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HI-LIGHT 
  ชมเสาหินสโตนเฮนจ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยของโลก 
  ชมฟุตบอลพรีเมียรลีคคู ระหวาง MAN UNITED vs MAN CITY การันตี 2 ท่ีน่ังตดิกัน 
  ชอปปงจุใจท่ี BICESTER OUTLET 
  ลองเรือ ณ แมนํ้าเทมส  
  ขึ้น LONDON EYE รวมวิวทิวทัศนมหานครลอนดอน 
  ลิ้มรสเปดยาง พรอมกุงมังกร อันโดงดัง ณ ภัตตาคาร FOUR SEASON 

 
โปรแกรมการเดินทาง : 04 - 10 มีนาคม 2563 
 
 
 
21.30 น. พรอมคณะทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคานเตอร D 9-12 สายการบินไทย  เจาหนาที่ใหการตอนรับและ

อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 
 
 

 

00.55 น.  ออกเดินทางสูลอนดอน โดยเท่ียวบินที่ TG910 (00.55-07.15) 

07.15 น.   คณะถึงสนามบินฮีทโธรว นครลอนดอน ผานการตรวจคนเขาเมืองแลว 
รถโคชปรับอากาศรอรับทานอ  อกเดินทางสูเมืองซาลสบัวรี่ นําชมเสา
หินสโตนเฮนจ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก กองหิน
หรือแนวแทงหินที่เปนความลับดํามืดในชวงหนึ่งของประวัติศาสตร 

จากน้ันนําคณะออกเดินทางสู หมูบานไบบิวร่ี (Bibury) จัดวาเปน The 
Most beautiful village in England เปนหมูบานเล็ก ๆ มีลักษณะเปนกระทอมเกาแก เรียกวาเปนแบบฉบับบานเมือง

04 มี.ค. 63 กรุงเทพฯ - ลอนดอน 

05 มี.ค. 63  ลอนดอน - สโตนเฮนจ - หมูบานไบบิวรี่ - เบอรตันออนเดอะ
วอเตอร - สแตรทฟอรด อพัพอน เอวอน 
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ของอังกฤษของแทยุคศตวรรษที่ 17 - 18 ที่ยังคงรักษาสภาพในอดีตไวเปนอยางดีมีแมน้ําสายเล็ก ๆ ไหลผานหมูบาน 
ในชวงฤดูรอนบานแตละหลังจะตกแตงหนาบานดวยสวนดอกไมแบบอังกฤษ โดยเฉพาะดอกกุหลาบกําลังบานสะพรั่งสวย
งดงามมาก   

 
เท่ียง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

บาย ชมเมืองเบอรตัน ออน เดอะ วอเตอร (Bourton on the water) เปนเมืองชนบทที่เปนเอกลักษณในแถบภูมิภาค 
คอตโวลส (Cotswold) หมูบานเล็ก ๆ นารัก น้ําใสเปรียบด่ังกระจก มีสะพานที่เปนเอกลักษณทอดตัวยาวขามลําธาร 
เดินชมบรรยากาศสวยๆ อิสระใหทานไดมีเวลาเก็บภาพประทับใจ แลวนําทานเดินทางไปยัง สแตรทฟอรด (Stratford)  
ต้ังอยูริมแมน้ําเอวอน เมืองสําคัญดานวรรณกรรมของอังกฤษเน่ืองจากเปนบานเกิดของวิลเลียมส เช็คสเปยร 
นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผูย่ิงใหญของโลก ใหทานไดสัมผัสชีวิตความเปนอยูของกวีเอกในอดีต 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

นําคณะเดินทางเขาสูที่พัก CROWNE PLAZA STRATFORD-UPON-AVON หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
 

