มหาอานาจที่ผสานความคลาสสิคแบบฉบับของผู้ดีเข้ ากับความสรรสร้ างใหม่ๆ ได้ อย่างลงตัว
สถาปัตยกรรมอันงดงาม ความร่ารวยทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่แสนมีเสน่ห์ และแฟชั่นสุดลา้ ที่ผสานอย่างกลมกลืน
คัดสรรเมนูท่หี ลากหลาย ทั้งอาหารพื้นเมือง สับเปลี่ยนด้ วยอาหารไทย และจีน เพื่ออรรถรสในการรับประทาน
คัดสรรที่พักในระดับมาตรฐาน ที่พรั่งพร้ อมไปด้ วยสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อการพักผ่อนแสนสบายจากการท่องเที่ยว
พร้ อมบริการที่จะสร้ างความประทับใจตลอดการเดินทางในแบบ ดูแล... กันและกัน
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กำหนดกำรเดินทำง 27 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63
จำนวน 20 ท่ำนเท่ำนั้น
วันแรกของกำรเดินทำง
(1) กรุงเทพฯ
21.00 น.
คณะพร้ อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่ำงประเทศขำออก (ชั้น 4) เคำร์เตอร์ สำยกำรบิน
ไทย แอร์เวย์ ROW C ใกล้กบั ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 พบกับเจ้ าหน้ าที่ คอยต้ อนรับและอานวย
ความสะดวกแก่ทุกท่าน
วันทีส่ องของกำรเดินทำง
(2) กรุงเทฑฯ – ลอนดอน (อังกฤษ) – อ๊อกฟอร์ด - แมนเชสเตอร์
00.15 น.
ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910
06.20 น.
เดิ น ทางถึ ง สนำมบิน ฮี ท โธรว์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลั งผ่ า นพิ ธีก ารตรวจคนเข้ า เมื องและ
ศุลกากรแล้ ว
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง อ๊อกฟอร์ด (OXFORD) ในอดีตเป็ นทุ่งกว้ างสาหรับการเลี้ยงวัว ผู้ คน
สมั ย นั้ นเลยตั้ งชื่ อว่ า อ๊ อ กฟอร์ ด โดยค าว่ า “อ๊ อ กฟอร์ ด ” ox หมายถึ ง วั ว ตั ว ผู้ ส่ ว นค าว่ า
“ฟอร์ด (FORD)” หมายถึง “กลุ่มหรือค่าย” พอรวมกันแล้ วจึงหมายถึง ทุ่งกว้ างสาหรับการเลี้ยงวัว
แต่ปัจจุบัน อ๊อกฟอร์ด กลายเป็ นสถานที่ท่มี ีช่ ือเสียงเรื่องการศึกษาเป็ นอย่างมาก ปัจจุบันมีมากถึง 39
คอลเลจ และรวมเรียกว่า มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด คนดังที่จบจากที่น่ี อาทิเช่น อองซาน ซูจี นักต่อสู้
เพื่ อประชาธิปไตยในพม่า, สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุ ก พระมหากษัตริย์แห่ ง
ราชอาณาจักรภูฏาน, บิล คลินตัน (อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา), โทนี แบลร์ (นายกรัฐมนตรี
สหราชอาณาจักร), นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (อดีตนายกรัฐมนตรีไทย), สตีเฟน ฮอว์คิง (นักฟิ สิกส์),
อดัม สมิท (นักเศรษฐศาสตร์การเมือง) เกือบตลอด 2,000 ปี ที่ก่อตั้งมา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บริการท่านด้ วยเมนู 4 คอร์ส
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองที่ใหญ่ เป็ นอันดับ 2 รองจากลอนดอน ในอดีต
เป็ นศูนย์กลางการปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษ โดยเฉพาะสินค้ า และเครื่องจักรเกี่ยวกับสิ่งทอ และ
เป็ นเมื อ งที่ มี ร ถไฟสายแรกของโลก และของอั ง กฤษเกิ ด ขึ้ นที่ น่ี เพื่ อใช้ ข นถ่ า ยสิ น ค้ าระหว่ า ง
แมนเชสเตอร์ กับ ลิ เวอร์ พู ล ปั จ จุ บั น คนทั่วโลกรู้ จั ก เมื อ งนี้ ดี ผ่ า นทางสโมสรฟุ ต บอลชื่ อดั งอย่ า ง
“แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” และยังเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้ านแฟชั่นเครื่องแต่งกาย อีกด้ วย

