อังกฤษ-แดนแดงเดือด 8 วัน
โดยสายการบินไทย
** บินตรงสู่มหานครลอนดอน **
ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ชมเมืองบาธพร้อมเข้าชมโรมันบาธ
เข้าชมสนามแอนฟิลด์และโอลทราฟฟอร์ด
ถ่ายรูปกับสนามคิงพาวเวอร์ในเลสเตอร์
ช้อปปิ้ง Bicester Village Outlet

กินเป็ ดย่างร้าน Four Season
บริษทั ฯ...ขอแนะนำรำยกำรเทียวแบบโมโนอั
่
งกฤษพร้อมเข้ำชมสนำมกีฬำทีล่ เิ วอร์พลู และแมนเชสเตอร์สำหรับแฟน
บอลตัวจริง และถ่ำยรูปกับสนำมกีฬำคิงพำวเวอร์ในเมืองเลสเตอร์ และมีเวลำช้อปปิ้ ง ดังนี้
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ลอนดอน

มหำนครตลอดกำล ทีต่ งั ้ ของทีส่ ำคัญๆ เช่น พระรำชวังบักกิ
๊ ้งแฮม สะพำนทำวเวอร์บริดจ์ หอนำฬิกำบิก๊ เบน
ลอนดอนอำยส์ พิพธิ ภัณฑ์องั กฤษ และแหล่งช้อปปิ้ งทีมี่ ชอื ่ เสียง
แมนเชสเตอร์ เมืองดังทีท่ ำ่ นคุน้ ชือ่ จำกฟุตบอลพรีเมียร์ลกี และเป็ นเมืองอุตสำหกรรมด้ำนกำรทอผ้ำมำตัง้ แต่ศตวรรษที ่ 16
และยังเป็ นเมืองใหญ่ทำงธุรกิจกำรค้ำทีส่ ำคัญและเป็ นเมืองอุตสำหกรรมทีมี่ ชอื ่ เสียง
ลิ เวอร์พลู
เมืองทีมี่ กจิ กรรมท่องเทียวที
่ ได้
่ รบั ควำมนิยมเป็ นอย่ำงมำกโดยเฉพำะคนทีเ่ ป็ นสำวกของหงส์แดงลิเวอร์พลู
ต้องไม่พลำดมำเยือนเมืองนี้สกั ครัง้ หนึง่
แอมส์เบอร์รี ่ ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัตศิ ำสตร์
บาธ
เมืองอาบน้้าแร่ที่มีอิทธิพลมาตั้งแต่ยุคเรืองอ้านาจของอาณาจักรโรมันโบราณ
นิวแคสเซิล-อัพอน-ไทน์ หรือนิวคาสเซิล เมืองที่ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษบนริมฝั่งแม่น้าไทน์ ซึ่งเป็นที่มา
ของชื่อเมือง ทีใ่ นอดีตเคยเป็นเมืองที่มชี ื่อเสียงในด้านการค้าแกะและถ่านหิน ต่อมายังได้เป็นที่รู้จกั ในฐานะ
เป็นเมืองศูนย์กลางในการต่อเรือในอดีต
เลสเตอร์
เมืองหลวงแห่งมณฑลเลสเตอร์ในภาคการปกครองของมิดแลนด์ตะวันออกของประเทศอังกฤษ ถือเป็นเมือง
เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองที่มคี วามหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ปัจจุบนั เป็นเมืองที่
มีชื่อเสียงทางด้านสโมสรทีมฟุตบอลประจ้าเมืองเลสเตอร์ซึ่งเป็นทีมระดับพรีเมียร์ลีก

กำหนดกำรเดิ นทำง

เทศกำลสงกรำนต์ 10-17 เม.ย.2563

วันแรก
21.00 น.

10 เม.ย.63
สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข
2-3 เคาน์เตอร์สายการบิ น Thai Airways เคาน์เตอร์เช็คกรุป๊ ROW D
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
กาหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทาการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลีย่ นฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

วันทีส่ อง
00.05 น.