 
 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําคณะออกเดินทางสูเมืองเลสเตอร (Leicester) พาทานแวะถายรูป
ดานหนา คิง เพาเว  อร สเตเดี้ยม (King Power Stadium หรือ 
เลสเตอร ซิตี้ สเตเดี้ยม Leicester City Stadium) เปนสนาม
เหยาของเลสเตอรซิต้ีในพรีเมียรลีคอังกฤษ ต้ังอยูในเมืองเลสเตอร
ประเทศอังกฤษ สนามกีฬาแหงนี้ต้ังตามช่ือบริษัท คิง เพาเวอร ซึ่ง
เปนผูสนับสนุนหลักของทีมในปจจุบัน ที่สนามแหงนี้ไดช่ือวาเปน
สนามที่สวยงาม มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน  แลวเดินทางตอสูเมืองน็อตติ้งแฮม Nottingham ต้ังอยูในเขตมิต
แลนดตะวันออกของอังกฤษ ซึ่งอยูใจกลางประเทศอังกฤษพอดี เปนเมืองสําคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมใน
อังกฤษ เติบโตมาเหมือนกับเมืองลิเวอรพูลและแมนเชสเตอร 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู เมืองลิเวอรพูล (Liverpool) ไดรับการยกยองใหเปนเมืองวัฒนธรรมแหงยุโรปในป 2008 และยัง
เปนเมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรี สี่เตาทองหรือ เดอะบีทเทิล (The Beatles)  ความรุงเรืองของลิเวอรพูลมาจากการ
เปนเมืองทาสําคัญ มีการติดตอคาขายกับแคริบเบียน,ไอรแลนดและแผนดินใหญยุโรป นําทานชมบริเวณทาเรืออัลเบิรต 

06 มี.ค. 63  สแตรทฟอรด - เลสเตอร - น็อตติ้งแฮม - ลิเวอรพูล  
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(AlbertDock) โดยบริเวณทาเรือประกอบไปดวยอาคารทาเรือและคลังสินคาชมตึกรอยัลลิเวอร (Royal Liver 
Building) อีกหนึ่งอาคารที่ถือวาเปนสัญลักษณและมีช่ือเสียงของเมือง  

 
คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 โรงแรมที่พัก IBIS LIVERPOOL CENTER ALBERT DOCK HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน    
 
 
 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

อิสระใหทานได เที่ยวชมเมืองแมนเชสเตอรตามอัธยาศัย เมืองนี้ เปนเมืองใหญอันดับตนๆ ของอังกฤษ ที่มี
ประวัติศาสตรในการเปนเมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของโลก เคยเปนฐานการผลิตผาฝายขนาดใหญของโลกในยุค
วิคตอเรีย จนไดฉายาวา Cottonpolis ที่นี่มีรองรอยทางประวัติศาสตรเกี่ยวของกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมากมาย 
อาทิ First British Working Canal, Bridgewater Canal เปนเสนทางขนถานหินมาทางน้ํา Manchester Canal เปน
เสนทางสําหรับเรือสินคาใหญมายังทาเรือในตัวเมือง ปจจุบันก็ยังมีการใชงานอยู  

เท่ียง  อิสระใหทานรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

17.00 น. ไดเวลาอันสมควร นําคณะเดินทางสู สนามโอลดแทรฟฟอรด ที่สรางนักเตะเกง ฝเทายอดของปศาจแดงมาหลายสมัย 
สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดวารวยที่สุดในโลก เพื่อชมการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก นัดพิเศษระหวางคู 
แมนเชสเตอร ยูไนเต็ท ปะทะ แมนเชสเตอร ซิต้ี                                                           

นําทานเขาสนามกอนเวลาแขงขันเริ่มประมาณ 2.5 ช่ัวโมงเพ่ือใหทานไดตอนรับนักเตะขวัญใจ ชมการฝกซอม และเก็บภาพ
บรรยากาศไวเปนที่ระลึก 

อิสระอาหารค่ํา ณ บริเวณสนามฟุตบอล เพื่อใหทานไดดื่มด่ํากับบรรยากาศบริเวณสนามฟุตบอลไดอยางเต็มท่ี
กอนเขาชมการแขงขัน 

 

07 มี.ค. 63  แมนเชสเตอร - สนามโอลดแทรฟฟอรด - ชมการแขงขันฟุตบอล
พรีเมียรลีก Manchester United vs Manchester City  
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นําคณะเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
 