THE GREAT OF ENGLAND 9D6N ON 27 DEC-04 JAN 20

2
อิลทิ ฮอลิเดย์ ดูแลกันและกัน

ค่า
ทีพ่ กั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL MANCHESTER หรือเทียบเท่ำ (ระดับ 4 ดำว)

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ า

เที่ยง

(3)

แมนเชสเตอร์ – สนำมฟุตบอล – วินเดอร์เมียร์ – เลคดิสทิค ล่องเรือทะเลสำบ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้ าชม สนำมฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium and Museum Tour) ของ
สโมสรแมนยูฯ เข้ าชมพิ พิธภัณ ฑ์ (Museum) ที่รวบรวมประวัติความเป็ นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ งสโมสร
และยังมีส่งิ ของ ถ้ วยรางวัลต่างๆแสดงโชว์อยู่ด้วย... จากนั้นอิสระให้ ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่
ท่านชื่นชอบในร้ าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้ วยของที่ระลึกหลากหลายชนิด สาหรับแฟนบอล
(หมายเหตุ หากไม่สามารถเข้ าชมสนามได้ ทางบริษัทจะคืนเงินท่านละ 1,000 บาท)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บริการท่านด้ วยเมนู 3 คอร์ส
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ ดินแดนแห่งทะเลสาบเลคดิสทริค (LAKE DISTRICT)
เขตอุ ทยานแห่ งชาติท่ีมีทะเลสาบใหญ่ น้ อ ยอยู่ ถึ ง 16 แห่ ง เป็ นสถานตากอากาศยอดนิ ยมของคน
อังกฤษ และนักท่องเที่ยวจากยุโรป นาท่านลงเรือใหญ่ ล่องชมความงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์
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(WINDERMERE) ที่งดงามกับ บรรยากาศของภูเขา ทุ่งหญ้ า และบ้ านเรื อ นที่สร้ างลดหลั่ น กัน อยู่
ตลอด 2 ฝั่งทะเลสาบ

ค่า
ที่พัก

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บริการท่านด้ วยเมนู 3 คอร์ส
LAKESIDE HOTEL WINDERMERE หรือเทียบเท่ำ (ระดับ 4 ดำว)

วันทีส่ ีข่ องกำรเดินทำง
(4) เลคดริสทิค - ลิเวอร์พูล - Albert Dock – สนำมฟุตบอล - ลิเวอร์พูล
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล ตั้งอยู่ทางตะวันออกของปากนา้ เมอร์ซีย์ (Mersey Estuary)
ลิเวอร์พูลเป็ นที่ร้ ูจักของคนทั่วโลก จากความเป็ นที่นิยมของ เดอะบีทเทิลส์ และกลุ่มนักร้ องอื่นๆ ใน
ค.ศ. 2007 ลิ เวอร์ พู ลฉลองครบรอบ 800 ปี ที่ก่ อ ตั้ งมา และในปี ค.ศ. 2008 ลิ เวอร์ พู ลก็ได้ รั บ
ตาแหน่ งเมือ งหลวงทางวัฒ นธรรมของยุ โรป พร้ อมกับ เมืองสตราวัน เจอร์ ในนอร์ เวย์ ในปี ค.ศ.
2004 บริเวณหลายบริเวณในตัวเมืองได้ รับฐานะเป็ นมรดกโลก โดยยูเนสโก ที่เรี ยกว่ า เมืองการค้ า
ทางทะเลลิ เวอร์ พู ล (Liverpool Maritime Mercantile City) ที่ ป ระกอบด้ ว ย บริ เวณที่แ ยกกั น หก
บริเวณในตัวเมืองที่รวมทั้ง เพียร์เฮด (Pier Head), ท่าอัลเบิร์ต และถนนวิลเลียม บราวน์ จากนั้นนา
ท่านชมสถานที่ท่ีน่ าสนใจของตั วเมื อง Albert Dock ย่านตึกอิฐแดงมรดกโลก มีรูป ปั้ นสัตว์ ที่มีช่ ื อ
เรี ย กว่ า Superlambanana ซึ่ งเป็ นส่ ว นผสมระหว่ า ง Lamp และ Banana ย่ า นอั ล เบิ ร์ ต ด็อ กจึ งเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของลิเวอร์พูล ด้ วยสภาพของตึกที่ดูเก่าแก่ มีเรือแบบโบราณจอดอยู่ท่วั ไป มี
คาเฟ่ เล็กๆ ให้ น่ังจิบชา กาแฟ หรือ ฟิ ชแอนชิฟ และมีร้านขายของที่ระลึกอยู่มากมาย
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรูปกับ สนำมฟุตบอลแอนฟิ ลด์ ของสโมสรลิเวอร์พูล ให้ ท่านเลือกซื้อสินค้ าที่
ระลึ ก และชมเรื่ อ งราวความยิ่งใหญ่ ของสโมสรแห่ งนี้ ที่เป็ นเหมื อ นความภาคภูมิใจของคนเมื อ ง
ลิเวอร์พูล

