***
***หมำยเหตุ*** :
โรงแรมในอังกฤษไม่มหี ้องพักสำหรับ 3 ท่ำน
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม
ค่ำตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทัศนำจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง)
- ตัว๋ กรุป๊ รำคำพิเศษนี้ ... ไม่สำมำรถนำมำแก้ไข, เปลีย่ นชือ่ หรือเรียกเงินคืนได้ ไม่วำ่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำอังกฤษ (แบบทำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห์)
(ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม)
ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมทีร่ ะบุไว้ในรำยกำรทัวร์
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน
ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
ค่ำโรงแรมที่พัก (ระดับ 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเช้ำตำมที่ระบุในรำยกำรทัวร์
หมำยเหตุ
โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิตำ่
และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4
เท่ำตัว อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก
ค่ำระวำงน้ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
(ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
ค่ำบริกำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอำนวยควำมสะดวก ตำมจำนวนวันเดินทำงที่ระบุในรำยกำร
(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์)
ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท
และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุ และค่ำรักษำพยำบำล เฉพำะกรณีทไี่ ด้รบั อุบตั เิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำง
ไม่คมุ้ ครองถึงกำรสูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัว และไม่คมุ้ ครองโรคประจำตัวของผูเ้ ดินทำง

*** ลูกค้ำท่ำนใดมีควำมประสงค์จะซือ้ ประกันกำรเดินทำงเพิม่ ควำมคุม้ ครอง ***
สำหรับครอบคลุมเรือ่ งรักษำพยำบำล / กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน / กระเป๋ำเดินทำง
(*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 ปี และมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***)
- ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 750 บำท
- ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 970 บำท

ซื้อประกันเพิ่ม : กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋ โทร. 02-108-8666
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภำษี)
ค่ำทำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำทำใบอนุญำติกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว
(เป็นหน้ำที่ของผู้เดินทำงที่ต้องจัดทำเอง)
ค่ำระวำงสัมภำระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำเครื่องดื่ม และค่ำอำหำรที่
สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดูแลกระเป๋ำ และทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง

7. ค่ำทิปพนักงำนขับรถยุโรป (คนละ 2 ปอนด์ x 7 วัน)
8. ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์คนไทย (คนละ 100 บำท x 9 วัน)

= ท่ำนละ 14 ปอนด์
= ท่ำนละ 900 บำท

เงือ่ นไขกำรชำระค่ำบริกำร
กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พร้อมชำระเงิน ค่ำมัดจำท่ำนละ 20,000.- บำท (*** ยกเว้นช่วง
สงกรำนต์ และปีใหม่ มัดจำท่ำนละ 30,000.- บำท ***) ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง …. มิฉะนั้นทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ทั้งหมด
ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง
 ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค
 ชำระโดยเงินสด
 ชำระด้วยกำร
โอนเงินผ่ำนบัญชี
ธนำคำร เมื่อได้ทำกำรโอนเงินเข้ำ
บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่ง
แฟกซ์ใบนำฝำกมำที่ 02-231-3399
โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ
โปรแกรมที่
เดินทำง และชื่อของเจ้ำหน้ำที่ที่ติดต่อ
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยให้ทำ่ นชำระเงินผ่ำนกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรส่วนบุคคล
ทั้งนีเ้ พือ่ ควำมปลอดภัยในกำรชำระเงินของท่ำนเป็นสำคัญ
หมำยเหตุ

ท่ำนทีต่ อ้ งกำรใบเสร็จในนำมนิตบิ คุ คล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
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เงือ่ นไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี.้ a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันขึ้นไป
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000.- บำท
b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000.- บำท
c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-13 วัน
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 40,000.- บำท
d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 12 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

หมำยเหตุ
บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น
กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ทำให้ไม่สำมำรถกิน-เที่ยวและ
พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด
ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ
ค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยวใน
กรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน
หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ
ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง
ต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิกเที่ยวบิน,
กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปัญหำกำรจรำจร
ติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนที่ตำ่ งๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่
นอกเหนืออำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ
ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ให้ถือว่ำท่ำนได้
สละสิทธิ์ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

*** หมำยเหตุ ***

ในกรณีทลี่ กู ค้ำต้องออกตัว๋ เครือ่ งบินเอง (กำรแลกไมล์ หรือไป-กลับไม่พร้อมกรุป๊ )
กรุณำแจ้งพนักงำนขำยก่อนล่วงหน้ำ 35 วัน หรือกรณีที่ลกู ค้ำต้องทำกำรออก
ตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น

รำคำดังกล่ำวข้ำงต้น .... สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์
อัตรำแลกเปลีย่ น, ค่ำน้ำมัน และค่ำภำษีตำ่ ง ๆ ของสำยกำรบิน ฯลฯ
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ใบจองทัวร์ ...... บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด
รายการทัวร์.......... อังกฤษ-เวลส์ -สก็อตแลนด์ (TG) .........วันเดินทาง............................................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด....................................คน (ผูใ้ หญ่............................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ..........................ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้งั หมด.............................ห้อง (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว.................ห้องพัก 3 เตียง.....................)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้ องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่น ๆ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ยืนยันราคา

ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด...................................

ข้ าพเจ้ ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้ อยแล้ ว

ลงชื่อ..................................................ผู้จอง
(.......................................................)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านที่ให้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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