11 เม.ย.63
สนำมบิ นฮีทโทรว์ ลอนดอน-แอมส์บูร-ี ่ บำธ-บริสตอล (อังกฤษ)
ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ บินตรงสู่ลอนดอน โดยสายการบิน Thai Airways
เที่ยวบินที่ TG-910
เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน นำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร หลังท่ำน
ตรวจรับกระเป๋ำและสัมภำระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่ำนจำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแอมส์เบอร์รี่
Amesbury ในเขตทุ่งหญ้ำแอมสเบอร์รี่ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัว่ โมง) นำชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์
Stonehenge กองหินประหลำดที่ปัจจุบันก็ยังไม่สำมำรถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่ำใครสร้ำง? เพื่ออะไร? มีแต่กำร
วิเครำะห์และคำดเดำเท่ำนั้น กองหินเหล่ำนี้ถูกสันนิษฐำนกันไปต่ำงๆ นำนำโดยนักโบรำณคดีตำ่ งๆ ถือเป็น
อนุสรณ์สถำนในยุคก่อนประวัตศิ ำสตร์ ตั้งอยู่กลำงทุ่งหญ้ำรำบกว้ำงใหญ่บนที่รำบซำลสบูรี่ Salisbury Plaint
ทำงตอนใต้ของเกำะอังกฤษ ประกอบด้วยแท่งหิน 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหิน
บำงอันวำงตัง้ บำงอันวำงเป็นแนวนอนและบำงอันถูกจัดวำงไว้ซ้อนกัน นักโบรำณคดีเชื่อว่ำกลุม่ กองหินนี้
ถูกสร้ำงขึ้นจำกที่ไหนสักแห่งตั้งแต่ยุคยุคก่อนประวัติศำสตร์มำกกว่ำ 4,000 ปีล่วงมำแล้ว ปัจจุบนั ได้รับกำร
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1986 และเป็น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกในยุคกลำง ให้ท่ำนมีเวลำ
เดินเล่นและถ่ำยรูปกับกองหินประหลำดและมีชื่อเสียงก้องโลก จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่เมืองบาธ Bath
เมืองอำบน้ำแร่ที่มีอิทธิพลมำตั้งแต่ยุคเรืองอำนำจของอำณำจักรโรมันโบรำณ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1
ชั่วโมง)

07.10 น.
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กลางวัน
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ค่า