ค่า
ทีพ่ กั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บริการท่านด้ วยเมนู 3 คอร์ส
MARRIOTT LIVERPOOL CITY CENTRE HOTEL หรือเทียบเท่ำ (ระดับ 4 ดำว)

วันทีห่ ำ้ ของกำรเดินทำง
เช้ า

(5) ลิ เ วอร์พู ล - สตรำฟฟอร์ท อั พ พอน เอวอน – บ้ำ นเชคสเปี ยร์ –
คอสเวิรด์ – ไบบิวรี่ – บริสตอล
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองสตรำฟฟอร์ท อัพพอน เอวอน เป็ นเมืองสาคัญด้ านวรรณกรรมของ
อังกฤษ เนื่ องจากเป็ นบ้ านเกิดของวิลเลี ยมส์ เช็คสเปี ยร์ กวีเอกผู้ ย่ิงใหญ่ ของโลก ตั้งอยู่ ริมแม่ น้า
เอวอน แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญคือ บ้ำนเกิดของเช็คสเปี ยร์ และโบสถ์ท่ฝี ังศพของเขา บ้ านเช็คสเปี ยร์
ถือได้ ว่าเป็ นต้ นแบบของสถาปัตยกรรมแบบทิวดอร์ รอบบ้ านตกแต่งด้ วยสวนในสไตล์อังกฤษ มีการ
ผสมผสานกันระหว่างมรดกทางวัฒนธรรม และการละครอย่างน่าอัศจรรย์ บ้ านเกิดของเชคสเปี ยร์
เป็ นบ้ านกึ่งปูน และไม้ มี 2 ชั้น ด้ านในมีห้องทางาน ห้ องนอน ห้ องครัว และห้ องอื่น ๆ ปกติท่ัวไป
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หลังไม่ใหญ่มาก ด้ านในยังจัดเรียงเฟอร์นิเจอร์ในสมัยก่อนไว้ เหมือนเดิมทุกอย่าง... จากนั้นอิสระให้
ท่านได้ เลือกซื้อสินค้ าที่ระลึกบนถนนสายช้ อปปิ้ งที่เต็มไปด้ วยร้ านรวงมากมาย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง บริการท่านด้ วยเมนู 3 คอร์ส
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ แ คว้ น Gloucestershire เขตคอสเวิ ล์ ด Cotswolds สู่ ห มู่ บ้ านที่ ไ ด้ ช่ ื อ ว่ า
“สวยงามที่สุดในอังกฤษ” ไบบิวรี่ (Bibury) โดยได้ รับการยกย่องจากวิลเลียม มอร์ ริส ดีไซเนอร์
เสื้อผ้ า นักเขียน และเป็ นผู้ท่มี ีอทิ ธิพลด้ านสังคมของอังกฤษ มอร์ริสมีชีวิตอยู่ระหว่างปี 1834-1896
ได้ ต้ังฉายาหมู่บ้านไบบิ วรี่ ว่าเป็ น The most beautiful village in England ส่วนสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์
ได้ ยกย่ องให้ ไบบิ วรี่ เป็ นหมู่ บ้ านที่ถ่ายรูป สวยที่สุด ด้ วยลั กษณะของไบบิ วรี่ ที่มีบ้ านที่เป็ นลั กษณะ
กระท่อมที่สร้ างมาเป็ นเวลานาน และมีแม่นา้ สายเล็กๆชื่อ Coln ไหลผ่านหมู่บ้านแห่งนี้ ประกอบกับ
คนในหมู่บ้านตกแต่งหน้ าบ้ านด้ วยสวนดอกไม้ แบบอังกฤษ ทาให้ ความงดงามของไบบิวรี่มีมากขึ้น…
เพลิ ด เพลิ น กับ บรรยากาศหมู่ บ้ า นเล็ก ๆ พร้ อ มชมฟาร์ ม ปลาเทราส์ ท่ีถื อ ว่ าเป็ นแหล่ งเพาะพั น ธุ์
ปลาเทราส์ท่สี าคัญ และปลาเทราส์จากที่น่ีจะมีรสชาติอร่อยที่สดุ แห่งหนึ่งในอังกฤษ

