ENGLAND AND SCOTLAND
อังกฤษ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน
เดินทาง มีนาคม 2563
ปราสาทเอดินเบิร์ก | สนามฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เสาหินสโตนเฮนจ์
บ้ านเกิดของวิลเลียม เชกสเปี ยร์ | หอนาฬิกาบิก๊ เบน | อิสระช้ อปปิ ง้ กลางกรุงลอนดอน

ราคาแนะนาเพียง

52,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. ดูไบ – เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก
วันที่ 3. เอดินเบิร์ก – แมนเชสเตอร์ – เข้ าชมสนามกี ฬาโอลด์แทรฟฟอร์ ด
วันที่ 4 แมนเชสเตอร์ – สแตรทฟอร์ ท – บ้ านเกิดวิลเลียม เชกสเปี ยร์ – Bourton On The Water – ออกซฟอร์ ท
วันที่ 5. ออกซฟอร์ ด – สโตนเฮนจ์ – ลอนดอน
วันที่ 6. อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
วันที่ 7. อิสระให้ ท่านได้ เลือกท่องเที่ยวหรื อช้ อปปิ ง้ เพิม่ เติมตามอัธยาศัย
วันที่ 8. อิสระให้ ท่านได้ เลือกท่องเที่ยวหรื อช้ อปปิ ง้ เพิม่ เติมตามอัธยาศัย
วันที่ 9. หอคอยลอนดอน– ช้ อปปิ ง้ – สนามบิน
วันที่ 10. ดูไบ - กรุงเทพ
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
23.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์ เตอร์ T สายการ
บินเอมิเรตส์ เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวก

วันที่ 2 ดูไบ – เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก
03.30 น.
07.15 น.
08.45 น.
13.00 น.

ค่า

2

ออกเดินทางสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 377
ถึงสนามบินดูไบ นาท่านเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางต่อ
ออกเดินทางต่อสูส่ นามบินเอดินเบิร์ก โดยสายการบินอิมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 23
เดินทางถึง สนามบินเอดินเบิร์ก (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้ า
เมื องและศุลกากร นาท่า นเข้ า สู่เ มื องเอดิน เบิร์ก (Edinburgh) เมื องหลวงของสก็ อ ตแลนด์ (Scothland)
ดินแดนที่ตั ้งอยู่ในพื ้นที่ที่สวยงาม นาท่านเดินทางสูย่ ่านเมืองเก่า สูถ่ นนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสาย
สาคัญที่เชื่อมสูพ
่ ระตาหนักโฮลี่ร๊ ู ด (Palace of Holyroodhouse) ซึ่งเป็ นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จ
เยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็ นที่ประทับของพระนางแมรี แห่ง สก็อต ฝั่งตรงข้ ามเป็ นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอัน
น่าภาคภูมิใจ ด้ วยสถาปั ตยกรรมร่วมสมัย นาท่านเข้ าชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อันสง่า
งามด้ ว ยทาเลที่ตั ้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุม เมื อง เคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ย์สก๊ อ ต
แบ่งเป็ นส่วนต่า งๆอย่างน่า ชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกาแพงปราสาทโบราณ มีปื นใหญ่ เรี ยงราย
รวมทั ้งประเพณี การยิงปื นใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปี ที่ผ่ านมา, โบสถ์ เซนต์ มากาเร็ ต
สร้ างในคริ สต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อราลึกถึงพระมารดาของกษัตริ ย์เดวิดที่ 1 แล้ วเข้ าสูพ
่ ระราชฐานชั ้นในส่วนที่
เป็ น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่ องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
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ที่พัก

เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม COURTYARD EDINBURGH WEST หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3 เอดินเบิร์ก – แมนเชสเตอร์ – เข้ าชมสนามกีฬาโอลด์ แทรฟฟอร์ ด
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

