บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเทีย่ วเลขที่ 11/01967

ลอนดอน – หมู่บ้านไบบุรี่ – เบอร์ ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด – ยอร์ ค
ปราสาทเอดินเบิร์ก – ทะเลสาบวินเดอร์ เมียร์ – สแตรทฟอร์ ด – บ้ านเชคสเปี ยร์ ส
คาร์ ดิฟท์ – โรมันบาธส์ – สโตน์ เฮนจ์ – เอ้าท์ เล่ต์ – อ๊ อกฟอร์ ต – ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน

**พิเศษ** : เป็ ดย่างโฟร์ซีซนั / อาหารไทย / Fish & Chips
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กำหนดการเดินทาง

12-20 ก.ค. / 11-19 ส.ค. / 22-30 ก.ย. (109,900.-)
12-20 ต.ค. / 16-24 ต.ค. / 4-12 ธ.ค. (109,900.-)
27 ธ.ค. 2565 - 4 ม.ค. 2566
(115,900.-)
..... รายละเอียดการเดินทาง .....

วันแรกของการเดินทาง
22.00 น.

กรุงเทพฯ – ลอนดอน (อังกฤษ)

ประตูทางเข้าที่ 3
เคาน์เตอร์แถว D สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG ... THAI AIRWAYS) ....
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ผูโ้ ดยสารขาออก

เจ้าหน้าทีเ่ อฟวีนวิ ทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทัวร์ ณ จุดนัดพบ
❖ บริษัทฯ จัดเตรียมป้ายชือ่ ของท่านพร้อมโบว์ เพือ่ เป็นสัญลักษณ์ของคณะ
❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน
พร้อมได้จดั เตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย
❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปริมาณทีม่ ากกว่า 100 มิลลิลติ ร
ห้ามนำติดตัวถือขึน้ เครือ่ ง ยกเว้นสินค้าที่ซื้อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE เท่านัน้
***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนั้นจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง***
ทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลา......ตามเวลาทีก่ ำหนดไว้ในบัตรโดยสารเครือ่ งบิน Boarding Pass
❖

วันทีส่ องของการเดินทาง
01.10 น.
07.15 น.

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

ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบินที่ TG 910
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 12 ชัว่ โมง 50 นาที)
เดินทางถึง กรุงลอนดอน เมืองหลวงของอังกฤษ และสหราชอาณาจักร
(เวลาอังกฤษ ... ฤดูหนาว (พ.ย.-มี.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 7 ชัว่ โมง)
(เวลาอังกฤษ ... ฤดูรอ้ น (เม.ย.-ต.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)
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จากนั้น

จากนั้น

13.30 น.
บ่าย
18.30 น.
จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นไบบุรี่ (Bibury Village) เป็นหมู่บ้านแสนสวยเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในแคว้น
Gloucestershire เขตคอทส์โวลส์ (Cotswolds) จัดว่าเป็น The Most beautiful village in
England จากนั้น มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชม บ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของหมูบ่ ้านแห่งนี้ นั่น
คือกระท่อมหินโบราณ ทีเ่ รียงรายกันยาวไปเป็นแถว
มีชื่อว่า Arlington Row ซึ่งกระท่อมเหล่านี้เคยเป็นที่
พักของคนที่ทำอาชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17
ชมโบสถ์อันเก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวย ๆ ที่รายล้อม
ด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง และเป็นอีกหนึ่ง
หมู่บ้านทีน่ ับว่าสวยไม่แพ้ใคร ฉากหลังสุดแสนโร
แมนติก ที่ถูกใช้ประกอบฉากให้ภาพยนตร์ชื่อดัง อย่าง Bridget Jones's Diary อีกด้วย
(ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (BOURTON ON THE WATER) หนึ่งใน
Cotswold
Village
ที่มีชื่อเสียงในเมือง
Gloucestershire ท่านจะได้สัมผัสทิวทัศน์ ที่ได้ชื่อว่า
เป็นบรรยากาศแบบอังกฤษแท้ ๆ บ้านที่น่จี ะสร้าง
ด้วยหินคอทสวอลด์ (Cotswold) ทั้งหมู่บ้านสวยงาม
กลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นเอกลักษณ์คู่แม่นำ้ Wind
rush จากนั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเบอร์ตัน
ออน เดอะ วอเตอร์ ซึ่งเคยเป็นฉากในภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง รวมทั้งแฮร์ร่ี พ็อตเตอร์ ก็
ได้มาถ่ายทำ ณ เมืองแห่งนี้ เช่นกัน
(ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรม และการขนส่ง และเป็น
ที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลระดับโลกแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
(ระยะทางประมาณ 227 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
(**พิเศษ** ... อาหารไทย)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

