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วันแรก
22.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้ อ มกั น ที่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ชั้ น 4 ประตู 9 ROW T เคาน์ เ ตอร์ สายการบิน เอมิเรตส์
Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน

วันที่สอง

ดูไบ • เมืองแมนเชสเตอร์ • สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด • เมืองลิเวอร์พล
ู

 (บนเครื่อง/กลางวัน/เย็น)
01.05 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบินที่ EK 385
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

05.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อทาการเปลี่ยนเครื่อง)

07.10 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบินที่ EK 017
(ใช้เวลาบิน 10 ชั่วโมง 55 นาที+)
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11.15 น.

เดินทางถึง สนามบินแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ นาคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่
เรียบร้อย (**เวลาท้องถิ่นของประเทศอังกฤษช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6-7 ชัว
่ โมง แล้วแต่
ฤดูกาลกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
พาท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ มี
สโมสรโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลกคือ “แมนยู” หรือ “ปีศาจแดง” และมีช่ อ
ื เสียงจากการเป็น
เมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก ได้ รับการยอมรับจากหลายฝ่ายว่าเป็นเมืองรองของสหราช
อาณาจักร นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางสิ่งทอ ศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ และเป็นต้นกาเนิด
ของวงดนตรีที่มีช่ ือเสียงมากมาย ทั้ งระดั บท้ องถิ่ นและระดั บนานาชาติ ในเมืองแมนเชสเตอร์ มี
โรงละคร ศูน ย์แ สดงงานศิลปะ และพิพิธภั ณฑ์ จ านวนมาก เยี่ยมชมเมือ งแมนเชสเตอร์ที่ กาลัง
กลายเป็นแหล่งช็อปปิ้ งชั้นนา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

พาท่ า นถ่ า ยรู ป สนามฟุ ต บอลโอลด์ แ ทรฟฟอร์ ด (OLD TRAFFORD) ของที ม แมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชื่อดัง ที่มีสมาชิกแฟนคลับมากมายทั่วโลก เจ้าของสมญานาม
” ปีศาจแดง” ให้ท่า นได้ เลื อ กซื้อ สิน ค้ า ที่ ระลึ ก นานาชนิ ดที่ MEGA STORE อาทิ เสื้อ ผ้า พัน คอ
หมวก เป็นต้น
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จากนั้น

น าท่า นเดิน ทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล(Liverpool) เมื อ งเก่ าแก่ของอั งกฤษที่ มีความสวยงาม ตั้ งอยู่
ทางตอนเหนือของอังกฤษเต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์มากมายและเป็นแหล่งจุดกาเนิดทางวัฒนธรรม
ของอังกฤษ โดยที่เมืองนี้เป็นแหล่งกาเนินของวงดนตรีช่ ือ ดัง เดอะ บีเทิลส์ (The Beatles) หรือ
แม้แต่เป็นหนึ่งในการก่อสร้างเรือระดับตานานอย่ าง ไททานิค รวมทั้งเป็นเมืองมรดกโลกอี กด้ วย
ชาวเมืองลิเวอร์พูลนั้นยังคลั่ งไคล้ในเกมกีฬาฟุตบอลไม่แพ้เมืองอื่นๆของอังกฤษ เพราะมีทั้งทีม
ดังอย่าง หงส์แดง ลิเวอร์พูล และท็อฟฟี่ สีน้าเงิน เอฟเวอร์ตัน

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านัน
้ ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่
โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง)

วันที่สาม

ท่าอัลเบิรต
์ • ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ “ลิเวอร์พูล VS แมนเชสเตอร์”

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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**วันที่ 2 ของการเดินทางถึงสหราชอาณาจักร นาคณะเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ ANTIGEN TEST
ตามข้อกาหนดของสหราชอาณาจักร (ราคานี้รวมในค่าทัวร์แล้ว)**
จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ ท่าอัลเบิรต
์ (Albert Dock) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลิเวอร์
พูล โดยบริเวณท่าเรือนั้นประกอบไปด้วยอาคารท่าเรือและคลังสินค้า นอกจากนี้แล้วท่าอัลเบิร์ต
ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย

จากนั้น

นาท่านเดินทางไปเตรียมตัวรอผู้เล่นลิเวอร์พู ลที่บริเวณหน้า โรงแรม Hope Street ความใฝ่ฝัน
ของแฟนบอลหงส์แดงชาวไทย ที่นอกจากการได้ดูทีมนักเตะในสนามแอนฟิลด์แล้ว ของแถมอีก
สิ่งหนึ่งที่จะพลาดไม่ได้ คือ การได้เห็นนักเตะขวัญใจตัวเป็นๆแบบใกล้ชิด ในปัจจุบันถือเป็นธรรม
เนี ย มของแฟนบอลหงส์ แ ดง ต้ อ งมารอดู นั ก เตะขวั ญ ใจที่ โ รงแรมแห่ ง นี้ เนื่ อ งจากนั ก เตะและ
ทีมงานจะมาพักที่นี่ก่อนวันที่มีเกมการแข่งขัน

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

น าท่ า นเข้ า สู่ สนามแอนฟิ ล ด์ ของสโมสร หงส์ แ ดง - ลิ เ วอร์พู ล เร็ ว กว่ า เวลาการแข่ ง ขั น เริ่ ม
ประมาณ 2 ชม. เพื่อต้อนรับนักเตะ ชมการฝึกซ้อมและเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึก
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ชม การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2021/2022 "ศึกแดงเดือด"
ระหว่าง หงส์แดง - ลิเวอร์พูล VS ปีศาจแดง – แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
* ที่น่งั ในสนามฟุตบอล VIP Hospitality Seat (Long side) การันตี 2 ที่น่งั ติดกัน *
พร้อมบริการเล้าท์ อาหารและเครื่องดื่มฟรี ณ ห้องอาหารในสนามแอนฟิลด์
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ที่พัก

MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านัน
้ ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่
โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง)

วันที่สี่

เมืองสแตรทฟอร์ด • เบอร์ตัน • ไบบิวรี่ • บริสตอน

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองเกิดของศิลปินนักเขียนที่มีช่ ือเสียงโด่งดังของอั งกฤษ
วิลเลียม เช็คสเปียร์ ด้วยผลงานที่ท่านรู้จัก อาทิ โรมิโอแอนด์จูเลียส เวนิชวานิช ฯลฯ เมืองสแตรท
ฟอร์ดเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้าเอวอน ถึงได้ถูกเรียกว่าเมือง STATTFORD UPON AVON
แ ละใ ห้ เ วลา ท่ า น เดิ น เล่ น ถ่ า ยรู ปช มเมื อ งหรื อ ช้ อ ป ปิ้ งสิ น ค้ า ต่ า งๆ บ้ า นเกิ ด ของเชคส
เปียร์ (Shakespear’s Birthplace) จินตกวีที่มีช่ ือ เสียงโด่งดังที่ ใครทั่ วโลกพากั นคลั่ งไคล้ ใ นบท
กวีของเขา อาทิ เช่น โรมิโอ แอนด์ จูเลียต (ในกรณีที่มีการเปิดให้เข้าชม) ให้เวลาท่านได้เดินเล่น
ชมทัศนียภาพของร้านค้า, ของที่ระลึกที่ตกแต่งน่ารักๆ สไตล์บ้านในเทพนิยาย