3

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่า นเดิ น ทางสู่เ มื อ งแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมื อ งอุ ต สาหกรรมที่ มี ชื่ อ เสีย งจากการเป็ น เมื อ ง
อุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็ นศูนย์ กลางศิลปะ สื่อ และธุ รกิ จ ขนาดใหญ่ อี กทั ้งยังเป็ นเมื อ งที่ตั ้งของ
สโมสรที่ มี ชื่ อ เสีย งโด่งดังในวงการฟุต บอลของโลก โดยมี ส โมสรฟุ ตบอล 3 สโมสร ได้ แ ก่ แมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี ้ และสโมสรคริ กเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ตี ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นาท่านเข้ าชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด (Old Trafford Stadium and Museum Tour ) ของ
สโมสรแมนยูฯ ที่จดั ว่ารวยที่สดุ ในโลก เป็ นสนามที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได้ มากถึง
76,212 คน เป็ นรองจากสนามเวมบลีย์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษ
เพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็ นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนั ้นยังเป็ น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรอง
เป็ นสนาม 5 ดาว รวมทั ้งเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ (Museum) ที่รวบรวมประวัติความเป็ นมาตั ้งแต่เริ่ มก่อตั ้งสโมสร
และ ยังมีสงิ่ ของ ถ้ วยรางวัลต่างๆ แสดงโชว์อยูด่ ้ วย จากนั ้นอิสระให้ ท่านเลือกซื ้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่น
ชอบในร้ าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้ วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสาหรับแฟนบอล
** หมายเหตุ หากไม่ สามารถเข้ าชมสนามฟุตบอลและพิพิธภัณฑ์ ได้ เช่ น ในวันที่มีการแข่ งขัน ฯลฯ
ทางบริษัทขอคืนค่ าใช้ จ่าย 700 บาท ต่ อท่ าน **
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม AC MARRIOTT SALFORD QUAY หรือเทียบเท่ า

ค่า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

แมนเชสเตอร์ – สแตรทฟอร์ ท – บ้ านเกิ ด วิ ล เลี ย ม เชกสเปี ยร์ –
Bourton On The Water – ออกซฟอร์ ด
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองสแตรทฟอร์ ด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตั ้งอยู่ริมฝั่ งแม่น ้าเอวอน อันเป็ นบ้ าน
เกิดของ วิลเลียม เชกสเปี ยร์ (William Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของอังกฤษ นาท่านเที่ยวชม
เมืองแสตรทฟอร์ ด ซึง่ เ ร่มรื่ นไปด้ วยสวนสาธารณะ นาชมบ้ านวิลเลียม เชกสเปี ยร์ (ด้ านนอก) และชีวิต
ความเป็ นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์ เ ก่ าแก่ Holy Trinity แม่น ้าเอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ใน
ประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับกวีเอกผู้นี ้ อิสระให้ ทา่ นเลือกซื ้อสินค้ าที่ระลึกจากร้ านค้ ามากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water ซึ่งเป็ นหมู่บ้านที่ได้ รับการโหวตให้ เป็ น
หมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สดุ ในอังกฤษ ด้ วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้ าง
ตัวอาคารด้ วยหิน ซึ่งเป็ นหิน Cotswold stone เท่านั ้น ภายในหมูบ้านจะมีแม่น ้า Windrush ไหลผ่าน มีเป็ ด
หัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น ้า เป็ นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติสดุ แสนโรแมนติค จากนั ้นนาท่านเดินทางเข้ าสู่
เมืองออกฟอร์ ด (Oxford) เมือ งแห่งการเรี ยนรู้ เป็ นเมื องที่มี ชื่อ เสียงในด้ า นประวัติศาสตร์ เป็ นที่ตั ้งของ
มหาวิ ท ยาลัย ที่ มี อ ายุม ากกว่ า 800 ปี เมื อ งที่ เ ป็ นที่ อ ยู่อ าศัย ของเหล่า ขุ น นางต่า งๆมากมาย รวมทัง้
นักวิชาการและนับตั ้งแต่ศตวรรษที่ 9 เป็ นต้ นมา และยังเป็ นเมืองสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ อง Harry Potter
ภาพยนตร์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองออกซฟอร์ ด มีเวลาเวลาให้ ท่านเดินเล่นชม
เมืองมหาวิทยาลัยแห่งนี ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
เข้ าสู่ท่พ
ี ัก โรงแรม RAMADA OXFORD หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5 เมืองออกซฟอร์ ด – เสาหินสโตนเฮนจ์ – ลอนดอน
เช้ า