แมนเชสเตอร์ – ยอร์ค – เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าสนามของสโมสร MAN-U (ถ้าไม่มีการแข่งขันฟุตบอล
ในวันทีไ่ ปถึง) พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ภายใต้สัญลักษณ์ปศี าจ
แดง อันเป็นตราของสโมสรยอดนิยมระดับโลก ที่ร้าน MEGA STORE
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นำท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค ตั้งอยู่ตอนเหนือของประเทศอังกฤษ เมืองที่มีปราสาทมากมาย
จนได้รบั ขนานนามว่า เมืองแห่งปราสาท ซึ่งเคยถูกปกครองโดยโรมันมานานกว่า 300 ปี ซึ่ง
ในปัจจุบนั จะปรากฏซากโบราณของกำแพงเมืองเก่า, โบสถ์เก่า, บ้านเรือนเก่าแบบโรมัน
(ระยะทางประมาณ 118 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ดินแดนของสก็อตแลนด์ที่
เมืองเอดินเบิร์ก
เมืองหลวงและศูนย์กลาง
วัฒนธรรมของสก็อตแลนด์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และได้รับสมญานามว่า “ATHENS OF THE
NORTH“ ดินแดนที่ต้งั อยูใ่ นพื้นทีท่ ี่สวยงาม
(ระยะทางประมาณ 325 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 45 นาที)
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
จากนั้น

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง

เอดินเบิร์ก – วินเดอร์เมียร์ – เบอร์มงิ่ แฮม

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ถนนรอยัลไมล์ (มีความยาว 1 ไมล์อันเป็นที่มาของชื่อถนนสายสำคัญ) ถนน
สายสำคัญที่เชื่อมต่อ ระหว่างพระตำหนักโฮลีร่ ู้ดเฮ้าส์ กับปราสาท เอดิน
เบิร์ก ซึ่งสองข้างทางเป็นที่ตั้งของรัฐสภา และสถานที่สำคัญ นำท่านชม
บริเวณด้านหน้าของ พระตำหนักโฮลีร่ ู้ดเฮ้าส์ ทีป่ ระทับของ พระราชินี
พระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 ในช่วงฤดูร้อนเมื่อเวลาเสด็จเยือนสก๊อตแลนด์
และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรี่แห่งสก๊อต จากนั้น นำท่านชม
ปราสาทเอดินเบิร์ก อันสง่างามด้วยทำเลที่ต้ังบนเนินเขาสูงมองเห็นเด่น
เป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริยส์ ก๊อต และเคยถูก
ทำลายลงหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็ได้รบั การบูรณะและสร้างใหม่ ให้กลับคืน
สู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครั้งสุดท้ายในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอเตอร์
สก๊อต นักปราชญ์ชาวสก๊อต นำชมห้องต่าง ๆ ภายในอาทิ ห้องหุ่นจำลอง
และห้องแสดงมหามงกุฏ ที่แสดงเหตุการณ์นับตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ของ
ปฐมกษัตริย์ ตลอดจนเครื่องราชกกุฏภัณฑ์
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ ย่านเล้คดิสทริค อุทยานแห่งชาติทไี่ ด้รับการขนานนามว่า
ดีและสวยทีส่ ุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุม
ทะเลสาบถึง 16 แห่ง ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศ ที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษ ตั้งอยู่กลางหุบเขา และ
ต้นไม้ โอบล้อมด้วยทะเลสาปเขียวสดใส งดงามใน
บรรยากาศโรแมนติค
(ระยะทางประมาณ 241 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)
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(***** อาหารค่ำ .... อิสระตามอัธยาศัย .... ไม่รวมอยูใ่ นรายการ *****)
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์มิ่งแฮม
(ระยะทางประมาณ 252 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาที)
จากนั้น
นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง

เบอร์มงิ่ แฮม – สแตรทฟอร์ด – คาร์ดฟิ ท์ (เวลส์)