ค่า
ที่พัก

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง บริการท่านด้ วยเมนู 3 คอร์ส
MERCURE HOTEL BRISTOL หรือเทียบเท่ำ (ระดับ 4 ดำว)
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วันทีห่ กของกำรเดินทำง
(6) บริสตอล – สโตนเฮ้นจ์ – บิสเตอร์ เอ้ำท์เล็ต - ลอนดอน
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้ าชม เสำหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็ น
ความลับดามืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ เมืองบิสเตอร์
นาเดินทางถึง บิสเตอร์ เอ้ำท์เล็ต เมืองย่อมๆ สวรรค์
ของเหล่านักช้ อปตัวยง แหล่งช้ อปปิ้ งที่สร้ างเป็ นบ้ านไม้
สไตล์วินเทจ เรียงต่อกันเป็ นแถวเหมือนหมู่บ้านรวมกว่า 120 หลัง ซึ่งเจ้ าบ้ านแต่ละหลังก็คือ เหล่า
แบรนด์ ดั งระดั บ โลก อาทิ Diesel Paul Smith, Levi’s, Burberry, Christian Dior และอีกหลายแบ
รนด์ ดัง ที่มารวมที่แห่ งนี้ อิสระให้ ทุกท่านเลื อกซื้ อสินค้ าที่น่ าสนใจมี ท้ังแพง และก็ถูกมากแล้ วแต่
เทคนิคของแต่ละท่านในการเลือกสินค้ า

เที่ยง

ค่า
ทีพ่ กั

อิสระให้ ทา่ นรับประทานอาหารกลางวันภายในเอ้ าท์เล็ต ตามอัธยาศัย
ได้ เวลาอั น สมควรน าท่ า นเดิ น ทางสู่ มหำนครลอนดอน (LONDON) เมื อ งหลวงแห่ ง สหราช
อาณาจักรที่ย่งิ ใหญ่
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเมนูอาหารจีน ร้ าน FOUR SEASON ที่มีช่ ือเสียงไป
ทั่วโลก
AMBA MARBLE ARCH HOTEL LONDON หรือเทียบเท่ำ
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วันทีเ่ จ็ ดของกำรเดินทำง
เช้ า

เที่ยง

ค่า
ทีพ่ กั

(7)

ลอนดอน – WARNER BROS STUDIO – ช้อ ปปิ้ งถนนอ๊ อ กฟอร์ด ลอนดอน
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเปิ ดโลกแห่งเวทมนต์ ที่เป็ นปรากฏการณ์ท่วั โลก กับโลกแห่ งพ่ อมดน้ อยแฮร์ ร่ี พอร์ ต
เตอร์ ณ The Making of Harry Potter, Warner Bros Studio Tour ตั้งอยู่ไม่ห่างจากกรุงลอนดอน
มากนัก เพี ยงแค่เริ่มต้ นเข้ ามายังที่แห่งนี้ เสมือนท่านได้ หลุดเข้ ามายังโลกของพ่ อมด เพลิดเพลินกับ
การถ่ายภาพฉากต่างๆ จากในเนื้อเรื่อง ทั้งห้ องใต้ บันไดของแฮร์ร่ี ห้ องโถงของโรงเรียนสอนเวทมนต์
ฮอกวอตท์ กระท่อมแฮร์กริด หรือจะเป็ นห้ องต่างๆ อย่างกริฟฟิ นดอร์ ห้ องเรียนปรุงยา ห้ องโถงใหญ่
ของฮอกวอตส์ ตรอกไดแอกอน รวมถึงปราสาทฮอกวอตส์ ทั้งหลังขนาดจาลองที่ใช้ ถ่ายทาจริง และ
อื่นๆ... และเมื่อไม่นานมานี้มีการเปิ ดโซนใหม่ “ศาสตร์มืด” Dark Art Zone โดยเพิ่มฉากใหม่ๆ ใน
ภาคหลังอย่าง ห้ องภายในคฤหาสน์ของมัลฟอย และอื่นๆ อีกมากมาย... จากนั้นให้ อิสระแก่ทุกท่าน
ในการเลือกซื้อสินค้ าที่ระลึกจากเรื่องแฮร์ร่ี พอร์ตเตอร์ ทั้งเยลลี่เม็ดทุกรส ช็อคโกแลต บัตเตอร์เบียร์
ไม้ กายสิทธิ์ และของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย

อิสระให้ ทา่ นรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางกลั บ สู่ กรุ งลอนดอน เพลิ ด เพลิ น กั บ ถนนช้ อ ปปิ้ งอี ก แห่ ง ที่ไม่ ว่ าใครมา
ลอนดอนต้ องไม่พลาดมาเยือนถนนแห่ งความคลาสสิค Oxford Street เป็ นถนนช้ อปปิ้ งขนาดใหญ่
และเก่ าแก่ของกรุงลอนดอน ระยะประมาณ 2 กิโลกว่ าๆ มีร้านค้ าประมาณ 300 ร้ าน ทั้ง Brand
ราคาถูก ไปจนถึง Brand Name หรูหรา อยู่เรียงรายทั้ง 2 ฝั่งถนน และยังมีถนนย่อย ที่แยกออกจาก
Oxford Street อีกมากมาย รวมไปถึง Regent Street ซึ่งเป็ นถนนที่ตัดกับ Oxford Street ให้ เหล่านัก
ช้ อ ปได้ เดิ น เลื อ กซื้ อของกั น ได้ ท้ั ง วั น ที เดี ย ว ปกติ Oxford Street นั้ น จะมี ท้ั ง ชาวลอนดอนและ
นักท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมาจับจ่ายซื้อของกัน...
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
AMBA MARBLE ARCH HOTEL LONDON หรือเทียบเท่ำ
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วันทีแ่ ปดของกำรเดินทำง
(8) ลอนดอน – ชมเมือง - วิหำรเวสต์มินสเตอร์ – ช้อปปิ้ ง – สนำมบิน
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หอคอยแห่ งลอนดอน เป็ นพระราชวังหลวง และป้ อมปราการ ตั้งอยู่บนฝั่ง
แม่ น้า เทมส์ในกรุ งลอนดอน ในอังกฤษ เป็ นพระราชวั งที่เดิ ม สร้ างโดยพระเจ้ าวิ ลเลี ยมที่ 1 แห่ ง
อังกฤษ เมื่ อ ปี ค.ศ. 1078 เป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบโรมาเนสก์ พระราชวั งเป็ นรู้ จั กกัน ในนามว่ า
“หอคอยแห่ งลอนดอน” หรือ “หอ” ในประวัติศาสตร์ ตัวปราสาทตั้งอยู่ภายในโบโรแห่ งทาวเวอร์
แฮมเล็ทส์ และแยกจากด้ านตะวัน ออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ด้ วยลานโล่ งที่
เรียกว่าเนินหอคอยแห่งลอนดอน หรือ “ทาวเวอร์ฮิล” (Tower Hill) ยุโรป นาท่านชม ลอนดอนอำย
(London Eye) ที่ร้ ู จักในชื่ อ มิ ลเลเนี ยมวีล (Millennium Wheel) เป็ นชิงช้ าสวรรค์ ท่ีสูงที่สุดในทวี ป
ยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุ ต) และกลายมาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิ ยม และ
เป็ นจุ ดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ อย่างมากในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ลอนดอนอาย ก็ยังได้ ช่ือว่า
เป็ น "ชิงช้ าสวรรค์ท่กี ่อสร้ างด้ วยโครงเหล็กคา้ ข้ างเดียวที่สูงที่สุดในโลก" (เพราะโครงสร้ างทั้งหมดใช้
โครงค้าเหล็ก รูป ตั ว A ในการให้ บ ริ การ โดยใช้ โครงค้าเพี ยงแค่ ด้านเดียวเท่านั้ น ไม่ เหมือนชิ งช้ า
สวรรค์อ่นื ๆ ทั่วไป ที่มีโครงคา้ สองข้ าง)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน มื้อนี้เสิร์ฟท่านด้ วยอาหารจีน ที่เด่นในเรื่องอาหารทะเล
สด ลิ้มลองเมนูแนะนา ที่เมื่อมาถึงต้ องไม่พลาดที่จะลิ้มลอง Lobster with ginger and spring onion
จากนั้นนาท่านบันทึกภาพความสวยงาม ของสถานที่สาคัญต่างๆ รอบกรุงลอนดอน นาท่านผ่านชม
จัตุรสั ทรำฟั ลก้ำร์ (Trafalgar Square) ที่รายล้ อมไปด้ วยอาคารที่น่าสนใจ ชม มหำวิหำรเซนต์ปอล
(St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่ เป็ นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้ จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรส
ระหว่างเจ้ าฟ้ าชายชาร์ล และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้ วเข้ าสู่ จัตุรัสรัฐสภา ถ่ายรูปบริเวณด้ านนอก
ของ มหำวิหำรเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ที่ต้ังของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่
16 และยังเป็ นที่ต้ังของ หอนาฬิก า ที่ร้ ูจั กกัน ดี ในนาม หอนำฬิ กำบิกเบน (Big ben) ที่มีความสูง
320 ฟุ ต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็ นนาฬิกาที่มีหน้ าปั ดใหญ่ ท่สี ุดในโลก และฝั่งตรงข้ ามที่มีแม่นา้
เทมส์ ก้ั น อยู่ เป็ นที่ ต้ั ง ของชิ ง ช้ า สวรรค์ ล อนดอน อาย (London Eye) ชิ ง ช้ า สวรรค์ ท่ี สู ง ที่ สุ ด ใน
ยุโรป จากนั้นนาท่านถ่ายรูปกับ สะพำนหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ ามแม่นา้ เทมส์ท่สี ามารถ
ยกเปิ ดปิ ดได้ จากนั้ น น าท่า นถ่ ายรู ป บริ เวณด้ านนอกของ พระรำชวังบั้ค กิ้ งแฮม (Buckingham
Palace) ที่ประทับของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน จากนั้นนาท่าน
เลื อ กซื้ อสิ้น ค้ าในย่ า น ไนซ์บ ริ ด จ์ (Knights Bridge) ซึ่ งเป็ นที่ต้ั งของห้ า งสรรพสิ น ค้ าชื่ อ ดั งอย่ า ง
ฮำร์วียน์ โิ คล (Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้ าแฟชั่นชั้นนา
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จากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋ าแฮร์รอดส์ ที่นิยมกันอย่างมาก รวมทั้งมีร้านค้ าแฟชั่นมากมายตั้งอยู่
บริ เ วณ High Street เช่ น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign,
Bally และยั ง มี ถ นนสโลน (Sloane Street) ที่ เ ป็ นที่ ต้ั ง ของร้ าน Super Brands อาทิ เช่ น 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