4

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่า นออกเดินทางสู่เ มื องซาลิ ส บัวรี่ (Salisbury) ชมเสาหิน สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกในยุ คก่อนประวัติศาสตร์ มี อายุกว่า 5,000 ปี เป็ นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั ้งอยู่กลางทุ่ง
ราบกว้ างใหญ่ ซึง่ ไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้ างอย่างชัดเจน
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กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
น าท่า นเดิ น ทางเข้ า สู่ ม หานครลอนดอน (London) เมื อ งที่ เ ป็ นศู น ย์ ก ลางส าคัญ ทางธุ ร กิ จ การเมื อ ง
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ของโลก เป็ นผู้นาด้ านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ
และเป็ นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่ โลก และยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสาคัญของยุโรปอีกด้ วย จากนั ้น
อิสระให้ ทา่ นได้ สนุกกับการเลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย บริ เวณถนนออกซฟอร์ ด (Oxford Street) ซึ่งเรี ยก
ได้ วา่ เป็ นศูนย์กลางการช๊ อปปิ ง้ ในกรุงลอนดอน มีร้านค้ าเสื ้อผ้ าแฟชั่น เครื่ องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมาย
ตลอดแนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town,
Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้ าง John Lewis, House of Fraser และ ยังมีห้าง
สุดหรูอย่าง Selfridges ที่มีสนิ ค้ าซุปเปอร์ แบรนด์ ตั ้งอยูอ่ ีกด้ วย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เข้ าสู่ท่พ
ี ัก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่ า

วันที่ 6 ลอนดอน – OUTLET – พระราชวังวินด์ เซอร์ – ลอนดอน
เช้ า

กลางวัน

5

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ Bicester Village outlet ชอปปิ ง้ จุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดงั ให้ ท่านให้ เลือกสรร อาทิ เช่น
Balenciaga, Valentino, MCM, ErmenegildoZegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio
Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ ให้ เวลาท่านได้ อิสระสนุกกับการเลือก
ซื ้อสินค้ าแฟชัน่ ชั ้นนาภายใน OUTLET
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
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บ่ าย

ค่า
ที่พัก

นาท่า นเดินทางสู่เ มื องวิน ด์ เ ซอร์ (Windsor)เพื่อ เข้ า ชมพระราชวัง วิน ด์ เ ซอร์ (Windsor Castle) เป็ น
พระราชวังตั ้งอยูท่ ี่วินด์เซอร์ สร้ างโดยสมเด็จพระเจ้ าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1070สถาปั ตยกรรม
เป็ นแบบโรมาเนสก์ พระราชวัง วิ น ด์ เ ซอร์ เ ป็ นพระราชฐานที่ ยัง มี ผ้ ูอ ยู่อ าศัย ที่ ใ หญ่ ที่ สุด ในโลกและเป็ น
พระราชฐานที่เก่าที่สดุ ที่มีผ้ อู ยู่อาศัยที่ต่อเนื่องกันมา ตั ้งแต่เริ่ มสร้ างให้ ท่านได้ เข้ าชม พิพิธภัณฑ์ต่างๆ อาทิ
พิพิธภัณฑ์อาวุธ ชุดอัศวินนักรบ โล่ห์ ตราประจาตระกูลขุนนาง ภาพวาดฝี พระหัตถ์ ปริ นซ์พิลลิป พระฉายา
ลักษณ์สว่ นพระองค์ ของใช้ สว่ นพระองค์ ในวาระเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 90 พรรษา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่ า