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด-อะพอน-เอวอน เมืองนี้เป็นเล็ก ๆ ที่ต้งั อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ
เอวอน ถึงได้ถกู เรียกว่าเมือง Strattford upon Avon เป็นเมืองเกิดของวิ
ลเลี่ยมเช็คสเปียร์ ศิลปินนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของอังกฤษ ด้วย
ผลงานที่ท่านรู้จกั อาทิ โรมิโอแอนด์จูเลียส, เวนิสวานิช ฯลฯ จากนั้น นำ
ท่านเดินเล่นชมเมืองสแตรทฟอร์ด ซึ่งร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ โบสถ์
เก่าแก่ ที่งดงามริมฝั่งแม่น้ำเอวอนอันเงียบสงบ บ้านเกิดของกวีเอกเชคส
เปียร์ ชมบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความอ่อนหวานของตำนานเชคส
เปียร์ ผ่านชมโบสถ์เก่าแก่ The Holy Trinity Church จากนั้น ถ่ายรูปคู่ บ้านเชคสเปียร์ส
สถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกวีเอกผู้นี้ จากนัน้ มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หรือ
เลือกซื้อสินค้าตามร้านค้าที่ตกแต่งน่ารัก ๆ ในสไตล์บ้านในเทพนิยาย
(ระยะทางประมาณ 63 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ดฟิ ท์ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ 1 ใน
เครือจักรภพ และยังเป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเลไอริช อดีตยังเคยเป็น
เมืองที่ส่งออกถ่านหินมากที่สุดเมืองหนึ่ง จากนั้น นำท่านถ่ายรูป
บริเวณ ปราสาทคาร์ดฟิ ท์ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดิมเป็นที่พำนัก
ของขุนนางผู้ปกครองเมือง แต่ปัจจุบนั เป็นพิพิธภัณฑ์ ผ่านชมศาลา
ว่าการเมือง, สวนสาธารณะคาเธย์ สนามกีฬามิลเลนเนียม อาคารที่ทำการของรัฐ
(ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BRISTOL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ กของการเดินทาง
เช้า

คาร์ดฟิ ท์ – บาธส์ – สโตนเฮนจ์
ช้อปปิง้ เอ้าท์เล่ต์ – อ๊อกฟอร์ด

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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จากนั้น

จากนัน้

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธส์ ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุ ตั้งแต่เมื่อครั้งโรมันเรือง
อำนาจจากหลักฐานบ่อน้ำพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่
ทำให้บาธส์ได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี
ค.ศ.1987 ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษ เมื่อ
กว่า 2,000 ปีมาแล้ว จากนั้น นำท่านชม พิพธิ ภัณฑ์นำ้ แร่รอ้ นโรมัน ที่
ชาวโรมันสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่เมื่อ 2,000 ปีท่แี ล้ว โดยอาศัยน้ำ
จากบ่อน้ำธรรมชาติที่จะมีน้ำไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง วันละประมาณ
1,250,000 ลิตร มีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส ซึ่งมีประวัติการค้นพบ
ที่น่าสนใจปัจจุบนั เป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ต้ัง
ของบ่อแร่ร้อนคิงส์ ส่วนทีส่ อง คือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่
เปิดบริการให้นักท่องเที่ยว หรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมีท้ังสระว่าย
น้ำ บ่อน้ำแร่เย็น–ร้อน ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath
(ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)
นำท่านเดินทางสู่ สโตนเฮนจ์ วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษ และยังเป็น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์
ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นเมื่อ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล
โดยปัจจุบนั ก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าสิ่งเหล่านี้ถูก
สร้างมาเพือ่ อะไร แต่จากที่พบแล้วทำให้ทราบได้ว่าผู้ที่
สร้างนั้น จะต้องเป็นผู้มีอำนาจมากทีเดียว เพราะต้อง
ขนหินสีฟ้ามาจากเวลส์เพือ่ สร้างสโตนเฮนจ์
(ระยะทางประมาณ 62 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

(*** ลิม้ รสกับอาหารประจำชาติอังกฤษ ....
ฟิชแอนด์ชิป Fish & Chips ***)
บ่าย
จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์ เอ้าท์เลท (เวลาทำการวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.00น.–19.00น.)
ซึ่งเป็นเอ้าท์เลทขนาดใหญ่ สวรรค์ของนักช้อปปิ้งทั้งหลาย
(ระยะทางประมาณ 127 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยทั้งวัน เลือกซื้อสินค้าเเบรนด์เนมราคาถูก
มากกว่าร้อยเเบรนด์ อาทิเช่น Bally, Cath Kidston, Diesel,
Tag Heuer, Miss Sixty,
Energie, Samsonite, Kipling, Prada, Puma, Gucci,
Fred Perry, Burberry, Paul Smith นอกจากนีย้ งั มี
ร้านบูติก ร้านขายของเฉพาะอย่าง ซึ่งโดดเด่นเเละดีที่สุดเเห่งหนึ่งในยุโรป ซึ่งจะทำให้ท่านได้
จับจ่ายซื้อของอย่างจุใจเเละประทับใจเป็นอย่างมาก
(***** อาหารค่ำ .... อิสระตามอัธยาศัย .... ไม่รวมอยูใ่ นรายการ *****)
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นำท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด เป็นเมืองที่ถูกยอมรับว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการศึกษา
และเป็นเมืองการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งใน
โลก เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก
คือ มหาวิทยาลัย อ๊อกฟอร์ด (Oxford University)
และยังเป็นอดีตสถานศึกษาของผู้นำประเทศหลายๆ
ประเทศทั่วโลก
(ระยะทางประมาณ 86 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)
จากนั้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
จากนัน้