วันทีส่ ี ่

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
นำท่ำนเข้ำชมภำยในของโรงอาบน้าแร่ร้อนที่สร้ำงขึ้นมำตั้งแต่ยุคโรมันโบรำณ โดยมีกำรตกแต่งอย่ำง
งดงำม ปัจจุบันน้ำพุร้อนนี้ก็ยังมีปริมำณ นับล้ำน นับแสนแกลลอน ด้วยอุณหภูมิระดับ 45-46 องศำเซลเซียส
ซึ่งหลักฐำนบ่อน้ำพุร้อนและซำกอำคำรเก่ำแก่ที่หลงเหลืออยู่นี้ ทำให้เมืองบำธได้รับกำรแต่งตัง้ ให้เป็นเมือง
มรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 ชม พิพิธภัณฑ์น้าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum)
ซึ่งมีประวัติกำรค้นพบที่น่ำสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอำคำรสำคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่
ร้อนคิงส์ ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สำมคือ บริเวณที่เปิดบริกำรให้นักท่องเที่ยวหรือชำวเมืองใช้
บริกำรน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ำยน้ำ, บ่อน้ำแร่ร้อน-เย็น, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็นเตอร์กิชบำธ (Turkish
Bath) และให้ท่ำนได้ชมิ น้ำแร่ที่จดั ให้กับนักท่องเที่ยวเท่ำนั้น ชมเมืองอำคำรบ้ำนเรือนถูกสร้ำงขึ้นในยุคจอร์
เจี้ยน ทีม่ ีเอกลักษณ์เฉพำะตัวอีกทั้งอำคำรรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอำคำรรูปครึ่งวงกลมที่มีสถำปัตยกรรมแปลก
ตำ ทำให้เมืองบำธมีเสน่ห์ไม่น้อย สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่เมืองบริสตอล Bristol ภำคตะวันตก
เฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ เมืองที่ประชำกรมำกเป็นอันดับ 6 ของอังกฤษและเป็นอันดับ 8 ขอสหรำช
อำณำจักร ซึ่งบริสตอลเป็นเมืองหลักของเขตอังกฤษตะวันตกเฉียงใต้ บริสตอลในอดีตเป็นเมืองที่เป็น
ศูนย์กลำงกำรค้ำทำส ในช่วงสงครำมโลกครั้งที่ 2 เมืองนี้ได้รับควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรง แต่ปจั จุบันได้มีกำร
สร้ำงเมืองและโรงแรมงำนมำกมำยหลำยแห่งมำตัง้ อยู่ที่เมืองนี้ รวมถึงเป็นเมืองทีต่ ั้งของกำรสร้ำงและผลิต
เครื่องบินโดยสำรทีม่ ีควำมเร็วเหนือเสียงคองคอร์ดด้วย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตำคำรพื้นเมือง
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทพี่ กั Doubletree by Hilton Bristol North หรือระดับเทียบเท่ำ
12 เม.ย.63
บริสตอล-ลิ เวอร์พลู (อังกฤษ)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลิ เวอร์พลู Liverpool (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองทีม่ ีกจิ กรรม
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนที่เป็นสาวกของหงส์แดงลิเวอร์พูลต้องไม่พลาดมา
เยือนเมืองนี้สักครั้งหนึ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านให้ท่านเข้าชมสนามกีฬาแอนฟิ ลด์ สนามฟุตบอลที่เป็นตานานและมีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ
และเป็นสโมสรที่มชี ื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลโลกสโมสรลิเวอร์พูล ตั้งอยูใ่ นเขตแอนด์ฟิลด์ สนามแห่งนี้
สร้างเสร็จในปี 1884 เริม่ แรกเป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตัน ต่อมาในปี 1892 เอฟเวอร์ตัน
ย้ายสนามไปกูดิสันพาร์ค หลังจากก่อตั้งสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พลู แอนฟิลด์จึงกลายเป็นสนามเหย้าของลิ
เวอร์พูลนับแต่นั้นมา ประกอบไปด้วยอัฒจันทร์ 4 ด้านมีความจุประมาณ 45,276 ที่นั่ง โดยจานวนผู้ชมสูงสุด
เท่าที่มีการบันทึกไว้คือในการแข่งขันฟุตบอล FA Cup รอบที่ 5 ระหว่าง ลิเวอร์พูลกับวุลเวอร์แฮมปตันวอน
เดอร์เรอส์ในวันที่ 2 ก.พ. 1952 บันทึกไว้ว่ามีผชู้ มทั้งสิ้น 61,905 คน และสนามนี้ได้รับการรับรองจาก
สมาคมฟุตบอลยุโรป ให้เป็นสนามระดับ 4 ดาว ซึ่งสามารถจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติหรือ
รายการใหญ่อื่นๆ รวมทั้งการแข่งขันของทีมชาติอังกฤษ แอนด์ฟิลด์เคยเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลที่ใช้ในการ
แข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติในปี 1996 และให้ท่านเลือกซือ้ ของที่ระลึกหลากหลายชนิดจากทีมฟุตบอล
ดังที่คุณชื่นชอบจากร้านค้าของสนามแอนด์ฟิลด์ที่ Megastore Liverpool Club (เนื่ องจากเป็ นการทา
รายการล่วงหน้ าค่อนข้างนาน กรณี ที่ในวันนัน้ ๆ มีฤดูกาลการแข่งขัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยน
สนามไปเข้าชมสถานที่อื่นๆ ทดแทน)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตำคำรจีน
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทพี่ กั Novotel Liverpol หรือระดับเทียบเท่ำ