วันที่ 7 อิสระให้ ท่านได้ เลือกท่ องเที่ยวหรื อช้ อปปิ ้ งเพิ่มเติมตามอัธยาศัย
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหน้ าทัวร์ ให้ ข้อมูล หรือ คาแนะนา และ ทางบริษัทไม่ มีรถบริการส่ ง ค่ าใช้ จ่าย
ทัง้ หมดเป็ นความรับผิดชอบของตัวท่ านเอง
เช่น ชมพิพิธภัณฑ์ บริติช (British Museum) ซึง่ เป็ นหนึง่ ในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของ
มนุษยที่สาคัญที่สดุ และใหญ่ที่สดุ ในโลก มีการก่อตั ้งขึ ้นในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบื ้องต้ นวัตถุที่เก็บ
รวบรวมไว้ สว่ นใหญ่เป็ นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึง่ เป็ นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้เปิ ดให้ บริ การแก่สาธารณะเป็ นครัง้ แรกในวันที่15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตา
กูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์ รี กรุงลอนดอน อันเป็ นสถานที่ตั ้งของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั

ที่พัก
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หรื อ เลือกซื ้อสิ ้นค้ าในย่ านไนซ์ บริดจ์ (Knights Bridge) ซึง่ เป็ นที่ตั ้งของห้ างสรรพสินค้ าชื่อดังอย่ าง ฮาร์
วีย์ นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮร์ รอดส์ (Harrods) ที่ทา่ นสามารถเลือกซื ้อสินค้ าแฟชั่นชั ้นนาจากทัว่ ทุก
มุม โลก รวมทั ้งกระเป๋ าแฮร์ รอดส์ที่นิยมกันอย่า งมาก รวมทั ้งมี ร้านค้ า แฟชั่นมากมายตั ้งอยู่บ ริ เ วณ High
Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมี
ถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็ นที่ตั ้งของร้ าน Super Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes,
Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai
Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ
อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่าตามอัธยาศัย
เข้ าสู่ท่พ
ี ัก โรงแรม NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่ า
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วันที่ 8 อิสระให้ ท่านได้ เลือกท่ องเที่ยวหรื อช้ อปปิ ้ งเพิ่มเติมตามอัธยาศัย
เช้ า

ที่พัก

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหน้ าทัวร์ ให้ ข้อมูล หรือ คาแนะนา และ ทางบริษัทไม่ มีรถบริการส่ ง ค่ าใช้ จ่าย
ทัง้ หมดเป็ นความรับผิดชอบของตัวท่ านเอง
อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่าตามอัธยาศัย
เข้ าสู่ท่พ
ี ัก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่ า

วันที่ 9 หอคอยลอนดอน– ช้ อปปิ ้ ง - สนามบิน
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

16.00 น.
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รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์ คัส (PiccadillyCircus) เดิมเป็ นวงเวียนที่บรรจบ
ของถนน 6 สาย มี น ้าพุ และรู ปปั น้ อีรอสตรงกลาง และเข้ า สูไ่ ชน่า ทาวน์ ย่า นชุม ชนชาวจีนกลางมหานคร
ลอนดอน ผ่ านจัตุรัสทราฟั ลก้ าร์ (Trafagal Square) ที่รายล้ อมไปด้ วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่ านมหาวิหาร
เซนต์ ปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้ จัดพระราชพิธีอภิเษก
สมรสระหว่างเจ้ าฟ้าชายชาร์ ล และเลดี ้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้ วเข้ าสูจ่ ตั รุ ัสรัฐสภามหาวิหารเวสท์ มินส์ เตอร์
(Westminster Abbey) ที่ตั ้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั ้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยังเป็ นที่ตั ้งของหอนาฬิกาที่
รู้จกั กันดีในนามหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็ นนาฬิกาที่มี
หน้ า ปั ดใหญ่ ที่สุดในโลกและฝั่ งตรงข้ ามที่มี แม่น ้าเทมส์กั ้นอยู่เป็ นที่ตั ้งของชิง ช้ าสวรรค์ ลอนดอน อาย
(London Eye) ชิงช้ าสวรรค์ที่สงู ที่สดุ ในยุโรป จากนั ้นนาท่านถ่ายรู ปกับ สะพานหอคอย (Tower Bridge)
สะพานข้ ามแม่น ้าเทมส์ที่สามารถยกเปิ ดปิ ดได้ จากนั ้นถ่ ายรู ปคู่กับหอคอยลอนดอน (Tower of London)
สถานที่ที่เกิ ดเหตุแห่งประวัติศาสตร์ อันเกรี ยงไกร ยิ่งใหญ่ นองเลือ ด หรื อ แม้ แต่ซ ับ ซ้ อนซ่อนเงื่อน มีอ ดีตที่
ยาวนาน เคยเป็ นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดนประหาร
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน (เป็ ดโฟร์ ซีซนั่ )
จากนั ้นอิสระให้ ทา่ นได้ สนุกกับการเลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย บริ เวณถนนออกซฟอร์ ด (Oxford Street)
ซึง่ เรี ยกได้ วา่ เป็ นศูนย์กลางการช๊ อปปิ ง้ ในกรุงลอนดอน มีร้านค้ าเสื ้อผ้ าแฟชัน่ เครื่ องประดับ นาฬกิ า ชื่อดัง
มากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island,
Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้ าง John Lewis, House of Fraser และ
ยังมีห้างสุดหรูอย่าง Selfridges ที่มีสนิ ค้ าซุปเปอร์ แบรนด์ ตั ้งอยูอ่ ีกด้ วย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบินลอนดอนแกตวิค เพื่อให้ ทา่ นได้ มีเวลาทาคืนภาษี (Tax Refund)
และเลือกซื ้อสินค้ าปลอดภาษีในสนามบิน
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20.25 น.

ออกเดินทางกลับสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK 10

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ
07.20 น.
09.30 น.
18.40 น.

ถึงสนามบินดูไบ นาท่านเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางต่อ
ออกเดินทางต่อสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***********************************************************************************************

ราคาแนะนาเพียง
ENGLAND AND SCOTLAND
อังกฤษ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

03 - 12 มี.ค. 63

52,900.-

52,900.-

52,900.-

29,100.-

7,900.-

**โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
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ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านั ้น
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่ นวีซ่าภายใน 3 วัน
นับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
การยื่ นวี ซ่ าในแต่ละสถานทูตมีก ารเตรี ย มเอกสาร และมี ขั ้นตอนการยื่ น วี ซ่ าไม่เหมื อ นกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่ น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
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6.

หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกใน
การเดิน ทางท่อ งเที่ ยวในระยะเวลาเกิน กว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อ กัน ท่านและครอบครั วต้ อ งให้ การดูแลสมาชิ กภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั ้งหมด

อัตราค่ าบริ การนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั ้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยู่ต่อ
จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณี เกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริ ษัทได้ **
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั ้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม่ 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

9

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนัก
เกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ชาระพร้ อมเงินมัดจา)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (18 ปอนด์)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ปอนด์)
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เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริ ษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริ ษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริ ง
ข้ อมูลเบื ้องต้ นในการเตรี ยมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณี ท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัท
ฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ ค่อนข้ างนานและ
อาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ีซ่าได้
สาหรับผู้เดินทางที่ศกึ ษาหรื อทางานอยู่ตา่ งประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ ตนพานัก
หรื อศึกษาอยู่เท่านั ้น
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้ องไปยื่ นคาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสือเดิน ทางเล่มเก่า ให้ กับทางบริ ษัท
ด้ วย เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่ นคาร้ องขอวีซ่า และจานวนหน้ าหนังสือ
เดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั ้นๆ
และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.
3.
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ทางบริ ษัทได้ สารองที่ นั่งพร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่
เกิดขึ ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ด
ประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และอานาจในการให้ ที่
นัง่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั ้น
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่ นที่ เดินทางใน
คณะเดียวกันบริ ษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯจะทาก ารเลื่อน
การเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนี ยมใน
การมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณี ผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม
ทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.
เนื่ องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพัก แบบห้ องเดี่ยว ( Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะ
ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
2.
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
3.
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ อ งพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
4.
โรงแรมในยุโรปที่ มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่ เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่ มีขนาดกะทัดรั ตและไม่มี
อ่างอาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้นๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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่ ประเทศอ ังกฤษ
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 1 เดือน