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง

อ๊อกฟอร์ด – วิทยาลับไคร้สเชิร์ช
ลอนดอน (ช้อปปิง้ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
นำท่านเข้าชม วิทยาลัยไคร้สเชิร์ช CHRISTCHURCH
COLLEGE วิทยาลัยที่ใหญ่ หรูหรา และมีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาวิทยาลัย
ในเครือ อ๊อกซ์ฟอร์ดทัง้ หมด โดยสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1525 ในอดีต
วิทยาลัยแห่งนี้ เป็นวิทยาลัยที่ใช้สำหรับสอนเชื้อพระวงศ์ และขุนนางชน
ชั้นสูงต่าง ๆ อีกทั้งวิทยาลัยแห่งนี้ ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
เรื่อง “อลิส ในดินแดนมหัศจรรย์” และภาพยนตร์ที่โด่งดังไปทั่วโลก
อย่างเรื่อง “แฮร์ร่ี พอตเตอร์” ของ ผู้แต่ง เจ. เค. โรว์ลิ่ง อีกด้วย
จากนัน้
นำท่านเข้าชมห้องอาหารที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก The Dining Hall ซึ่งสร้างขึน้ ตั้งแต่ปี 1529 เคย
เป็นฉากห้องอาหารสำหรับนักเรียน Hogwarts (ในหนังเรื่อง HARRY
POTTER) ซึ่งตอนนี้ ณ ที่แห่งนีก้ ็ยังคงใช้เป็นห้องอาหารสำหรับอาจารย์
และนักศึกษาของที่น่อี ยู่
ภายในจะตกแต่งไปด้วยภาพวาดของเหล่า
นักเรียนที่มีชื่อเสียงของวิทยาลัยไคร้สเชิร์ช ตั้งอยู่รอบ ๆ ห้อง หนึ่งในนั้น
ก็คือ Lewis Carrol นักเขียนเรื่อง Alice’s Adventures in Wonderland
ก็ได้ใช้ห้องอาหารแห่งนี้ในการเขียนเรือ่ งของเขาด้วย อิสระให้ท่านเดิน
เก็บภาพความสวยงามภายในวิทยาลัยแห่งนี้
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน เป็นผู้นำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น
และเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก ถือกันว่าเป็นเมืองสากลหลักของโลก
(ระยะทางประมาณ 104 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งบนถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด ของกรุงลอนดอน ให้ทา่ นได้เพลิดเพลินเลือก
ซื้อสินค้าชั้นนำของลอนดอน ซึ่งเป็นย่านที่มีร้านค้าและสินค้ายี่ห้อดังมากมาย เช่น สินค้า
ภายในร้าน MARK & SPENCERS, NEXT, BALLY เป็นต้น หรือจะเลือกช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า
ใหญ่อย่างห้าง SELFRIDGES
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18.30 น.
จากนั้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

จากนัน้

ลอนดอน – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมมหานครลอนดอน โดยเริ่มจาก จตุรัสทราฟัลก้าร์ ที่
รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ แล้วเข้าสู่จัตุรสั รัฐสภา ผ่านชม
พระราชวังเวสท์มนิ ส์เตอร์
ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้น
ศตวรรษที่ 16 และ หอนาฬิกาทีร่ ู้จกั กันดีในนาม “บิก๊ เบน” ที่มีความ
สูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่
ที่สุดในโลก ผ่านชม มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ
2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชาย
ชาร์ล และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วผ่านไปชมศาลากลางเทศบาล
นครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิน่ มากว่า 800 ปี,
เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ แล้วเข้าสู่ ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทำการ
ของรัฐในปัจจุบัน, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีองั กฤษ
ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งแรก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1209
เป็นสะพานเดียวที่ให้คน และรถใช้ข้ามฟากได้ จากนั้น นำท่าน เข้าชม
หอคอยลอนดอน
สถานที่ที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์อันเกรียงไกร
ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซบั ซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็น
ป้อมปราการ ปราสาท ราชวัง คุก และแดนประหาร ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง ชมมหามงกุฎอิมพี
เรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดังสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟ
ริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินอี ลิซาเบธ” ประดับ
ด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้าย
คือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1”
หรือ “คัลลินัน 1” หนักถึง 530 กะรัต จากนัน้ นำท่านต่อสู่ท่ตี ้งั ของ
พระราชวังบัค้ กิง้ แฮม ที่ ประทับของพระเจ้าอลิซาเบธ
ที่ 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน ชมทหาร
รักษาพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพู่สี
ดำ แต่จะเปลี่ยนเป็นชุดสีเทาในฤดูหนาว จากนั้นเดิน
ทางผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์คสั เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบ
ของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลาง
เป็นทีน่ ิยมของหนุ่มสาว มานั่งพลอดรักกัน และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีน
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12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