ค่า
21.35 น.

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อไม่ให้ เป็ นการเสียเวลาในการเลือกซื้อสินค้ า
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917

วันทีเ่ ก้ำของกำรเดินทำง (9)
กรุงเทพฯ
16.00 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
*********************************
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อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 6 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดีย่ วเพิม่
กรณีไม่ใช้ตวั๋ ลดท่ำนละ
กรณีบินชั้นธุรกิจ ชำระเพิม่ ท่ำนละ
หมำยเหตุ

รำคำต่อท่ำน
169,900.161,900.153,900.145,900.28,000.30,000.99,500.-

รำคำบัตรหลัก รำคำบัตรเสริม
166,900.167,900.158,900.159,900.150,900.151,900.142,900.143,900.28,000.28,000.30,000.30,000.99,500.99,500.-

- ขอสงวนสิทธิออกเดินทำงขั้นตำ่ 10 ท่ำนขึ้ นไป
- ในกรณีออกเดินทำง 15 ท่ำนขึ้ นไป ลดรำคำ ท่ำนละ 15,000 บำท **

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 6 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดีย่ วเพิม่ (ได้รบั คะแนนเพิม่ )
มีตวั๋ แล้ว (ได้รบั คะแนนโดยประมำณ)
กรณีบินชั้นธุรกิจ (ได้รบั คะแนนเพิม่ )