ั้ 28)
่ แสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชน
*** ยืน
่ วีซา
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
1. หน ังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้า
่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
้
เหลือสาหรับประทับวีซา
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน
นั บจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนั งสือเดินทางเล่มเก่า
่ ด ้วย)
กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา
ั
***ในกรณี ทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยู่ตา
่ งประเทศ, ทางาน
อยู่ ต ่า งประเทศ หรือ น ก
ั เรีย น น ก
ั ศึก ษาศึก ษาอยู่ ต ่า งประเทศ กรุ ณ าแจ้ง
เจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษ ัทให้ทราบท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ
ข้อ ก าหนดของทางสถานทู ต ต้อ งการเพิม
่ เติม และ บางสถานทู ต อาจไม่
้ วมไปถึงผู เ้ ดิน ทางทีถ
สามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อ กาหนดนีร
่ อ
ื
พาสปอร์ตต่างชาติดว
้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว
้ จานวน 2
ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวม
แว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่
เลอะหมึก)
3. หล ักฐานการเงิน
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สาเนา
สมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนา
ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้ว
่ และบัญชีต ้องมีครบ
ค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา
ทุกเดือน ในกรณีทม
ี่ ไ
ี ม่ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ น STATEMENT พร ้อมทาจดหมาย
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้ จง
ชีแ
3.2 กรณีเปลีย
่ นบ ัญชีเป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชีมาทัง้ สองเล่ม
(ทัง้ เล่มเก่า –เล่มใหม่)
***ควรเคลือ
่ นไหวบัญชีสม่าเสมอ ไม่ควรแต่งบัญชีโดยการนาเงินกอนใหญ่
้
เข ้า
่ จะทาให ้ยอดเงินกระโดด ซึง่ อาจเป็ นเหตุให ้ท่านถูกปฏิเสธวีซา
่ ได ้
บัญชีกอ
่ นยืน
่ วีซา

้ า
3.3 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง
3.3.1 สาเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ยอนหลั
้
ง 6 เดือน ของผูออกค่
้
าใชจ่้ ายให ้
่ และบัญชีต ้องมีครบทุกเดือน ในกรณีทม
อัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา
ี่ ไ
ี ม่
้ จง
ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ นSTATEMENT พร ้อมทาจดหมายชีแ
3.3.2.

้ จงความสัมพันธ์อก
ต ้องทาหนังสือรับรองค่าใชจ่้ ายทีม
่ ก
ี ารชีแ
ี หนึง
่ ฉบับ

(Sponsor Letter)

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

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ น
เจ้าของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
กรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูป
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
ถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นต ้น

-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วัน

เริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้อง
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนั บจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชือ
่
ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
สถานทูตทีย
่ น
ื่ )
-

้ งสือรับรองการเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศึกษา ใชหนั
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษา
อยู่
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่ -สกุลต ้อง
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนั บจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชือ
่
ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
สถานทูตทีย
่ น
ื่ )
5. เอกสารส่วนต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถง
ึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอตนสั
้ งกัด
(โดยมารดาจะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)
พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอตนสั
้ งกัด
(โดยบิดาจะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)
พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัด
หนั งสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกัน
กับเด็ก จากอาเภอตนสั
้ งกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดา
และมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดย
มีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดีย ว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา
่
***กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย ทงสองท่
ั้
าน

7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกตอง
้
ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคา
่ เท่านน
ร้องขอวีซา
ั้
8. ในกรณีทม
ี่ เี อกสารเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอ ังกฤษทุกฉบ ับ