13 เม.ย.63
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รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองแมนเชสเตอร์ Manchester (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่ โมง) เมืองดังที่ท่านคุ้น
ชื่อจากฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และยังเป็นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าที่สาคัญและเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มี
ชื่อเสียง ผ่านชมเมืองแมนเชสเตอร์ เมืองอุตสำหกรรมที่เชีย่ วชาญด้านการทอผ้ามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ทีท่ า
ให้ผ้าวูลและค็อตต้อนของอังกฤษเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนทั่วโลกจวบจนปัจจุบัน และยังเป็นเมืองทีม่ ี
สโมสรที่มชี ื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลโลกที่สร้างนักเตะฝีเท้ายอดเยี่ยมของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ดมาหลายสมัยที่จัดได้ว่าเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรที่รวยที่สุดในโลก นาท่านเข้าชมสนามกีฬา
โอลแทรฟฟอร์ด Old Trafford Stadium สนามฟุตบอลชื่อดังของประเทศอังกฤษ สนามเหย้าของ
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จุผู้ชมได้ถึง 75,635 ที่นั่ง โอลด์แทรฟฟอร์ดถือเป็นสนามกีฬาของสโมสรที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในบรรดาหลายๆ ทีมในสหราชอาณาจักร เป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 และเป็นสนาม
กีฬาฟุตบอลขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 และใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ในทวีปยุโรป สนามแห่งนี้อยู่ห่างจากโอลด์
แทรฟฟอร์ดคริกเก็ตกราวนด์เพียง 800 เมตร จากนั้นให้ท่านอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลายชนิดจาก
ทีมฟุตบอลดังที่คุณชื่นชอบจากร้านค้า Megga Store ของสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด (กรณีที่ร้านค้าเปิด
ให้บริการ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่เมือง นิวแคสเซิล-อัพอน-ไทน์ Newcastle-Upon-Tyne (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30
ชั่วโมง) หรือนิวคำสเซิล เมืองทีต่ ั้งอยู่ทำงตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษบนริมฝั่งแม่น้ำไทน์ ซึง่ เป็นที่มำ
ของชื่อเมือง ทีใ่ นอดีตเคยเป็นเมืองที่มชี ื่อเสียงในด้ำนกำรค้ำแกะและถ่ำนหิน ต่อมำยังได้เป็นที่รู้จกั ในฐำนะ
เป็นเมืองศูนย์กลำงในกำรต่อเรือในอดีต
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทพี่ กั Holiday Inn Newcastle-Jesmond หรือระดับเทียบเท่ำ
14 เม.ย.63
นิ วแคสเซิ ล อัพอน ไทน์-น็อตติ้ งแฮม (อังกฤษ)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่ำนชมควำมสวยงำมของเมืองนิวแคสเซิล Newcastle-upon-tyne นำท่ำนชมเมืองเก่ำของนิวคำสเซิล
ที่ได้รับกำรอนุรักษ์ไว้เป็นอย่ำงดี ประกอบไปด้วยอำคำรงดงำมรวมถึงท่ำเรือที่เป็นเหมือนจุดศูนย์กลำงและ
จุดนัดพบขอชำวเมือง และยังเป็นสถำนที่ในกำรจัดงำนต่ำงๆ งำนคอนเสิร์ต เป็นต้น เดินเล่นแนวเขตกำแพง
เฮเดรียน ป้อมปรำกำรสำคัญในยุคแซ็กซอน ถ่ำยรูปกับมหำวิหำรเซ้นต์นิโคลันที่ได้รับกำรยกย่องเป็นพิเศษ
ว่ำเป็นวิหำรที่มีลักษณะเด่นคือมีหอโคมไฟซึ่งมีควำมสูงกว่ำ 197 ฟุต ช่วงกลำงคืนจะมีกำรเปิดไฟสว่ำงสไว
และตกแต่งด้วยรูปปั้นงดงำมโดยรอบ แวะถ่ำยรูปกับสะพำนมิลเลนเนี่ยม Millennium Bridge และสะพำน
ข้ำมแม่น้ำไทน์ ซึ่งเริ่มสร้ำงตั้งแต่ปี ค.ศ.1925 และมีกำรจัดพิธีเปิดในสมัยกษัตริย์พระเจ้ำจอร์จที่ 5 ปัจจุบัน
ถือเป็นสะพำนที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของเมือง และเป็นสะพำนรูปโค้งทีใ่ หญ่ที่สุดในโลก จำกนัน้ มีเวลำให้
ท่ำนเดินเล่นบริเวณจัตุรัสเอลดอน
**เพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นเดิ นชมหรือเลือกซื้อสิ นค้าต่างๆ อิ สระให้ท่านรับประทานอาหาร
กลางวันตามอัธยาศัย**
สมควรแก่เวลบำนัดหมำยนำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองน็อตติ้งแฮม Nottingham มืองหลวงของเขตมฑลน็อตติ้ง
แฮมเชอร์ในภำคมิดแลนด์ตะวันออกของอังกฤษ เมืองใหญ่เป็นอันดับ 7 ของสหรำชอำณำจักร (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 4 ชัว่ โมง)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
จำกนั้นนำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก Crowne Plaza Nottingham หรือระดับเทียบเท่ำ
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วันทีห่ ก
เช้า