 
 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

08.00 น. นําคณะเดินทางสู เมืองอ็อกซฟอรด (Oxford) เมืองที่อยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศอังกฤษ มีความ
หลากหลายของเช้ือชาติและเติบโตเร็วมากที่สุด รวมถึงเปนเมืองที่มีสถานที่ทองเที่ยวที่มีประวัติศาสตรที่ยาวนาน หาก
พูดถึงเมือง Oxford คนทั่วโลกมักจะรูจักเมืองนี้ในฐานะของ “เมืองแหงการศึกษา” เนื่องจากเปนสถานท่ีต้ังของ 
University of Oxford ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดในโลก และยังเปน “เมืองแหงยอดแหลมชวนฝน” มียอดโบสถ
ที่งดงามและสถาปตยกรรมอันกลมกลืนของอาคาร มหาวิทยาลัยในเมือง ทิวทัศนริมแมน้ํา รานคาที่มีกลิ่นอายพื้นเมือง 
ดนตรี และ ละคร สวนสาธารณะ ภัตตาคาร ผับ โรงละคร และสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เปนเมืองประวัติศาสตร ที่มีความ
หลากหลายและมีชีวิตชีวานาหลงใหล 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําคณะเขาสู BICESTER VILLAGE-Outlet ที่ใหญที่สุดแหง
หนึ่งในอังกฤษ ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับการชอปปงสินคา
ภายในเอาทเล็ทกวา 120 รานคาแบรนดเนมใหทานเลือกซื้อ
อยางจุใจ สมควรแกเวลาออกเดินทางสูมหานครลอนดอน 
เปนเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเปนเมืองที่ใหญ
ที่สุดของสหภาพยุ โรป มีปร ะชากรกว า 7.5 ล านคน 
ลอนดอนเปนหนึ่งในศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจการเมือง 
และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟช่ัน และ
ศิลปะและเปนที่ยอมรับวามีอิทธิพลไปทั่วโลก ไดเวลา
พอสมควรนําทานเดินทางเขาสูมหานครลอนดอน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารโฟรซีซั่น-ตนตําหรับเปดยางอันโดงดัง 

 โรงแรมที่พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTONหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน    
 
 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําคณะผานชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนยกลางการปกครองสวนทองถ่ินมากวา 800 ป, เสาอนุสรณไฟ
ไหมครั้งใหญ แลวเขาสูถนนไวทฮอลล อาคารที่ทําการของรัฐในปจจุบัน, บานเลขที่ 10 ถนนดาวนนิ่ง บานพักของ
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ จากนั้นเดินทางผานพิคคาดิลลี่เซอรคัส เดิมเปนวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ําพุ และ
รูปปนอีรอสตรงกลางเปนที่นิยมของหนุมสาวมานั่งพลอดรักกัน และเขาสูไชนาทาวนยานชุมชนชาวจีนกลางมหานคร
ลอนดอน จากนั้นนําคณะเที่ยวชมมหานครลอนดอน โดยข้ึนชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิรดอายวิวบนลอนดอนอาย 
ชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความ
นิยมและเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวไดอยางมากในสหราชอาณาจักร มีผูมาเยือนมากกวา 3 ลานคนตอป จากนั้นนําคณะ

08 มี.ค. 63  แมนเชสเตอร - ออกฟอรด - BICESTER VILLAGE OUTLET - 
ลอนดอน 

09 มี.ค. 63  เท่ียวชมมหานครลอนดอน - ขึ้นลอนดอนอาย - ลองเรือแมน้ําเทมส 
อิสระชอปปง - สนามบิน 
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ลองเรือชมความงดงามสองฝงของแมน้ําเทมส ผานจัตุรัสรัฐสภา, พระราชวังเวสทมินสเตอร ที่ต้ังของรัฐสภาอังกฤษ
, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่มีความสูง 320 ฟุต เปนนาฬิกาที่มีหนาปดใหญที่สุดในโลก, มหาวิหารเซนตปอล ที่มียอดโดม
ใหญเปนอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ สะพานขามแมน้ําเทมสแหงแรก แลวข้ึนฝงที่ทาวเวอรบริดจ สัญลักษณ
อีกแหงหนึ่งของเมือง  