สมำชิกบัตรหลัก
1669
1589
1509
1429
280
1369
995

สมำชิกบัตรเสริม
1669
1589
1509
1429
280
1369
995

1. สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
2. คะแนนสะสมทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตำมยอดกำรชำระจริง
3. สมำชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นประหยัด ตามเส้ นทาง และ สายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อม
ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 - 3 ท่ำน พร้ อมอาหารเช้ า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหราชอาณาจักร (สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง พร้อมทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน่
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6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายการ อาทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่านา้ หนักกระเป๋ าส่วนเกินกว่าที่สายการบินอนุญาต ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม
เงือ่ นไขกำรชำระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 30,000.- บำท
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
 ชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่
(ประเทศไทย) จำกัด
 ชาระโดยเงินสด
 ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี บจก. อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย
สำขำ สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรำยวัน
กำรยกเลิก :
 กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันทาการ มิฉะนั้น ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้องหัก 50% ของอัตรำ
ค่ำบริกำร
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด
หมำยเหตุและเงือ่ นไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรม
เป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่ น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวน
ผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ไม่ รั บ ท่านผู้ เดิ น ทางที่มี อ ายุ ค รรภ์ เกิน 4 เดื อ น ทั้งนี้ เพื่ อ ความปลอดภั ย ของท่ านผู้
เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่ อไปทางาน หรือเพื่ อ
การอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ทา่ นที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบ
ก่อนจองทัวร์เพื่ อหาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการ
เดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
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5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่ วมเดินทาง

ไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะ
เด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการพิ จ ารณาให้ ห รื อ ไม่ ให้ บ ริ ก ารแก่ ท่ านที่เป็ นพระภิ ก ษุ ส งฆ์ ห รื อ นั ก บวชในบาง
รายการทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที า่ นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคิดค่ าใช้ จ่ายเพิ่ ม เฉพาะค่ าธรรมเนี ยมในการยื่น วีซ่า และค่ าเปลี่ ยนชื่ อตั๋วเครื่ องบิ นเท่านั้ น เว้ น แต่ ตั๋ว
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบต่ อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ ให้ เดินทางเข้ าหรื อออกจากประเทศใดๆ อัน
เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก
เที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่ มเติม (นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ )
หรือดาเนินการใดๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบก่อน เพื่ อขอคายืนยันสาหรับการออก
เดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดิน ทางซื้อตั๋วหรือชาระค่าใช้ จ่ายใดๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยั นดังกล่ าว
แล้ วต่อมาทัวร์ น้ัน ๆ ไม่ สามารถออกเดิน ทางได้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบสาหรั บค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หาก
ท่านเห็นว่ ารายการท่องเที่ยวดังกล่ าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรื อการปรั บเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใดๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณี
พิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน หากท่านยืนยั นจะออกเดินทาง บริษัทฯ
ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรื อสุดวิสัย อาทิ การล่ าช้ าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และ
รักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทา
การ บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ันๆ หรื อจะสลับปรั บเปลี่ยน
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รายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอ่ นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้
ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ทา่ น
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อัน
เนื่องจากการโจรกรรม หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่างๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้
โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่ งที่น่ั งบนเครื่ องบิ นเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่ องบิ นแบบหมู่ คณะของสายการบิ นต่างๆ บริ ษัทฯ ไม่
สามารถเลื อ กต าแหน่ งที่น่ั งได้ เอง ทั้ งนี้ บริ ษั ท ฯ จะพยายามจั ด ที่น่ั งให้ แก่ ท่ า นและครอบครั ว ตามความ
เหมาะสมให้ ดีท่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริ ษัทฯ ขอต้ อนรั บ และมี ความยินดี ท่ีได้ ให้ บ ริ การแก่ท่านผู้ เดิน ทาง ที่เชื่ อมั่ นในมาตรฐานของบริ ษัท ฯ ซึ่ ง
ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพั กผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงือ่ นไขทีบ
่ ริษทั ฯ แจ้งแล้ว
ข้ำงต้น
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รำยละเอียดกำรขอวีซ่ำอังกฤษ
** ระยะเวลำกำรพิจำรณวีซ่ำอังกฤษใช้เวลำ 15-30 วันทำกำร **
1. แบบฟอร์มการขอยื่นวีซ่า ประเทศอังกฤษ
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้ องมีอายุการใช้ งานอย่างน้ อย 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันยื่นวีซ่า มีหน้ าประทับตราว่าง 2 หน้ าขึ้น
ไป หากมีเล่มเก่าต้ องติดเล่มเก่ามาด้ วย
3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ สีพ้ ืนหลังต้ องเป็ นสีขาวเท่านั้น ไม่มีลวดลาย ไม่มีการตกแต่งภาพถ่าย ไม่อดั ภาพแบบสติ๊กเกอร์
หรือแบบดิจิดอล ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่ย้ มิ จนเห็นฟัน ต้ องการรูปถ่ายที่ชัดเจน และอายุการถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน สาเนาบัตรประชาชน ทะเบียนสมรส(หากมี) ใบหย่ า(หากมี) ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล(หากมี )
พร้ อมเซ็นต์สาเนาถูกต้ อง
5. สาเนาบัญชีเงินฝากทุกหน้ า และสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และเงินฝากประจา ย้ อนหลัง 6 เดือน พร้ อมปรับสมุดให้ ถึง
ยอดปัจจุบนั จาเป็ นต้ องมี สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง นามายื่นวันยื่นวีซ่า หรือ Bank Guarantee ตัวจริงจากทางธนาคาร