คา่

วันทีเ่ จ็ด
เช้า

กลางวัน
บ่าย

15 เม.ย.63
น็อตติ้ งแฮม-เลสเตอร์-ช้อปปิ้ งบิ สเตอร์วิลเลจ-ลอนดอน (อังกฤษ)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเลสเตอร์ Leicester เมืองหลวงแห่งมณฑลเลสเตอร์ในภำคกำรปกครองของมิด
แลนด์ตะวันออกของประเทศอังกฤษ ถือเป็นเมืองเก่ำแก่อีกแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษโดยมีรอ่ งรอยทำง
ประวัติศำสตร์ตั้งแต่ยุคเหล็ก ยุคโรมันและยุควิกทอเรียมำจนถึงยุคปัจจุบัน เป็นเมืองที่มีควำมหลำกหลำย
ทำงด้ำนวัฒนธรรม ปัจจุบันเป็นเมืองทีม่ ีชื่อเสียงทำงด้ำนสโมสรทีมฟุตบอลประจำเมืองเลสเตอร์ซึ่งเป็นทีม
ระดับพรีเมียร์ลีกโดยมีสนำมเหย้ำชื่อ
00 ที่นงั่ เป็นสนำมที่สวยงำมและสิ่งอำนวยควำมสะดวกครบครัน นำท่ำนถ่ำยรูป
กับภำยนอกของสนำมคิงพำวเวอร์ และให้ท่ำนเลือกซื้อสินค้ำที่ระลึกเกี่ยวกับสโมสร จำกนั้นนำท่ำนเดินทำง
สู่บิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต วิลเลจ Bicester Outlet Village (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัว่ โมง) ให้ท่ำนชม
สินค้ำแบรนด์เนมต่ำงๆ ทั้งของอังกฤษและในยุโรป เช่น Anne Fontaine Armani Bally Bodum Bose
Burberry Calvin Klein D&G DKNY Diesel Dior Dunhill Ermenegildo Zegna Fendi Gucci
Guess Hugo Boss Jaeger Jigsaw Kipling L'Occitane Levi's Max Mara Missoni Molton Brown
Mulberry Paul Smith เป็นต้น **เพื่อความสะดวกในการเลือกชมและเลือกซือ้ สินค้า อิสระ
รับประทานอาหารกลางวันภายในเอ๊าท์เล็ต**
สมควรแก่เวลานัดหมาย นำท่ำนเดินทำงสู่ มหานครลอนดอน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่วโมง)
เมืองหลวงแห่งสหรำชอำณำจักรและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหภำพยุโรป มีประชำกรกว่ำ 7.5 ล้ำนคน ถือ
เป็น 1 ในเมืองศูนย์กลำงทำงด้ำนธุรกิจ กำรเมืองและวัฒนธรรมของโลก กำรสื่อสำร กำรบันเทิง แฟชั่นและ
ศิลปะซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ำมีอิทธิพลไปทั่วโลก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน Four Season Restaurant
ชือ่
ลอนดอน
จำกนั้นนำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก Novotel London Wembley หรือระดับเทียบเท่ำ
16 เม.ย.63
ลอนดอน-สนำมบิ นฮีทโทรว์ (อังกฤษ)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาชม มหานครลอนดอน เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป มี
ประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ถือเป็น 1 ในเมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของโลก
การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่นและศิลปะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่ โลก เริ่มจากพระราชวังบัคกิ้ง
แฮมที่ประทับแห่งพระราชินีอังกฤษ ชมการเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวม
หมวกพู่สีดาแต่จะเปลี่ยนเป็นชุดสีเทาในช่วงฤดูหนาว ก่อนนาท่านเก็บภาพสวยของหอนาฬิกาบิก๊ เบน
สัญลักษณ์ที่สาคัญของลอนดอนที่ตั้งอยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาที่สวยงามริมฝั่งแม่น้าเทมส์ ลอนดอนอำยส์
ชิงช้ำสวรรค์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งสหัสวรรษของอังกฤษ สะพำนทำวเวอร์บริดจ์ เอกลักษณ์อันโดดเด่นใจ
กลำงกรุงลอนดอน ผ่านชมสถานที่สาคัญต่างๆ อาทิบ้านเลขที่ 10, ถนนดาวน์นิ่งทาเนียบนายกรัฐมนตรี,
จัตุรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอร์คัส, ย่านโซโห
มหาวิหารเซนต์พอล ฯลฯ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนชม บริติชมิวเซียม (British Museum) หรือที่นิยมเรียกกันว่ำ พิพิธภัณฑ์อังกฤษในกรุงลอนดอน
สหรำชอำณำจักร เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้ำนประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยที่สำคัญที่สุดและใหญ่
ที่สุดในโลก มีกำรก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบื้องต้นวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของ
สะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยำศำสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริกำรแก่สำธำรณะ
เป็นครั้งแรกในวันที่ 15 มกรำคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตำกูเฮำส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อัน
เป็นสถำนที่ตั้งของอำคำรพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันบริติชมิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุต่ำงๆ จำกทุกทวีป
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จำนวนกว่ำ 7 ล้ำนชิ้น ซึ่งล้วนมีชื่อเสียง และมีกำรบันทึกเรื่องรำวของวัฒนธรรมมนุษน์จำกจุดเริม่ ต้นจนถึง
ปัจจุบัน นาท่านสู่ย่านไนท์บริดจ์ ที่ตั้งของห้างดัง อาทิเช่น ห้างแฮรอดส์ เป็นต้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อป
ปิ้งเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มีเวลำให้ท่ำนสำมำรถเลือกซื้อและเลือกชมสินค้ำที่ระลึกก่อนกลับบ้ำน
*** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย***
17.30 น. สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์
21.25 น.
นาท่านออกเดินทางจากสนามบินฮีทโทรว์ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG-917
วันทีแ่ ปด
15.00 น.