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (Bourton on the Water) เมืองที่โด่งดังที่สุด
ได้รับฉายาว่าเป็น”ลิตเติ้ลเวนิส”แห่งคอตส์โวลส์ บรรยากาศเงียบสงบและสวยงาม มีลาธารเล็กๆ
จากแม่น้าวินด์รัชไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้าเป็นช่วงๆตัดกับต้นวิลโลว์ที่อยู่
ริมน้า เมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านค้าให้เดินชมเก็บบรรยากาศสวยๆ อิสระให้ท่าน
ได้มีเวลาเก็บภาพประทับใจ
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวรี่ (Bibury) จัดว่าเป็น The Most beautiful village in England เป็น
หมู่บ้า นเล็ ก ๆ มีลัก ษณะเป็น กระท่อ มเก่าแก่ เรียกว่าเป็น แบบฉบับ บ้านเมือ งของอั งกฤษแท้ยุค
ศตวรรษที่ 17 - 18 ที่ยังคงรักษาสภาพในอดีตไว้เป็นอย่างดี มีแม่น้า สายเล็กๆ ไหลผ่านหมู่บ้าน
ในช่วงฤดูร้อ น บ้า นแต่ละหลั งจะตกแต่งหน้าบ้านด้ วยสวนดอกไม้แ บบอั งกฤษ โดยเฉพาะดอก
กุหลาบกาลังบานสะพรั่งสวยงาม ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ เมืองบริสตอน
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ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

HAMPTON BY HILTON BRISTOL CITY CENTRE หรือเทียบเท่า
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านัน
้ ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่
โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง)

วันที่ห้า

เมืองบริสตอน • เสาหินสโตนเฮ้นจ์ • บิซส์เตอร์เอาท์เลท • ลอนดอน

 (เช้า/อิสระ/เย็น)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

ออกเดินทางต่อสู่ เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง
กองหินหรือแนวแท่งหินที่มีอายุหลายพันปี เป็นความลับดามืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (มี CASH
BACK ให้ท่านละ 20 ปอนด์) เพื่อให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งเพลิดเพลินกับสินค้า ที่มีร้านค้า
มากกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนม ให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein,
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Clarks, D&G, DKNY, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jigsaw, Kipling, L’Occitane, Levi’s,
MaxMara, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith, POLO, Samsonite, Timberland, Versace,
Yves Saint Laurent ฯลฯ
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ
และสหราชอาณาจั ก ร และเป็น เมือ งที่ ใ หญ่ที่ สุดของสหภาพยุ โ รป เป็น เมือ งที่ มีศูน ย์ก ลางทาง
ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ! เป็ดย่างโฟร์ซซ
ี ัน

ที่พัก

ALOFT LONDON EXCEL หรือเทียบเท่า
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านัน
้ ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่
โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง)

วันที่หก

ถ่ายรูปหอคอยลอนดอน • ล่องเรือชมเมืองแม่น้าเทมส์ • หอนาฬิกาบิ๊กเบน • อาคาร
รัฐสภา • พระราชวังบัคกิ้งแฮม • ช้อปปิ้ งถนนอ๊อกฟอร์ด • สนามบินฮีทโธรว์

 (เช้า/กลางวัน/-)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge)สะพานข้ามแม่น้าเทมส์ที่สามารถยกเปิดปิดได้
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จากนั้น

ถ่ า ยรู ป คู่ กั บ หอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ ที่ เ กิ ด เหตุ แ ห่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ อั น
เกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลื อดที่มีอดีตมายาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาท ราชวัง คุก และ
แดนประหาร น าท่ า นเที่ ย วชม เมื อ งลอนดอน ล่ อ งเรือ ชมสองฟากฝั่ งของแม่ น้ า เทมส์ ผ่ า น
ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน อาคารหอนาฬิกา ที่มีความสูง 320 ฟุต ตี บอกเวลาทุกๆหนึ่งชั่วโมง เป็น
นาฬิกา 4 หน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก ผ่านชมอาคารรัฐสภาอังกฤษ เดิมเคยเป็นพระราชวังของเชื้อ
พระวงศ์อังกฤษ แต่เนื่องด้วยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้พระราชวัง จึงได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นรัฐสภา
ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ปอล มีโดมใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก แล้วขึ้นฝั่ งที่ลอนดอนบริจด์หอ
นาฬิกาบิ๊กเบน