จะต ้องแปล

้ วที่
จากร ้านแปลหรือศูนย์แปล พร ้อมประทับตราจากร ้านหรือศูนย์แปลเท่านัน
้ ไม่สามารถใชตั
แปลเองได ้
(ค่าแปลเอกสารไม่รวมในรายการท ัวร ์ ผูเ้ ดน
ิ ทางเป็นผูร
้ ับผิดชอบเอง)
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แบบฟอร์ มสำหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่ำประเทศอังกฤษ
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข ้อมูลเป็ นภาษาอ ังกฤษ ให ้ครบทุกข ้อ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
่ -นามสกุล ผู ้เดินทาง ภาษาไทย
ชือ
...................................................................................................................
่ -นามสกุล ผู ้เดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนั งสือเดินทาง
ชือ
.............................................................................
่ -นามสกุลเก่า ทีเ่ คยใชก่้ อนเปลีย
ชือ
่ น
.............................................................................................................
เหตุผลทีเ่ ปลีย
่ น (เช่น สมรส ฯลฯ) ..............................
เปลีย
่ นเมือ
่ วันที่ (วัน/เดือน/ปี ) ...................................
้ ชาติ..........................
วัน/เดือน/ปี เกิด..................................................................เชือ
สัญชาติ ............................ สถานทีเ่ กิด........................... ประเทศ...........................
ทีอ
่ ยู่ ( ถ ้าทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้าน กับทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันคนละทีอ
่ ยูก
่ รุณาแจ ้งรายละเอียด)
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
....................รหัสไปรษณีย.์ .................................. ท่านอาศัยอยูใ่ นบ ้านหลังนี้มาเป็ นเวลา
…......ปี ............เดือน
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ..........................................
หมายเลขโทรศัพท์ทท
ี่ างาน .........................................
หมายเลขโทรศัพท์บ ้าน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..…....
มีหนั งสือเดินทางมาแล ้วทัง้ หมด ..................เล่ม
หมายเลขหนั งสือเดินทางปั จจุบัน ........................
วันทีอ
่ อก...............................หมดอายุ..............................
หมายเลขหนั งสือเดินทางเล่มเก่า .........................
วันทีอ
่ อก...............................หมดอายุ...............................
ท่านเคยเดินทางเข ้าประเทศอังกฤษหรือไม่ …………………………………………………………………
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ คยเข ้าประเทศอังกฤษครัง้ ล่าสุด .............................................
รวมทัง้ หมดกีว
่ ัน ....................
วัตถุประสงค์ในการไปครัง้ ล่าสุด (ท่องเทีย
่ ว , ธุรกิจ , นั กเรียน)
....................................................................
่ อังกฤษทีเ่ คยได ้รับ เป็ นประเภทใด
ประเภทของวีซา
......................................................................................
่ อังกฤษทีเ่ คยไดรั้ บ เริม
ระยะเวลาของวีซา
่ ตัง้ แต่วันที่ .....................................
ถึงวันที่ ...................................
่ อังกฤษ หรือ ประเทศอืน
ท่านเคยได ้รับการปฏิเสธวีซา
่ ๆหรือไม่
...................................................................
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เหตุผลทีถ
่ ก
ู ปฏิเสธ ..........................................................
วัน/เดือน/ปี ทีถ
่ ก
ู ปฏิเสธ .......................................
ประเทศอืน
่ ๆ ทีท
่ า
่ นเคยเดินทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี ) วันเดือนปี ทีไ
่ ป รวมกีว
่ ัน และ
วัตถุประสงค์ในการไป (ท่องเทีย
่ ว , ธุรกิจ, นั กเรียน)
1.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทีไ
่ ป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
2.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทีไ
่ ป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
3.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทีไ
่ ป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
4.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทีไ
่ ป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
5.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทีไ
่ ป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
สถานภาพ
.........โสด
........ หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต ้องนามาแสดงด ้วย)
......... แต่งงานแล ้ว (แต่ไม่ได ้จดทะเบียน)
........ แต่งงานและมีทะเบียนสมรส (ต ้องนามาแสดงด ้วย)
........ หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )
ในกรณีสมรสแล ้วทัง้ จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ตองกรอกรายละเอี
้
ยดเพิม
่ เติม
่ นามสกุล ของคูส
ชือ
่ มรส
..............................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของคูส
่ มรส
...........................................................................................................................
สถานทีเ่ กิด..................................................................................................
้ ชาติ .......................................... สัญชาติ .............................................
เชือ
หมายเลขหนั งสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันของคูส
่ มรส
...............................................................................................................................
ในกรณีทม
ี่ บ
ี ต
ุ ร ต ้องกรอกรายละเอียดเพิม
่ เติมทุกคน
่ นามสกุล ของบุตร
1.ชือ
...............................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