17 เม.ย.63
สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..
**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
กาหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทาการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลีย่ นฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ
ที่ ไม่คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ และหากที่ พกั ตามรายการไม่ได้รบั การยืนยัน
บริ ษทั ฯ ขอทาการเปลี่ยนโรงแรมที่ พกั ในระดับเดียวกันหรือเมืองใกล้เคียงให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

เทศกำลสงกรำนต์ 10-17 เม.ย.2563

England แดนแดงเดือด
อังกฤษ แดนแดงเดือด 8 วัน / TG
ผู้ใหญ่ ท่านละ

ราคารวมตั ๋วโดยสาร

กรณี ท่านที่มีต ั ๋วโดยสาร
อยู่แล้วต้องการมา
เดิ นทางร่วมกับคณะทัวร์

74,300

40,500

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

40,50
72,300
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง
38,500
70,300
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
11,300
11,300
**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 5,500 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมายเหตุ
Englandแดนแดงเดือด8D/TG, 10-17Apr2020

6

 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจากยืนยัน
การจองทัวร์ทนั ที
 กรณี ท่านที่มีต ั ๋วของสายการบิ นอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ต ั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษทั ทัวร์
กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผูเ้ ดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 กรณี ท่านที่ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดิ นทางอีกครังของสายการบิ
้
น ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบิ นที่บินออกได้
และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับ มีคา่ ธรรมเนี ยมในการเลื่อนตั ๋วกลับ ท่านละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หากมีการเดิ นทางต่อไปยังกลุม่ เชงเก้นอื่น
ท่านจะต้องยื่นวีซ่าเชงเก้นต่างหาก เนื่ องจากวีซ่าอังกฤษไม่เกี่ยวข้องกับวีซ่าเชงเก้น

***การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันทาการ ซึ่งผู้เดิ นทางจะต้องไปแสดงตัวด้วย
ตัวเองและได้รบั การสแกนนิ้ วมือจากศูนย์รบั คาร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทาการนัดหมาย **
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Thai Airways International เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮีทโทรว์-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / 1 ห้อง) *บางโรงแรมและบางเมืองอาจไม่มีห้องแบบ 3 เตียงให้บริการ*
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการที่ระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์
500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพ์บริษทั ประกัน) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อัน
เกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร หรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ ีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 2 ธ.ค.
2562 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 5,500 บาท โดยชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่
เหลือก่อนคณะออกเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาท โดยชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่
เหลือก่อนคณะออกเดินทาง
 ค่าแปลเอกสารสาหรับการยื่นวีซ่าที่จะต้องแปลจากศูนย์การแปลเท่านั้น (จานวนหรืออัตราค่าแปลขึ้นอยู่กับรูปแบบและ
จานวนเอกสารของแต่ละบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวกับค่าบริการวีซ่า)
 ค่าบริการและค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเองหรือหาก
ต้องการการบริการยกกระเป๋าจะต้องชาระค่าทิปตามทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
 ค่าวีซ่าเร่งด่วนหรือบริการพิเศษอย่างอื่นเกี่ยวกับวีซ่า
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าบริการอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
 ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
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 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกัน
อุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้
 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
การยกเลิ ก
 หำกมีกำรยกเลิกเกิน 45 วันทำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันทำกำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคืนเงินมัดจำค่ำตั๋วโดยสำรของท่ำน
นั้นๆ (เงื่อนไขค่ำมัดจำตำมที่ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บ)
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำทัง้ หมด
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำร บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด
 หำกผู้โดยสำรท่ำนใดยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมที่สถำนทูต
เรียกเก็บ
 หำกผู้โดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสำรเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำมัดจำ
 หำกผู้โดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั๋วโดยสำรแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ ักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษทั ทัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนือ่ งมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกาหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ ้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจอง
ทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความ
สะดวกสาหรับผู้ทมี่ ีปัญหาข้างต้น
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สูบบุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
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o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกาหนดตลอดทั้งปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทาการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ ังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ ัก
1.