(**พิเศษ**...เป็ดย่างร้านดังที่ FOUR SEASON)
บ่าย

17.00 น.
21.25 น.

นำท่านสูจ่ ัตุรัสทราฟัลล์การ์ ย่านการค้าและแหล่งช้อปปิ้ง ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า
ชั้นนำ เช่น ห้างแฮร์รอด ห้างเก่าแก่ของกรุงลอนดอน ร้าน BURBERRY ร้าน Debenhams ร้าน
Fortnum & Masons จัดได้ว่าเป็นร้านที่ "ผู้ดี" มากที่สุดร้านหนึ่งในอังกฤษ มาร์คแอนด์สเปน
เซอร์ เน็กช์ เสื้อโค้ต เสือ้ กันฝน ถุงมือ เสือ้ กันหนาว สูท และเสื้อผ้าหน้าร้อน (ของอังกฤษ)
นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 917
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 11 ชัว่ โมง 20 นาที)

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง
15.00 น.

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ.........

**** END OF TOUR ****
*** หมายเหตุ :- ***
- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว
- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก
เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเที่ยวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
- รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อันเนือ่ งมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น
ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุต่าง ๆ บนท้องถนน
- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรือยกเลิกของ สายการบิน
ตลอดจนจากเหตุการณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง
ทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง

สนใจจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม : โทร. 02-108-8666
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 เมืองต่างๆ 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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ถ้าท่านเจอสิง่ เหล่านี้ ...... ถึงแม้วา่ พาสปอร์ตของท่านยังไม่หมดอายุกต็ าม
บริษัทฯ ขอแนะนำว่าควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่กอ่ นมาทำการจองทัวร์
- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมืองต่าง ๆ ...
บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น
ไปทำศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน
หรือ หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปัจจุบันผอมผิดหูผิดตา
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปัจจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปัจจุบันเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม
ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดัดฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน
- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก
เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น
หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,
หรือมีการเปียกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม
- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ
ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว)
************************************************

ว่าด้วยเรือ่ ง “คดีความ / การตัง้ ครรภ์”
- กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ ....
เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง
- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเรือ่ งของอายุครรภ์
ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ได้ทงั้ สิน้ ซึง่ อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซือ้ ทัวร์ โปรดทำความเข้าใจให้ทอ่ งแท้กอ่ น
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หลักฐานการทำวีซา่ อังกฤษ
1. หนังสือเดินทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกินกว่า 6 เดือน และเหลือหน้าว่างอย่างน้อย…3…หน้า
2.สำเนาบัตรประชาชน โดยถ่ายสำเนาหน้า -หลัง…2…ชุด
3. สำเนาสูตบิ ัตร (กรณีเด็กอายุตำ่ กว่า 18 ปีบริบูรณ์)…2…ชุด

(ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และมีตราประทับรับรองจากร้านแปลเอกสาร)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน....2...ชุด
5. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า…2…ชุด (ในกรณีแต่งงานแล้ว)
6. สำเนาหลักฐานการเปลีย่ นแปลงชือ่ , นามสกุล…2…ชุด (ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล)
7. หลักฐานการทำงาน
- พนักงานบริษัท / ข้าราชการ ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่ท่านรับจ้าง
อยู่…1 ชุด… (ระบุวันเข้าทำงาน / ตำแหน่ง / เงินเดือน / ระยะเวลาที่จะเดินทาง ....ให้หน่วยงานออก

จดหมายเป็นภาษาอังกฤษ)
- เกษียณอายุ…1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไม่เกิน 1 เดือน) หรือหนังสือจด
ทะเบียนพาณิชย์ (ขอความกรุณาลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด
- นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)…1 ชุด…
8. หลักฐานด้านการเงิน
ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจำ (ไม่รับบัญชีกระแสรายวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชี
ไม่ควรต่ำกว่า 6 หลัก (หน้าชื่อเจ้าของบัญชี และตัวเลขย้อนหลัง UPDATE อย่างน้อย 6 เดือน)…1…ชุด