 
เท่ียง   อิสระรับประทานอาหารกลางวนั  

อิสระใหทานไดชอปปงสินคาตามอัธยาศัยในยาน Knightsbridge และถนน Brompton ที่นี่เปนแหลงรวมรานคาแบรนด
เนมหรูหรา และหางสรรพสินคาช้ันนํา อาทิ หางสรรพสินคา Harrods และ Harvey Nichols ที่มีสินคาเทรนดใหมลาสุด
จากทุกเวทีแฟชั่น  นอกจากนี้คุณจะไดพบกับดีไซเนอรเจาของแฟช่ันดังบนถนน Sloane และยังมีสาขาของ Topshop 
อยูฝงตรงขามของหาง Harrods อีกดวย 

 
16.30 น.   นําคณะเดินทางสูสนามบินฮีทโธรว เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลบั มเีวลาใหทานไดทํา Tax Refund และ   ชอปปงสินคา

ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.25 น.  เดินทางกลบัสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG917 (21.25-15.00) 
 

 

 
15.00 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ… 
 

 
 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 

ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 
ลดทานละ 

16-22 ม.ค. 63 92,900.- 90,900.- 88,900.- 12,900.- -28,000.- 
 

หมายเหตุ : ไมรวมคา UK VISA 5,500 บาท หากผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน เพิ่มคาบริการทานละ 3,500 บาท  
 
 
 
 

10 มี.ค. 63  ลอนดอน - กรุงเทพฯ 
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การชําระคาบริการ 
การชําระคาบริการ แบงเปน 2 งวด 

 งวดแรก   กรุณาชําระมัดจําหลังจอง 3 วัน  ทานละ 30,000.- บาท  
 งวดที่สอง กอนออกเดินทาง 21 วัน  ชําระสวนที่เหลือเต็มจํานวน 

หมายเหตุ : กรณีที่ผูเดินทางทางถูกปฏิเสธวีซา ทางบริษัทฯ จะคดิคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาธรรมเนียมวีซา, ต๋ัวเครื่องบิน, 
ต๋ัวฟุตบอล โดยหักออกจากคามัดจํา 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบนิไป-กลบัช้ันประหยัด รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเช้ือเพลิง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
 คาพาหนะทองเท่ียวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คาต๋ัวชมฟุตบอลพรีเมียรลีก Long Side Upper การันตีที่นั่งคูติดกัน 
 คาเขาชมสถานทีท่องเที่ยวตามระบุในรายการ  
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  
 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถ่ินในแตละเมือง 
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน 
 คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / 
คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึง
ประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว 

 น้ําหนักกระเปาเดินทาง 1 ใบ ไมเกนิ 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเลก็อยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม  
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาทําหนังสือเดินทาง(พาสปอรต), คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเคร่ืองด่ืมในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก

คาอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานได
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพ่ิม 

 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาสหราชอาณาจักร (Standard time) อัตราคาธรรมเนียมวีซา 95 ปอนดรวมคาบริการ VFS ประมาณ
ทานละ 5,500 บาท  ในกรณีท่ีย่ืนวีซาเรงดวน ชําระเพิ่มทานละ 10,120 บาท 

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินกวาสายการบินกําหนด 
 คาบริการยกกระเปาสงหองพักในโรงแรม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาทิปหัวหนาทัวร และคนขับรถ (ทานละประมาณ 50GBP / คน) 

 
 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ ที่บริษัทฯระบุในรายการเดินทาง 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ 
 เมื่อตกลงชําระเงิน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไว

ทั้งหมดนี้แลว 
 เที่ยวบินช้ันประหยัดในรายการ อาจะมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
 ในกรณีที่ฝายจัดการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีค มีมติใหเลื่อนการแขงขัน หรือ ยกเลิกการแขง ที่ทางบริษัทฯไมสามารถนําทานชมการ

แขงขันไดในทุกกรณี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนคาเขาชมการแขงขันใหตามราคาหนาต๋ัวที่บริษัทไดจัดซื้อมา 
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับจองทัวร 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรับจองทัวรสําหรับลกูคาดังตอไปนี้ 
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
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2. ผูสูงอายุที่มคีวามจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรอืเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางทีบ่งบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ 
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูทีด่ื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สรางความ

รําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มรีะบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวม
เดินทางบังคบัใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนอืโปรแกรมทัวร ซึ่งบางคร้ังอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรม
ทองเที่ยวได   
 

การยกเลิก 
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน  หักคาบริการ 1,000 บาท สําหรับการประสานงานของเจาหนาที่  
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59 - 45 วัน  หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 44 - 30 วัน  หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 - 15 วัน กอนการเดินทาง หัก 50% ของคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 - 1 วัน กอนการเดินทาง หัก 90% ของคาทัวร 
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของคาทัวร 
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหน่ึง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถย่ืนขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา 

ทางบริษัทฯ จะคดิคาใชจายเพ่ิมคือคาวีซา และคาเปลี่ยนช่ือต๋ัวเทานั้น  
 หากทานยกเลิกการเดินทาง กรณีที่ต๋ัวมีเงื่อนไข NON-REFUND ทานจะไมสามารถ รับคืนเงินคาต๋ัวไดทุกกรณี 
 หากทานเปลี่ยนผูเดินทาง กรณีที่ต๋ัวมีเงื่อนไข NON-CHANGE NAME ทานจะไมสามารถเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนือ่งมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ 

ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลกิพรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเง่ือนไข
ของวันเวลาที่ยกเลกิดังกลาวขางตน  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผีูเดินทาง ตํ่ากวา 15 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 15 
วัน และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีทีเ่กิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชา
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชน
ของทานไวใหไดมากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ 

 คาใชจายที่เกิดข้ึน หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมอืง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และ
จะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต 
ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษนีํ้ามันเพ่ิมตามความเปนจริง 

 
หมายเหต ุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนรายละเอียดบางประการทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย จนไมอาจแกไขไดโดยจะคํานึงถึง

ผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 หากทานถอนตัวกอนรายการทองเทียวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสทิธ์ิ และจะไมรับผดิชอบตอคาบริการที่ทานไดชําระไว

แลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 รายการนี้เปนเพยีงการเสนอราคา ที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งหลังจากไดสํารองที่นั่งกบัสายการบิน และโรงแรมที่

พัก  อยางไรก็ตาม รายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 สตรีมีครรภ ควรแจงเจาหนาที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสญูหาย สําหรับกระเปาเดินทาง กระเปาใบเลก็ หรือของมีคาสวนตัวของ

ทานระหวางการเดินทาง 
 กรณีที่ทานไมไดจองต๋ัวกรุป )แยกตัว (กับทางบริษัท โดยที่ทานไดทําการจัดหาตั๋วเอง จําเปนตองไดรับการยืนยันคอนเฟรมออกกรุป

จากบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น กอนทําการออกตั๋วหรือจองบริการตางๆดวยตัวเอง หากไมมีการยืนยันเปนลากลักษณ
อักษร เรื่องการคอนเฟรมออกกรุป บริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น หากกรุปมีการยกเลิกการเดินทาง 
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เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศอังกฤษ 
ใชเวลายื่นประมาณ 20-30 วันทําการไมนับวันเสาร-อาทิตย และวันหยุด 

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาตองนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการงาย
ตอการอนุมัติวีซา และตองแจงการเดินทางเขา-ออกประเทศตางๆ 10 ครั้งลาสดุดวย 

 สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ / สําเนาทะเบียนสมรส, หยา / สําเนาสูติบัตร 
ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  

 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดทีท่านทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจบุัน, 
วันเดือนปทีเ่ริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาทีข่อลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนดลา   

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรบัรองบริษัทที่คดัไวไมเกิน 6  เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงนิของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน 

 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลงั 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมทีม่ีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมี
จํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพือ่ใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกบัคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ใน
กรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย  ***
สถานทูตไมรับบญัชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรบัผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1 –6แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุช่ือผูเดินทาง
และเหตุผลทีจ่ัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

 กรณีที่เปนนักเรยีน นักศึกษาจะตองมีหนังสือรบัรองจากสถาบนัการศึกษาตัวจริง พรอมสําเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา   
 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไป

ย่ืนเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 การบิดเบือนขอเท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูต
ไมคืนคาธรรมเนยีมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตง
กายสุภาพ ทั้งนีบ้ริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจาก
การขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไมมนีโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม ทานไม
สามารถเรียกรองคืนคาวีซาได 
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ระยะเวลาในการย่ืนวีซาประมาณ 20 วันทําการ 
ผูเดินทางตองมาสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย่ืนวีซา ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

แบบฟอรมสําหรบักรอกขอมลูย่ืนวีซาประเทศอังกฤษ 

**  กรุณากรอกใหครบเพราะขอมูลมีผลกับการพิจารณาการอนุมัติวีซา ** 
 

ช่ือ-นามสกุล  ผูเดินทาง  ภาษาไทย  ............................................................................................................................................. 

ช่ือ-นามสกุล  ผูเดินทาง  ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง.......................................................................................................... 

วัน เดือน ปเกิด ค.ศ...................................................................................................................................................................... 

เช้ือชาติ .............................. สัญชาติ ..............................สถานท่ีเกิด.....................................ประเทศ............................................ 

ท่ีอยู ท่ีสามารถติดตอไดในกรณีสถานทูตติดตอในชวงระยะเวลาที่มีการย่ืนขออนุมัติวีซา  
 ( ถาท่ีอยูตามทะเบียนบาน กับท่ีอยูปจจุบันคนละท่ีอยูกรุณาแจงรายละเอียด ) 
..................................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................รหัสไปรษณีย..................................... 

ทานอาศัยอยูในบานหลังน้ีมาเปนเวลา ................. ป ................ เดือน หมายเลขโทรศพัท บาน................................................... 

ท่ีทํางาน .................................................มือถือ................................................หมายเลขโทรสาร Fax …………………….......…........ 

E-Mail ........................................................................................................................................................................................ 

มีหนังสือเดินทางมาแลวท้ังหมด ........................เลม หมายเลขหนังสอืเดินทางเลมเกา ................................................................ 

หนังสือเดินทางปจจุบันเลขท่ี ................................. วันท่ีออก.....................................หมดอายุ..................................................... 

(**ท้ังพาสปอรตเลมเกาและเลมใหมระบุวันออก,วันหมดอายุดวย**) 

ประเทศท่ีเคยเดนิทางไปตางประเทศ(ในรอบ10 ป) วันเดือนป ท่ีไป ก่ีวัน และวตัถุประสงคในการไป (โปรดระบุวันเดินทางไป-กลับ) 

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

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

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

ทานเคยเดินทางเขาประเทศองักฤษหรือไม ...................................................................................................................................... 

เคยเขาประเทศอังกฤษเม่ือ ............................................................................................................................................................. 
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วันเดือนปท่ีเคยเขาคร้ังลาสุด ......................................................................................รวมท้ังหมดก่ีวัน........................................ 

วัตถุประสงคในการไป..................................................................................................................................................................... 

ทานเคยเดินทางเขาประเทศ อเมริกา / แคนาดา / ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด / ประเทศในกลุมเชงเกนหรือไม 

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

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

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

ทานเคยไดรับการปฏิเสธวีซาองักฤษ หรือ ประเทศอื่นๆหรือไม ...................................................................................................... 

สถานภาพ .......... โสด      ...........หยา และมีทะเบียนหยา (ตองนํามาแสดงดวย) 

  .......... แตงงานแลว (ไมไดจดทะเบียน) ระบุวัน................... .........แตงงาน และมีทะเบียนสมรส (ตองนํามาแสดงดวย) 

ขอมูลสวนตัวของผูเดินทางเก่ียวกับดานอาชีพ การงาน รายได รายรับ และรายจายตางๆ 
กรณีรับราชการอาทิ ทหาร ตํารวจ และอื่น ๆ กรุณาระบุยศและสงักัดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(ถาทราบ) 

งานปจจุบันทําอาชีพ , ตําแหนง ( โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................... 

ช่ือบริษัทท่ีทํางาน ............................................................................................โปรดระบุวันท่ีเร่ิมทํางาน ........................................ 

ท่ีอยูของบริษัทท่ีทํางาน ................................................................................................................................................................ 

โปรดระบุโทรศัพท ...............................................................อีเมล ................................................................................................ 