...............................................................................................................................
สถานทีเ่ กิด...................................................................................
หมายเลขหนั งสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
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ปั จจุบันบุตรอาศัยอยูท
่ ี่
...............................................................................................................................
่ นามสกุล ของบุตร
2.ชือ
...............................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
...............................................................................................................................
สถานทีเ่ กิด...................................................................................
หมายเลขหนั งสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ปั จจุบันบุตรอาศัยอยูท
่ ี่
...............................................................................................................................
ประวัตข
ิ องบิดา
่ ของบิดา ..........................................................
ชือ
นามสกุลของบิดา ..........................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบิดา .........................................
สถานทีเ่ กิดของบิดา........................................................
ประเทศทีเ่ กิด ......................................................
้ ชาติ ................................... สัญชาติ......................................
เชือ
หมายเลขหนั งสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ประวัตข
ิ องมารดา
่ ของมารดา ........................................................
ชือ
นามสกุลของมารดา ....................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของมารดา ..........................................
สถานทีเ่ กิดของมารดา ..............................................
ประเทศทีเ่ กิด .............................................
้ ชาติ ................................... สัญชาติ .....................................
เชือ
หมายเลขหนั งสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ข ้อมูลส่วนตัวของผู ้เดินทางเกีย
่ วกับด ้านอาชีพ การงาน รายได ้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ
งานปั จจุบันทาอาชีพ, ตาแหน่ง (โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
......................................................................
่ บริษัททีท
ชือ
่ างาน
...............................................................................................................................
ทีอ
่ ยูข
่ องบริษัททีท
่ างาน
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
....................รหัสไปรษณีย.์ ...................................... วัน/เดือน/ปี ทีเ่ ริม
่ ทางาน
............................................... เงินเดือน .................................บาท
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ื่ โรงเรียน/มหาวิทยาลัย
กรณี นั กเรียน / นั กศึกษา ระบุชอ
...............................................................................
้ ทีเ่ รียนอยู่ ........................................หลักสูตรทีก
ระดับชัน
่ าลังเรียน
..............................................................
่ มวลชน ข ้าราชการ)
ท่านเคยทางานเหล่านี้หรือไม่ (ทหาร ตารวจ รปภ. ศาล ทนาย สือ
........เคย ........ไม่เคย
ถ ้าเคย ระบุอาชีพทีท
่ า , ตาแหน่ง (โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
....................................................................
่ ต ้นสังกัดทีเ่ คยทางาน
ชือ
...............................................................................................................................
ทีอ
่ ยูข
่ องต ้นสังกัดทีเ่ คยทางาน
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
....................รหัสไปรษณีย.์ ......................................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ ริม
่ ทางาน
..........................................
วัน/เดือน/ปี ทีอ
่ อกจากงาน ..........................................
ท่านมีสมุดบัญชีเงินฝากหรือไม่
........มี
.......ไม่ม ี
ถ ้ามีโปรดแจ ้งรายละเอียดว่าเป็ น บัญชีออมทรัพย์ / ฝากประจา จากธนาคารอะไร ยอดรวม
เท่าไหร่
……………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………...
้ นส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่
ท่านได ้ใชเงิ
...........................................................................................................
ท่านแบ่งรายได ้ของท่านให ้กับสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่
.................................................................
ค่าใชจ่้ ายของท่านในการไปอังกฤษเป็ นจานวนเงินเท่าไหร่
...........................................................................
ในการเดินทางครัง้ นี้ ใครเป็ นคนออกค่าใชจ่้ ายให ้ท่าน
..................................................................................ใครเป็ นคนจ่ายค่าใชจ่้ ายต่างๆ เช่น
ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ..................................................... ถ ้ามีคนออก
ค่าใชจ่้ ายให ้ท่านไปอังกฤษ เขาได ้จ่ายให ้เป็ นจานวนเงินเท่าไหร่
...............................................
่ เป็นดุลพินจ
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ่วนเกีย
่ วข้องใดๆ
้ ท งนี
้ ริษ ัทเป็ นเพีย งต ัวกลางและคอยบริก ารอ านวยความสะดวกให้แก่ผู เ้ ดิน ทาง
ทงสิ
ั้ น
ั้ บ
เท่านน
ั้
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