(ควรเลือกบัญชีทมี่ ีการเข้าออกเงินอย่างสม่ำเสมอ ไม่ตอ้ งเติมเงินในบัญชีให้ถงึ 6 หลัก เพือ่ ให้แสดงให้เห็น
ว่าท่านมีสถานะการเงินทีเ่ พียงพอครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง)
9. กรณีเด็กอายุตำ่ กว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใด
ท่านหนึง่ จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการ
อนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ ่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผูอ้ ำนวยการ
เขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง
อย่างละ…1 ชุด….จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษต้องมีตราประทับรับรองจากร้านแปลเอกสาร)
10. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่แอพหมอพร้อม) เพือ่ เป็นการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว

**หมายเหตุ**

- ค่าบริการแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยูใ่ นราคาทัวร์
- สำเนาเอกสารทุกฉบับ (...ลูกค้าจะเซ็นต์หรือไม่เซ็นต์กไ็ ด้...)

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่จี ะเดินทางไปท่องเที่ยวยัง
ประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนือ่ งมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์
ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง ***
เลขที่ 141/52 อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour

G. Britain (TG) -13www.avenue.co.th

แผนทีศ่ ูนย์ยนื่ วีซา่ VFS อังกฤษ
ที่อยู่ อาคารเดอะเทรนดี้ The Trendy (บีทีเอส นานา) ถ.สุขมุ วิท ซ.สุขุมวิท 13 กรุงเทพฯ

*** หมายเหตุ ***
- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน
ทางสถานทูตอังกฤษไม่อนุญาติให้ดงึ
พาสปอร์ตในระหว่างการยื่นคำร้อง
- การสแกนลายนิว้ มือทางศูนย์ยื่นวีซ่า
VFS จะกำหนดวันสแกนลายนิว้ มือให้
ซึง่ ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ต้องมา
ตามวันนัดหมายของทาง VFS เท่านั้น
ซึ่งจะกำหนดการล่วงหน้า อย่างน้อย
3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง (ทางฝ่าย
ขายจะแจ้งวันเวลาให้ท่านอีกครั้ง)
- เอกสารฉบับจริง ที่ต้องนำติดตัวไปใน
วันสแกนลายนิ้วมือ
• บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน /
ทะเบียนสมรส / สูติบัตร (กรณี
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)
• สมุดเงินฝากธนาคาร
หมายเหตุ

1. การพิจารณาการออกวีซ่าให้หรือไม่ให้ เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นแค่
ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่ น
ดุลพินจิ ของทางสถานทูตฯ เท่านัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และ
มีความประสงค์ท่จี ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น
การปฏิเสธวีซ่าอัน
เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2. เงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตก็ไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากท่านต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ท่านก็
ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่เองทุกครั้ง
3. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่าน
ไปสัมภาษณ์ตามวันนัดหมายที่สถานทูตระบุ และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
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ข้ อมูลคาร้ องเพิม่ เติมสาหรับการกรอกวีซ่าประเทศอังกฤษ
ชื่อ – นามสกุล___________________________________________________เบอร์มือถือ_________________________ เบอร์บา้ 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
พาสปอร์ตคู่สมรส_______________________________________
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___________________________________________หมายเลขพาสปอร์ต___________________________________________________________
6.2 ชื่อ – นามสกุล____________________________________________________________________ วันเดือนปี เกิด_______________________________
สถานที่เกิด___________________________________________หมายเลขพาสปอร์ต___________________________________________________________
6.3 ชื่อ – นามสกุล____________________________________________________________________ วันเดือนปี เกิด_______________________________
สถานที่เกิด___________________________________________หมายเลขพาสปอร์ต___________________________________________________________
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 (ส่วนกลางหรื 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_________________________________________________________________________________________________
เบอร์โทร_____________________________________________________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 เช่นจากหุ้น หรื อส่วนแบ่งจากหุน้ มาจากไหน
 เงินออมและเงินลงทุน
 เงินจากการให้เช่าบ้าน
 เงินมาจากการเล่นหุน
้
 เงินมาครอบครัวและเพื่อน
ท่านมีจานวนเงินเป็ นเงินปอนด์เท่าไรที่ท่านได้จากเงินออม__________________________________________________________________________
ท่านใช้เงินเป็ นค่าครองชีพในแต่ละเดือนคิดเป็ นเงินปอนด์เป็ นจานวนเท่าไร__________________________________________________________
ท่านใช้เงินเพื่อส่งเสี ยเลี้ยงดูคนในครอบครัวและบุคคลอื่นที่อยูใ่ นความดูแลของท่านคิดเป็ นเงินปอนด์เป็ นจานวนเท่าไรต่อเดือน
______________________________________________________________________________________________________________________________________

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

17.

