THE GREAT OF
ENGLAND 9D6N
มหาอานาจที่ ผสานความคลาสสิคแบบฉบับของผู้ดีเข้ากั บความสรร
สร้า งใหม่ๆ ได้ อ ย่า งลงตั ว สถาปั ต ยกรรมอั น งดงาม ความร่า รวยทาง
วั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ที่ แ สนมี เ สน่ ห์ แ ละแฟชั่ น สุ ด ล้ า ที่ ผ สานอย่ า ง
กลมกลืน คัดสรรเมนูที่หลากหลาย ทั้งอาหารพื้นเมือง สับเปลี่ยนด้วย
อาหารไทยและจีน เพื่ออรรถรสในการรับประทาน

กำหนดกำรเดินทำง
27 ธันวำคม 2562 – 4 มกรำคม 2563

วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุ งเทพฯ
21.00 น. พร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ใกล้กับ
ประตูทางเข้า หมายเลข 2 พบกั บเจ้ าหน้า ที่ คอยต้ อ นรับและอานวยความสะดวก ณ บริ เวณ
หน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C

วันที่สองของการเดินทาง (2)
ลอนดอน – ลอนดอน(อังกฤษ) – อ๊อกฟอร์ด – แมนเชสเตอร์
00.40 น. ออกเดินทางสูก
่ รุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินไทย เทีย
่ วบิน
ที่ TG 910
06.25 น. เดินทางถึงสนำมบินฮีโธรว์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง อ๊อกฟอร์ด (OXFORD) ในอดีตเป็นทุ่งกว้างสาหรับการเลี้ยงวัว
ผู้คนสมัยนั้นเลยตั้งชื่อว่า อ๊อกซ์ฟอร์ด โดย คาว่า “อ๊อกฟอร์ด” ox หมายถึงวัวตัวผู้ ส่วนคาว่า
“ฟอร์ด (FORD)” หมายถึง “กลุ่มหรือค่าย” พอรวมกันแล้วจึงหมายถึง ทุ่งกว้างสาหรับการเลี้ยง
วัว แต่ปจ
ั จุบน
ั อ๊อกฟอร์ด กลายเป็นสถานที่ที่มช
ี ่ ือเสียงเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก ปัจจุบน
ั มี
มากถึง 39 คอลเลจ และรวมเรียกว่า มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด คนดังที่จบจากที่นี่ อาทิเช่น ออง
ซาน ซู จี นักต่ อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่า , สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วั งชุ ก
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน, บิล คลินตัน (อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา), โทนี
แบลร์ (นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร), นายอภิสท
ิ ธิ์ เวชชาชีวะ (อดีตนายกรัฐมนตรีไทย)สตี
เฟน ฮอว์คิง (นักฟิสก
ิ ส์), อดัม สมิท (นักเศรษฐศาสตร์การเมือง)เกือบตลอด 2,000 ปีที่ก่อตั้งมา
เทีย
่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น ด้วยเมนู 4 คอร์ส

จากนั้น นาท่า นสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมือ งที่ใหญ่เป็นอั นดับ 2 รองจากลอนดอน ใน
อดีตเป็นศูนย์กลางการปฎิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษ โดยเฉพาะสินค้าและเครื่องจักรเกี่ยวกับ
สิง่ ทอ ปัจจุบน
ั คนทั่วโลกรู ้จักเมืองนี้ดี ผ่านสโมสรฟุตบอลชื่อดังอย่าง “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด”
ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน

ทีพ
่ ัก

DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL MANCHESTER หรือเทียบเท่ำ

วันที่สามของการเดินทาง (3)
แมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอล – วินเดอร์เมียร์ – เลคดริสทริค – ล่องเรือทะเลสาบ
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น าท่ า น เข้ า ชม สนำมฟุ ต บอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด (Old Trafford Stadium and
Museum Tour) ของสโมสรแมนยูฯ เข้าชมพิพิธภั ณฑ์ที่รวบรวมประวั ติความเป็นมาตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งสโมสรและยังมีส่ิงของถ้วยรางวัลต่างๆแสดงโชว์อยู่ด้วย... จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อ
ของที่ ร ะลึ ก ของที ม ที่ ท่ า นชื่ นชอบในร้ า น MEGA STORE ที่ ม ากมายไปด้ ว ยของที่ ร ะลึ ก
หลากหลายชนิดสาหรับแฟนบอล (หมายเหตุ หากไม่สามารถเข้าชมสนามได้ ทางบริษัทจะคืน
เงินท่านละ 1,000 บาท)
เทีย
่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น ด้วยเมนู 3 คอร์ส