-

กรณีท่เี ป็ นคู่สมรส สามารถใช้ บญ
ั ชีของคู่สมรสได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสใช้ ในการยืนยัน
กรณีท่ไี ม่ได้ จดทะเบียนสมรส ต้ องมีจดหมายรับรองเป็ นภาษาอังกฤษว่าสมรสแต่ไม่ได้ จดทะเบียนสมรส และเซ็นชื่อ
รับรองทั้ง 2 ท่าน กรณีท่ผี ้ ูเดินทางไม่ได้ ทางาน หรือคู่สมรสไม่ได้ เดินทางด้ วยต้ องแนบสาเนาบัตรประชาชน สาเนา
ทะเบียนบ้ าน และหลักฐานการทางานของคู่สมรส

-

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

กรณีรับ รองญาติพ่ี น้ อง ต้ องแนบจดหมายรับ รองที่แสดงความเกี่ยวข้ องกัน เป็ นภาษาอังกฤษ พร้ อมเซ็นต์โดย
เจ้ าของบัญชี และแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้ รับรองมาด้ วย
เอกสารรับรองการงาน และเอกสารรับรองการศึกษา
- กรณีผ้ ูย่ ืนเป็ นพนักงาน หรือข้ าราชการ ต้ องมีหนังสือรับ รองจากหน่ ว ยงานที่สังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ พร้ อมระบุ
ตาแหน่ง วันเริ่มทางาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาในการลาพักร้ อน
- กรณีผ้ ูย่ ืนประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้ องคัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้ าจากทางกระทรวง
พาณิชย์ อายุไม่ต่ากว่า 3 เดือน
- กรณีผ้ ูย่ ืนเป็ นนักเรียน นักศึกษา ต้ องมีหนังสือรับรองสถานภาพเป็ นนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาเป็ น
ภาษาอังกฤษ และหนังสือรับรองการทางาน หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้ าของผู้อุปการะ
(บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง)
กรณีเด็กมีอายุต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้ เดินทางพร้ อมบิดา มารดา หรือเดินทางกับบิดา มารดา ท่านใดท่านหนึ่งจะต้ องทา
จดหมายยิมยอม จากทางอาเภอ โดยที่ บิดา มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้ บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือเขตโดยมีนายอาเภอ หรือผู้อานวยการเขตลงลายชื่อ และตราประทับจาก
ทางราชการอย่างถูกต้ อง หรือขอแบบฟอร์มจากหน่วยงานรับยื่นวีซ่า ให้ บดิ า มารดา เป็ นผู้เซ็นต์
สาเนาใบจองตัว๋ เครื่องบิน ระบุผ้ เู ดินทางและวันเดินทางไป - กลับ อย่างชัดเจน
หลักฐานโรงแรมที่พัก ภาษาอังกฤษ
กรณีไปเยี่ยมและพักอาศัยกับญาติ ต้ องออกจดหมายเชิญ ต้ องระบุ ชื่อ - นามสกุลของผู้เชิญ สถานที่พัก ระยะเวลาในการพัก
พร้ อมแสดง หนังสือเดินทางของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงที่อยู่อย่างชัดเจน เป็ นภาษาอังกฤษ
ตารางการเดินทางในประเทศอังกฤษ เป็ นภาษาอังกฤษ
ประกันการเดินทางแบบท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินขั้นต่า 2,000,000 บาท
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