ท่านมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวสาหรับการเดินทางเป็ นเงินปอนด์จานวนเท่าไร_______________________________________________________________
ท่านมีเงินทั้งหมดเป็ นจานวนเท่าไรเพื่อใช้ในการเดินทางครั้งนี้_______________________________________________________________________
ท่านมีค่าเครื่ องบิน ค่าโดยสารเรื อ หรื อค่ารถไฟ เป็ นจานวนเงินปอนด์เท่าไร__________________________________________________________
ท่านมีค่าพักเป็ นจานวนเงินปอนด์เท่าไร______________________________________________________________________________________________
ท่านมีค่าครองชีพที่ใช้จ่ายที่สาหรับประเทศอังกฤษเป็ นจานวนเงินปอนด์เท่าไร_______________________________________________________
ท่านมีบคุ คลอืน่ ที่ช่วยจ่ายค่าเดินทางเป็ นบางส่วนหรื อทั้งหมดหรื อไม่  มี  ไม่มี ถ้ามี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดของ
ท่าน รวมทั้งเงินที่บุคคลอื่นอาจมอบให้ท่านคิดเป็ นเงินปอนด์เป็ นจานวนเงินเท่าไร___________________________________________________
ท่านจะไปทาอะไรในประเทศอังกฤษ________________________________________________________________________________________________
ท่านมีเพื่อนหรื อครอบครัวในประเทศอังกฤษหรื อไม่
 มี  ไม่มี
ถ้ามี ระบุชื่อ – นามสกุล_______________________________________________วันเดือนปี เกิด_______________________ สัญชาติ ________________
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้______________________________________________________________________________________________________________________
เบอร์โทรที่ติดต่อได้_______________________ อีเมล์ที่ติดต่อได้_______________________บุคคลดังกล่าวเป็ นอะไรกับท่าน__________________
บุคคลดังกล่าวมีสถานะอะไรในประเทศอังกฤษ___________________ท่านจะไปเยี่ยมบุคคลดังกล่าวนี้ขณะอยูท่ ี่องั กฤษหรื อไม่__________
ท่านเคยเข้ารับการรักษาพยาบาลในอังกฤษหรื อไม่  เคย  ไม่เคย ถ้าเคย ท่านต้องจ่ายเงินค่ารักษาหรื อไม่  จ่าย  ไม่จ่าย

เลขที่ 141/52 อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour

G. Britain (TG) -16www.avenue.co.th
ข้ อมูลสาหรับการเดินทางที่ผ่านมา
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

ท่านเคยได้รับการขอวีซ่าอังกฤษหรื อไม่ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา
 เคย  ไม่เคย
ถ้าเคย ประเภทขอวีซ่าที่ได้รับ________________________________________________________________________________________________________
วันที่ออกวีซ่า(วันเดือนปี )___________________________________________________วันที่หมดอายุวีซ่า(วันเดือนปี )___________________________
ท่านเคยเดินทางไปอังกฤษหรื อไม่ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา
 เคย  ไม่เคย
ถ้าเคย วันที่เดินทางไป___________________วันที่เดินทางกลับ__________________________________________________________________________
จุดประสงค์เดินทางไปทาอะไรที่ผา่ นมา______________________________________________________________________________________________
ท่านเคยยื่นคาร้องต่อกระทรวงมหาดไทย home office เพื่ออาศัยอยูใ่ นอังกฤษในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา  เคย  ไม่เคย
ท่านเคยถูกปฏิเสธในการขอวีซ่าอังกฤษในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมาหรื อไม่
 เคย  ไม่เคย
ถ้าเคย วันเดือนปี ที่ถูกปฏิเสธ_________________________________________________หมายเลขอ้างอิง (ถ้ามี)________________________________
เหตุผลที่ถูกปฏิเสธ___________________________________________________________________________________________________________________
ท่านเคยถูกปฏิเสธในการขอวีซ่าประเทศอืน่ ๆหรื อไม่ในช่วง 10 ปี
 เคย  ไม่เคย
ถ้าเคย ประเทศที่ท่านขอยื่น_____________________________ ถูกปฏิเสธวีซ่าประเภทอะไร________________________________________________
วันเดือนปี ที่ถูกปฏิเสธ___________________________________ เหตุผลที่ถกู ปฏิเสธ_________________________________________________________
ท่านได้รับโทษหรื อเคยได้รับโทษไม่ให้เดินทางเข้าอังกฤษหรื อไม่
 เคย  ไม่เคย
ถ้าเคย วันเดือนปี ที่ท่านเข้าประเทศไม่ได้_______________________________________หมายเลขอ้างอิง(ถ้ามี)________________________________
เหตุผล_______________________________________________________________________________________________________________________________
ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมาท่านเดินทางไปต่างประเทศอื่นๆ (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 นจริงเพราะมีผลต่ อการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
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อัตราค่าบริการ .... อังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ 9 วัน (TG)
ก.ค.-ธ.ค.
ปีใหม่
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ
109,000.115,900.- บาท
ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพิ่ม
15,500.15,500.- บาท
*** ไม่มีราคาพิเศษ สำหรับเด็กอายุตำ่ กว่า 12 ปี ราคาเด็กจะเท่ากับราคาผูใ้ หญ่ ***
***หมายเหตุ*** :
โรงแรมในอังกฤษไม่มหี ้องพักสำหรับ 3 ท่าน
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุป๊ ราคาพิเศษ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง)
- ตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษนี้ ... ไม่สามารถนำมาแก้ไข, เปลีย่ นชือ่ หรือเรียกเงินคืนได้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าอังกฤษ (แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห์)
(ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน
ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
ค่าโรงแรมที่พัก (ระดับ 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบุในรายการทัวร์
หมายเหตุ
โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4
เท่าตัว อันเป็นผลทีท่ ำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
(ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ
(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์)
ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าประกันอุบัตเิ หตุ และค่ารักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทไี่ ด้รับอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง
ไม่คุม้ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัว และไม่คุม้ ครองโรคประจำตัวของผูเ้ ดินทาง

*** ลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะซือ้ ประกันการเดินทางเพิม่ ความคุม้ ครอง ***
สำหรับครอบคลุมเรือ่ งรักษาพยาบาล / การล่าช้าของสายการบิน / กระเป๋าเดินทาง
(*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ปี และมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***)
- ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน
เบี้ยประกันภัยเริม่ ต้น 750 บาท
- ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 970 บาท

ซื้อประกันเพิม่ : กรุณาติดต่อ .... คุณแหม่ม โทร. 02-108-8666
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อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตัวของประเทศนัน้ ๆ เอง)

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีที่รฐั บาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว
3. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)
4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
(เป็นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางที่ต้องจัดทำเอง)
5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่
สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

9. ค่าทิปพนักงานขับรถยุโรป (คนละ 2 ปอนด์ x 7 วัน)
10. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย (คนละ 100 บาท x 9 วัน)

= ท่านละ 14 ปอนด์
= ท่านละ 900 บาท

ขัน้ ตอนการจอง และชำระค่าทัวร์
1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พร้อมชำระเงินค่ามัดจำท่านละ 60,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายอื่นต่อไป
2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้ หมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน
แม้กรณีท่ียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทั ฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี้
(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทั ฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที)

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น
บริษัท เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด

- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ทา่ นชำระเงิน
ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชือ่ ส่วนบุคคล
ทัง้ นีเ้ พือ่ ความ
ปลอดภัยในการชำระเงินของท่าน
เป็นสำคัญ
-หากต้องการใบเสร็จในนามนิติบคุ คล
กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะ
ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
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เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วันขึ้นไป
คืนค่ามัดจำทั้งหมด
b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน
เก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน
c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 65% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้รว่ มเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
เด็กทีม่ ีอายุระหว่างแรกเกิดถึงสองขวบ / ผูส้ ูงอายุ หรือท่านทีม่ ีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือไม้เท้า
ต้องอยูใ่ นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถบริการเฉพาะส่วนบุคคลได้
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรือออกเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัว
กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะ
พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
หากในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ให้ถือ
ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้
กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและ
พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ทร่ี ะบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด
ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั
ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน,
การล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร
ติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่
นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

*** หมายเหตุ ***

ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตัว๋ เครือ่ งบินเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไม่พร้อมกรุป๊ )
กรุณาแจ้งพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 35 วัน หรือกรณีทลี่ ูกค้าต้องทำการออก
ตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้ สิ้น

ราคาดังกล่าวข้างต้น .... สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
อัตราแลกเปลีย่ น, ค่าน้ำมัน และค่าภาษีตา่ ง ๆ ของสายการบิน 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)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด.............................ห้อง (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว.................ห้องพัก 3 เตียง.....................)

รายชื่ อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่ อไทยและอังกฤษอย่ างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ลาดับ

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่ อ-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
ไม่ทานเนื้ อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก

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

ผูใ้ หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด...................................

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ลงชื่ อ..................................................ผู้จอง
(.......................................................)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านที่ให้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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