นาท่าน ถ่ายรูปพระราชวังบั้คกิ้งแฮม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยต้นทศวรรษที่ 18 เพื่อเป็นตาหนักของ
ดยุกแห่งบัคกิ้งแฮม พระราชวังบั้คกิ้งแฮม ผู้ที่เข้าพานักอย่างเป็นทางการคือเจ้าหญิงวิคตอเรีย
ผู้ซึ่งขึ้นครองราชย์เป็นราชินีในปี ค.ศ. 1837 และตั้งแต่นั้นพระราชวังแห่งนี้จึงเป็นที่ประทับของ
กษัตริย์ในกรุงลอนดอนเป็นต้นมา
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เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! Burger & Lobster
น าท่ า นช้ อ ปปิ้ ง ถนนอ็ อ กฟอร์ ด
(Oxford Street) แหล่งชอปปิ้ งอีก
แห่งที่ ไม่ควรพลาด มีความยาวถึ ง
1ไมล์ หรือ ประมาณ 1.6 กิ โ ลเมตร
ทั้ งสองฟากฝั่ งถนน เต็ ม ไปด้ ว ย
ร้านค้ามากมาย มีห้างเซลฟริดเสจ
(Selfridges) ซึ่ ง ถื อ ว่ า ใหญ่ ที่ สุ ด ใน
ย่านนี้ นอกจากนี้ยังมี พลาซ่ า อ็อก
ฟอร์ดสตรีท (Plaza Oxford Street), ห้า งสรรพสิน ค้ าจอห์นหลุยส์ , ห้า งสรรพสิน ค้ า เฮาส์ ออฟ
เฟรเซอร์(House of Frazer) ฯลฯ
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** นาคณะเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR TEST เพื่อใช้ออกเอกสารในการเดินทางกลับสูป
่ ระเทศไทย**
(ราคานี้รวมในค่าทัวร์แล้ว)
จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

20.20 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 004
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่เจ็ด

สนามบินดูไบ • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

07.20+1 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อทาการเปลี่ยนเครื่อง)

09.30 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK 372

18.40 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

*******************************************************

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
วันเดินทางราคา มหัศจรรย์...ENGLAND สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 7 วัน 4 คืน
วันเดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ากว่า
12 ปีพักกับผูใ้ หญ่
1 ท่าน

17 - 23 มี.ค. 65

20+1

139,900

138,900

รายละเอียดเพิ่มเติม
ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม
***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่กอ
่ นทาการจองค่ะ***

เด็กอายุต่ากว่า
12 ปีพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)

พักเดี่ยว

137,900

12,000

ราคา
110,000-120,000
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อัตราค่าบริการรวม
✓ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุ งเทพฯ-ดูไบ-แมนเชสเตอร์ ลอนดอน-ดูไบ-กรุงเทพฯ)
✓ ที่ พัก โรงแรมตามรายการ 4 คื น พัก ห้อ งละ 2-3 ท่ า น (กรณี มาไม่ ครบคู่ และไม่ ต้องการเพิ่ มเงิ นพักห้อง
เดี่ยว)
✓ ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอลที่นั่ง VIP ZONE ระหว่าง ทีมลิเวอร์พูล กับ ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry
7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้ งเปลี่ ยนแปลงในเรื่อ งของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์
หรื อ อื่ นใดที่ เ ป็ น ประกาศจากสายบิ น ทางบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการยึ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงตาม
ประกาศนั้นๆ)
✓ ค่ารถโค้ชนาเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
✓ ค่าน้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอังกฤษ สถานทูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
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✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่ อ นไขประกั น การเดิ น ทาง ค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ แ ละค่ า รั ก ษาพยาบาล คุ้ ม ครองเฉพาะกรณี ที่ ไ ด้ รั บ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึ งการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตั ว
และปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้เดินทาง
✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 หากหน่วยงานรัฐของอังกฤษมีการปรับเปลี่ยนข้อกาหนดเกี่ยวกับการกักตัว เพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียก
ตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 40 ปอนด์/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม
ของประเทศ)
 ค่าบริการยกกระเป๋าส่งห้องพักในโรงแรม
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 700 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
 ค่าโรงแรม (AQ/SHA+) 1 คืน + ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
 ค่าสถานที่กักตัวทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ

เงื่อนไขการสารองทีน
่ ่งั และการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
•

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 80,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วั น มิฉะนั้นถื อว่าท่านยกเลิ กการเดินทางโดยอั ตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระ
ก่อนเดินทาง 45 วัน)
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กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
•

ยกเลิ ก ก่อ นการเดิ น ทาง 45 วั น บริ ษั ท ฯ จะคื น เงิ น ค่ า มั ดจ าให้ ทั้ งหมด ยกเว้ น ในกรณีวัน หยุ ดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ทั้งหมด

•

ยกเลิกน้อยกว่า 45 วั น ก่อนการเดิ นทาง หักค่าทั วร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงิ นมั ดจาทั้ งหมดไม่ ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

•

ยกเลิ ก น้อ ยกว่ า 30 วั น ก่ อ นการเดิ น ทาง บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ เ ก็ บ เงิ น ค่ า ทั ว ร์ ทั้ งหมดไม่ว่า กรณี ใ ด ๆ
ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
•

ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทั้งหมด ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น

•

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

•

ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆทั้งสิน
้

กรณีเจ็บป่วย :
•

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทา
การเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

•

ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้
•

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ ว่า
จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

•

ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า
หากท่ า นไม่ ผ่ า นการพิ จ ารณา ตั๋ ว เครื่ องบิ น ถ้ า ออกตั๋ ว มาแล้ ว จะต้ อ งท าการ REFUND โดยจะมี
ค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจาตั๋วตามจริงเท่านั้น
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•

ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน
ค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่ า
ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

•

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด
100%

•

ทางบริษั ท เริ่ มต้ น และจบ การบริ ก าร ที่ สนามบิน สุวรรณภูมิก รณีท่า นเดิ น ทางมาจากต่า งจั งหวั ด หรือ
ต่างประเทศ และจะสารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ
บริษัทฯ ฉะนัน
้ ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขอื่น ๆ
• บริษัทฯจะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับ
จาก ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัท ฯจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่ เป็นกรุ๊ปในการยื่นวี ซ่า อาทิ ตั๋ วเครื่องบิน,
ห้องพักที่ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15
ท่าน จึงจะสามารถยื่น วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่ นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทฯต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว
ซึ่ ง ทาง ท่ า นจะต้ อ งเดิ น ทางมายื่ น วี ซ่า ด้ ว ยตั ว เอง ตามวั น และเวลานัด หมายจากทางสถานทูต โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยดูแล และอานวยความสะดวก
• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผู้กาหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์
เป็นผู้กาหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ
ครบถ้ วน ตามที่ สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษั ท ทัวร์เป็น แต่เพียง
ตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาวีซ่าให้กับทางท่าน
• บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมด กรณี ท่ า นยกเลิ ก การเดิ น ทางและมี ผ ลท าให้ ค ณะ
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
ฯ และผู้เดิ น ทางอื่ นที่ เดิ น ทางในคณะเดี ยวกัน บริษั ท ฯต้ อ งนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่ เกิ ดจากการ
ยกเลิกของท่าน
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• คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์
เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ
15 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหลั งจากหักค่าธรรมเนียมการยื่นวี ซ่าและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่
เกิดขึ้นจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่อนทาการออกตั๋ ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ ยนไฟล์ ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้ งให้ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
• เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของ
บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทาการวันอาทิตย์ ต้องขออภัยหากรายการตรงกับวันดังกล่าว
➢ เที่ ย วบิ น , ราคาและรายการท่ อ งเที่ ย ว สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามความเหมาะสมโดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
➢ หนั ง สื อ เดิ น ทางต้ อ งมี อ ายุ ก ารใช้ง านเหลื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 เดื อ น และบริ ษั ท ฯรั บ เฉพาะผู้ มี จุ ด ประสงค์
เดิ น ทางเพื่ อ ท่ อ งเที่ ยวเท่า นั้ น (หนั ง สื อ เดิ น ทางต้ อ งมี อ ายุ เหลื อ ใช้ งานไม่ น้ อ ยกว่ า 6 เดื อ น บริ ษั ท ฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริ ษั ท ฯจะไม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆทั้ ง สิ้ น หากเกิ ด ความล่ า ช้ า ของสายการบิ น ,สายการบิ น ยกเลิ ก บิน ,
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการ
เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภั ยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน
เงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน
้ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้
เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
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➢ ทางบริ ษั ท ฯจะไม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆทั้ ง สิ้ น หากท่ า นใช้ บ ริ ก ารของทางบริ ษั ท ฯไม่ ค รบ อาทิ ไม่ เ ที่ ย วบาง
รายการ,ไม่ ท านอาหารบางมื้ อ,เพราะค่ า ใช้ จ่ า ยทุ ก อย่ า งทางบริ ษั ท ฯได้ ช า ระค่ า ใช้ จ่ า ยให้ ตั ว แทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้ งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิ ดอุบัติ เหตุที่
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุ ดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋ วราคาพิเ ศษ กรณีที่ท่านไม่เดิ นทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือ คื น เงิ น
และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์
ทั้งหมด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบน
ั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม
อาจทาให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้า
เปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทาพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจอง
ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิง่ นี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง
ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ท้งั หมด
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (ประเทศอังกฤษ)
ยื่นวีซ่าเดีย
่ วแสดงตนที่ VFS Global (จามจุรส
ี แควร์)

ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึง
หนังสือเดินทางออกมาใช้ได้ ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทาการ ไม่รวมวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากาหนด
ขึ้นอยู่กับสถานทูต

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา***
1. หนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซา่
อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะต้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยื่นวีซา่ ด้วย)
***สาหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนังสือ
เดิ นทางราชการ (สีน้าเงิ น) หนังสือเดิ นทางทู ต (สีแ ดง) หรืออื่นๆ ที่ นอกเหนือจากหนังสือเดิ นทาง
บุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด***
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***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พานักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน
นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะ
มีเงื่อนไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวี
ซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***

2. หลักฐานการเงิน

กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง
หลักฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบด้วย
•

Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

•

Bank Certificate
หลักฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผู้สมัครต้องขอกับธนาคาร

(รบกวนลูกค้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 15 วัน)ก่อนวันยื่นวีซา่
รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต

สาคัญมาก !!ห้ามทาการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด
•

กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้นั้น คือ
- พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยให้บุตรได้
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้
- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยให้กันได้

•

กรณีที่มผ
ี ู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผูส
้ นับสนุนดังนี้

- ต้องทาเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น
- หนังสือรับรองค่าใช้จา่ ย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุช่ อ
ื ผู้สนับสนุนและชื่อผู้เดินทางชัดเจน
รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต
- Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จา่ ย เป็นภาษาอังกฤษ
รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้อง สะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต
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3. หลักฐานการทางาน
•

เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ อ
ื ของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ
หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)

•

เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทางานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสาร
ประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน

•

พนักงานทั่วไป หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทางาน
พร้อมระบุวันลาและประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ น
ื )

•

นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน ที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ น
ื )

4. เอกสารส่วนตัว

•

สาเนาทะเบียนบ้าน

•

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี)

•

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)

•

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
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5. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา
มารดา
•

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตมารดามาด้วย

•

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดามาด้วย

•

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1
ท่าน เท่านั้น)
พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

•

ในกรณีที่เดินทางพร้อมกัน แต่บิดาหรือมารดา มีวีซ่าอยู่แล้วสามารถที่จะแสดงหน้าสาเนาหนังสือ
เดินทางของบิดาหรือมารดา พร้อมกับ สาเนา หน้าวีซ่า Schengen ที่ยังมีอายุการใช้งานได้ แนบพร้อมกับ
ตั๋วเครื่องบินที่สามารถยืนยันได้ว่าไปพร้อมกันจึงจะสามารถยกเว้น หนังสือยินยอมได้