ทานมีรายไดนอกเหนือจากงานประจําหรือไม  ............... มี   เงินเดือน.............................บาท  ..............ไมมี 

ถามีโปรดกรอกรายละเอียด .......................................................................................................................................................... 

รายไดรวมตอเดือนจากทุกงานท่ีทานทํา ......................................................................................................................................... 

ทานมีรายรับจากแหลงอื่นๆหรือไม รวมท้ังเพือ่นๆและ ครอบครัว    ............ มี    รายได.................บาท ..............ไมมี 

ถามีโปรดกรอกรายละเอียด .......................................................................................................................................................... 

ทานไดมีการออมเงิน เชน ไดซือ้บาน , ท่ีดิน , อสังหาริมทรัพย , ซื้อหุนเลนแชรหรือไม  ........ มี .......ไมมี 

ถามีโปรดแจงรายละเอียดพรอมระบุมูลคารวม................................................................................................................................ 

ทานแบงรายไดของทานใหกับสมาชิกครอบครัวเดือนละเทาไหร ....................................................................................................... 

ทานไดใชเงินสวนตัวตอเดือนเทาไหร............................................................................................................................................... 
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ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเปนคนออกคาใชจายใหทาน ...................................................................................................................... 

ใครเปนคนจายคาใชจาย ตางๆ เชน คาโรงแรม  คาอาหาร .............................................................................................................. 

ถามีคนจายใหทาน ไมวาจะเปนบางสวน หรือ ท้ังหมด เขาไดจายใหเปนจํานวนเงินเทาไหร .................................................................. 

คาใชจายสวนตวัของทานในการไปอังกฤษเปนจํานวนเงินเทาไหร ..................................................................................................... 

ทานมีเงินออมที่ใหแสดงใน วันย่ืนวีซาเทาไหร.................................................................................................................................. 

ในกรณีสมรสแลวตองกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือกรณหียากรุณากรอกขอมูลของคูสมรสเกาดวย 

ช่ือ นามสกุล ของ คูสมรส ................................................................................................มือถือ................................................. 

วัน เดือน ปเกิด ของคูสมรส .......................................................หมายเลขหนังสือเดินทาง ......................................................... 

เช้ือชาติ ..................................................................................... สัญชาติ .................................................................................... 

ท่ีอยูปจจุบันของคูสมรส ............................................................................................................................................................. 

...........................................................................................................................โทรศัพทท่ีบาน................................................... 

ในกรณีท่ีมีบุตร ตองกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมทุกคน ( ระบุจํานวน   คน ) 

ช่ือ นามสกุล ของบุตร ................................................................................................................................................................. 

วัน เดือน ปเกิดของบุตร ......................................................................... หมายเลขหนังสอืเดินทาง ............................................  

ปจจุบันบุตรอาศัยอยูท่ี ................................................................................................................................................................ 

ช่ือ นามสกุล ของบุตร ................................................................................................................................................................. 

วัน เดือน ปเกิดของบุตร ......................................................................... หมายเลขหนังสอืเดินทาง ............................................  

ปจจุบันบุตรอาศัยอยูท่ี ................................................................................................................................................................ 

ช่ือ นามสกุล ของบุตร ................................................................................................................................................................. 

วัน เดือน ปเกิดของบุตร ......................................................................... หมายเลขหนังสอืเดินทาง ............................................  

ปจจุบันบุตรอาศัยอยูท่ี ................................................................................................................................................................ 
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ประวัติของบิดา  

ช่ือของบิดา ............................................................................. นามสกุลของบิดา ....................................................................... 

วัน เดือน ปเกิด ของบิดา ........................................................ สถานท่ีเกิดของบิดา .................................................................... 

ประเทศท่ีเกิด ................................................................ เช้ือชาติ ...................................... สัญชาต ิ............................................ 

ประวัติของมารดา  

ช่ือของมารดา .......................................................................... นามสกุลของมารดา .................................................................... 

วัน เดือน ปเกิดของมารดา ....................................................... สถานท่ีเกิดของมารดา ................................................................. 

ประเทศท่ีเกิด ................................................................ เช้ือชาติ ...................................... สัญชาต ิ............................................ 

 