2.
3.
4.
5.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้ห้องพักแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ ีอุณหภูมิต่ำ
บำงโรงแรมในยุโรปไม่มีลิฟต์ให้บริกำร เนื่องจำกที่พักเป็นแบบอำคำร 2-3 ชั้น จึงไม่มีกำรจัดทำลิฟต์ไว้ให้บริกำร ดังนั้น
ผู้เข้ำพักสำมำรถเตรียมกระเป๋ำเล็กสำหรับกำรเข้ำพักในคืนนั้นได้
กรณีที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้นมำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอำจเป็นห้องที่มขี นำดกะทัดรัต และไม่มีอ่ำง
อำบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลักษณะแตกต่ำงกัน
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หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอังกฤษ
***การยื่นวีซ่าอังกฤษ ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครั้งที่มีการเดินทางเพื่อสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่น VFS UK ***
ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 20 วันทาการ
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซา่ ***
1. สถานทูตอังกฤษไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซา่ แต่สามารถให้ดึง
เล่มในวันยื่นได้ แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าเรียกเก็บ
2. สำหรับผู้เดินทำงทีศ่ ึกษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนัก
หรือศึกษำอยู่เท่ำนั้น
3. การแปลเอกสารจะต้องแปลจากศูนย์แปล ซึ่งมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม ขึ้นอยู่กบั เอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปล
สามารถตรวจสอบกับบริษัททัวร์ได้ หรือผู้เดินทางสามารถแนบฉบับแปลจากศูนย์แปลมาได้เช่นกัน (กรณีที่
มีเอกสารที่ต้องแปล)
4. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินจิ ของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำ
ของสถำนทูตง่ำยขึ้น
หมายเหตุ กรณีลูกค้ำท่ำนใดมีกำรใช้หนังสือเดินทำง เดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ลูกค้ำต้องแจ้งให้ทำงบริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ตากว่
่ า 3 หน้า
- หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
- ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็นต้องส่งให้กับบริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นขนาดใบหน้ า
(ไม่จาเป็ นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ที่ศนู ย์ยื่นได้เลยเพือนาลงระบบส่งสถานทูต)
o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ัตรด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
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o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านทีม่ ีการเปลี่ยนชื่อ พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
สาเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษัททีท่ างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวันยื่นวีซ่า เป็นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทางานกับหน่วยงาน หรือองค์กร พร้อมใบลาและสาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวันยื่นวีซ่า
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสาร
พร้อมตราประทับ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส+ฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ จากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูติบัตรบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผู้รบั รอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด (กรณีนี้หาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวันยืน่ วีซ่า เป็นต้น

o หลักฐานการเงิ น

- ใช้ สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสาเนา ทุกหน้า และปรับ
สมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ื่อเจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกที่มชี ื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็นปัจจุบัน
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็นต้น
- หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขที่บัญชีเดียวกับสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่นามาแสดง
- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ
และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษร
ด้วย อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียน
สมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายทีม่ ีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองธนาคาร 1 ฉบับ และทา
จดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
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*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริง
จากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอาเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ้ จงระบุความสัมพันธ์กับผู้ปกครองที่ไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่าและมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมา
ยื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจี่ ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีจ้ ะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทาง
เป็นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ งเบือ้ งต้น สาหรับการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ และกรุณากรอกเป็ น
ตัวพิ มพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษเท่านัน้
กรุณาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมูลเหล่านี้ จะเป็ นข้อมูลที่ถกู นาไปกรอกลง Application
Online เมื่อทาการ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดังนัน้ ขอให้แจ้งตาม
ความเป็ นจริ งที่สดุ ของผูส้ มัครแต่ละบุคคล มิ เช่นนัน้ อาจถูก black list หรือเสียเวลาในการ
ทานัดหมายใหม่หรือมาอีกครัง้ รวมถึงการชาระค่าวีซ่าใหม่อีกครัง้
1. ชื่อ-สกุล ..................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิมหรืออื่นๆทีเ่ คยใช้หรือกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือก่อนแต่งงาน .........................................................
2. มีหนังสือเดินทางเล่มเก่าหรือไม่

........ไม่มี ......... มี (โปรดระบุรายละเอียด)

หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า ..................................... วันที่ออกหนังสือเดินทาง .......................................
วันหมดอายุ ............................
หมายเลขบัตรประชาชน ............................................ วันที่ออกบัตร ...........................................................
วันที่หมดอายุ ............................................................
3. สถานภาพ ........ โสด

........ แต่งงานจดทะเบียน

........ แต่งงานไม่จดทะเบียน ........ หย่า

........ หม้าย
4. ชื่อ-สกุล คู่สมรส .............................................................. นามสกุลก่อนแต่งงาน ..........................................
วัน-เดือน-ปี เกิดคู่สมรส .................................... สถานที่เกิด .............................. เดินทางด้วยกันหรือไม่ .........
ชื่อบุตร 1. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานทีเ่ กิด ............................... เดินทางด้วยกันหรือไม่ ........................
ชื่อบุตร 2. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานทีเ่ กิด ............................... เดินทางด้วยกันหรือไม่ ........................
ชื่อบุตร 3. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานทีเ่ กิด ............................... เดินทางด้วยกันหรือไม่ ........................
ชื่อบุตร 4. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานทีเ่ กิด ............................... เดินทางด้วยกันหรือไม่ ........................
5. ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................................................................
............................................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ................................................................................................................................
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.............................................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................
โทรศัพท์บ้าน

......................