*สาหรับหนังสือยินยอมนั้น ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทาง
สานักงานเขต หรืออาเภอ*
•

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด
เป็นผู้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

•

กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์
กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน

•

ท่านไม่จาเป็นต้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซ่าเท่านั้น

** หมายเหตุ **
เอกสารตัวจริงที่ต้องนาติดตัวมาในวันที่ต้องสแกนลายนิ้วมือ
•

บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ากว่า 18 ปี )

•

สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า

•

เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่ 15 วัน ทาการ ไม่รวมวั นหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ
วันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กาหนด
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•

ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้

•

ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดาเนินการของทัวร์

•

การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณา
ใดๆทั้งสิ้น บริษัทเป็นเพียงตัวแทนที่คอยอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุก
อย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี
***
6. ประกันการเดินทางคุ้มครองโควิด-19

ข้อมูลคาร้องขอยื่น วีซ่า ประเทศอังกฤษ (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)
***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซา
่ *****

แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง
ชื่อและนามสกุล ___________________________________________________________________________________________________________
ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี) ________________________________________________________________________________________________
ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) _______________________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก

วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ______________________________________________________________________________________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________________________________________________________________________________________

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) _______________________________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ ____________________________________ E-mail : __________________________________________________________
สถานภาพ :

โสด

สมรสโดยจดทะเบียนสมรส

สมรสไม่ได้จดทะเบียน

หย่า

หม้าย

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ) ___________________________________________________________
ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส
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ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ______________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส _______________________________________________________________________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________________________________________________________________________________________

2.1 ชื่อ-นามสกุลบุตร (ภาษาอังกฤษ) จานวนตามความเป็นจริง
บุตรคนที่ 1 ชื่อ
วัน/เดือน/ปีเกิด
บุตรคนที่ 2 ชื่อ
วัน/เดือน/ปีเกิด
บุตรคนที่ 3 ชื่อ
วัน/เดือน/ปีเกิด

นามสกุล
เพศ
นามสกุล
เพศ
นามสกุล
เพศ

2.2 ชื่อ-นามสกุลสมาชิกในครอบครัว พี่, น้อง (ภาษาอังกฤษ) จานวนตามความเป็นจริง
พี่, น้อง ที่ 1 ชื่อ

นามสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

เพศ

พี,่ น้อง ที่ 2 ชื่อ

นามสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

เพศ

พี่, น้อง ที่ 3 ชื่อ

นามสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

เพศ

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถ้ากาลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศก
ึ ษา และลง
รายละเอียดอื่นๆ ลงในช่องว่าง
3.1) ชื่อบริษัทที่ทางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
3.2) ที่อยู่ของบริษัทที่ทางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
3.3) งานปัจจุบันทาอาชีพ โปรดระบุตาแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ทา่ นกาลังศึกษาอยู่ _________________________________
4.) ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ
4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ)
มี

วันที่ออกวีซ่า และวันที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง

ประเทศ ________________________ วันที่ออกวีซ่า ________________________วันหมดอายุวีซ่า _________________________
ประเทศ ________________________ วันที่ออกวีซ่า ________________________วันหมดอายุวีซ่า _________________________
ประเทศ ________________________ วันที่ออกวีซ่า ________________________วันหมดอายุวีซ่า _________________________
ประเทศ ________________________ วันที่ออกวีซ่า ________________________วันหมดอายุวีซ่า _________________________
ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น
4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันที่สแกนลายนิว
้ มือล่าสุด
(ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด
ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ทา่ นเคยเดินทาง)
ประเทศ __________________________________ วันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด _____________________________
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ออกค่าใช้จ่ายเอง
มีผู้ออกค่าใช้จา่ ยให้ ระบุช่ อ
ื

ความสัมพันธ์