โทรศัพท์มือถือ

......................

อาศัยอยู่มากี่ปี ............................................... E-Mail: ……….………….………………
........ บ้านตนเอง ........ อาศัยอยู่กับครอบครัว
........ บ้านเช่า
........ อื่นๆ โปรดระบุ .................................................................................................................................
6. ชื่อสถานที่ทางาน ........................................................................................................................................
(ชี้แจงเกี่ยวกับกิจการที่ทา หรือสินค้าที่ขายว่าเกี่ยวกับประเภทไหน ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของกิจการหรือลูกจ้าง)
.................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน .....................................................................................................................................
....................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................................
โทรศัพท์

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

ตาแหน่งหน้าที่ ..........................................................................................................................................
ลักษณะงานที่ดูแลอยู่ ..................................................................................................................................
วันที่เข้าทางาน / วันเริ่มเข้าศึกษา ............................................ เงินเดือน ......................................................
กรณีศึกษาอยู่ / สถานที่ศึกษา .......................................................................................................................
ที่อยู่สถานศึกษา ..........................................................................................................................................
ศึกษาระดับชั้น / หลักสูตร .......................................................................................................
กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ...............................................
7. ค่าใช้จา่ ยครอบครัวต่อเดือน .................................................... ให้ค รอบครัว+ภรรยา+ลูก ................................
8. ท่านมีเงินออมหรือไม่ ........ ไม่มี ........ มี โปรดระบุ ............
(ถ้ามี กรุณากรอกให้เรียบร้อยเนื่องจากจะต้องนาไปเป็นข้อมูลในการกรอกออนไลน์)
ออมทรัพย์ ธนาคารอะไร ......................................................... เท่าไหร่ .........................................................
ฝากประจา ธนาคารอะไร ........................................................ เท่าไหร่ .........................................................
หุ้นหรือหลักทรัพย์ .................................................................. เท่าไหร่ ........................................................
9. ชื่อ-นามสกุล บิดา ......................................................... วัน-เดือน-ปีเกิด ......................................................
(หากจาไม่ได้ให้แจ้งอายุ) .................................................. สถานที่เกิด ..........................................................
** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ต้องแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปีเกิด และสถานที่เกิดมาตามปกติ จาเป็นต้องใส่ กรุณาอย่า
เว้นว่างไว้เฉยๆ **
ชื่อ-นามสกุล มารดา ...................................................... วันเดือนปีเกิด ......................................................
(หากจาไม่ได้ให้แจ้งอายุ) .................................................. สถานที่เกิด ..........................................................
** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ต้องแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปีเกิด และสถานที่เกิดมาตามปกติ จาเป็นต้องใส่ กรุณาอย่า
Englandแดนแดงเดือด8D/TG, 10-17Apr2020

14

เว้นว่างไว้เฉยๆ **
10. กรณีที่ผู้เดินทางเป็นผุ้มีรายได้น้อย / เป็นบุตร / เป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ / เป็นผู้ที่ต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่าย โปรดระบุ ชื่อสกุลผู้รับรองค่าใช้จ่ายและระบุความสัมพันธ์
ผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่านคือ .................................................................................................
ความสัมพันธ์ ..................................................... ที่อยู่ผู้รบั รองค่าใช้จ่าย ....................................................
................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................
11. ท่านเคยได้ขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่ ........ ไม่เคย ........ เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)
วีซ่าที่ได้ ได้ระหว่าง
วันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่ ............................................. เลขหมายวีซ่าที่เคยได้ ............................................
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่ ........ ไม่เคย ........ เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)
ระหว่างวันทีเ่ ท่าไหร่
กี่วัน ....................... เข้าวันที่เท่าไหร่ ....................................... ออกวันที่เท่าไหร่ .........................................
ไปทาอะไร .........................................................
11. ท่านเคยเดินทางไปประเทศอะไรบ้าง
1. ................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ ..................................................
2...................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ ..................................................
3. .................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ ..................................................
4...................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ ..................................................
5....................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ ..................................................
6......................................................................................................
เข้าวันที่ ......................................................... ออกวันที่ ..................................................
12. คุณมีเพื่อน หรือ ลูก ที่เรียนที่ประเทศอังกฤษหรือไม่ ถ้ามี ขอ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทร. .................................
ที่พักที่องั กฤษ ....................................................................................... โทร. ..............................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Englandแดนแดงเดือด8D/TG, 10-17Apr2020

15

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

Englandแดนแดงเดือด8D/TG, 10-17Apr2020

16