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งวิ น เดอร์ เ มี ย ร์ ดิ น แดนแห่ ง ทะเลสาบเลคดิ ส ทริ ค (LAKE
DISTRICT) เขตอุทยานแห่งชาติที่มท
ี ะเลสาบใหญ่น้อยอยู่ถึง 16 แห่ง เป็นสถานตากอากาศยอด
นิ ย มของคนอั ง กฤษและนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากยุ โ รป น าท่ า นลงเรื อ ใหญ่ ล่ อ งชมความงามของ
ทะเลสาบวิ น เดอร์ เ มี ย ร์ (WINDERMERE) ที่ ง ดงามกั บ บรรยากาศของภู เ ขา-ทุ่ ง หญ้ า และ
บ้านเรือนที่สร้างลดหลั่นกันอยู่ตลอด 2 ฝั่ งทะเลสาบ

ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น บริกำรท่ำนด้วยเมนู 3 คอร์ส

ทีพ
่ ัก

LAKESIDE HOTEL WINDERMERE หรือเทียบเท่ำ

วันที่สข
ี่ องการเดินทาง (4)
เลคดริสทริค – ลิเวอร์พูล – Albert Dock – สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ – ลิเวอร์พูล
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลิ เ วอร์พูล ตั้ งอยู่ทางตะวั นออกของปากน้าเมอร์ซีย์ (Mersey
Estuary) ลิเวอร์พูลเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก จากความเป็นที่นิยมของเดอะบิทเทิลส์และกลุ่ม
นักร้องอื่ นๆ ในค.ศ. 2007 ลิเวอร์พูลฉลองครบรอบ 800 ปีที่ก่อตั้ งมา และในปี ค.ศ. 2008 ลิ
เวอร์พูลก็ ไ ด้รั บต าแหน่ ง เมืองหลวงทางวั ฒนธรรมของยุ โรปพร้อมกั บเมืองสตราวั นเจอร์ ใน
นอร์เวย์ ในปี ค.ศ. 2004 บริเวณหลายบริเวณในตัวเมืองได้รับฐานะเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกที่
เรียกว่าเมืองการค้าทางทะเลลิเวอร์พูล (Liverpool Maritime Mercantile City) ที่ประกอบด้วย
บริเวณที่แยกกันหกบริเวณในตั วเมืองที่รวมทั้ง เพียร์เฮด (Pier Head) , ท่าอั ลเบิร์ตและถนนวิ
ลเลียม บราวน์ จากนั้นนาท่านชมสถานที่ที่น่าสนใจของตัวเมือง Albert Dock ย่านตึกอิฐแดง
มรดกโลกที่ Albert Dock ของเมืองลิเวอร์พูลกัน มีรูปปั้ นสัตว์ ที่มช
ี ่อ
ื เรียกว่า Superlambanana
ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่าง Lamp และ Banana ย่านอัลเบิร์ตด็อก จึงเป็น สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต
ของลิ เ วอร์ พู ล ใครมาที่ เ มือ งนี้ ก็ ต้ อ งมาแวะที่ นี่ ด้วย ด้ ว ยสภาพของตึ ก ที่ ดู เ ก่ า แก่ มีเ รื อ แบบ
โบราณจอดอยู่ท่ัวไป มีคาเฟ่เล็กๆให้น่ังจิบชากาแฟหรือซัดฟิชแอนชิฟ มีร้านขายของที่ระลึก
เยอะมากตรงบริเวณท่าเรือ
เทีย
่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน

จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับ สนำมฟุตบอลแอนฟิลด์ ของสโมสรลิเวอร์พูล ให้ท่าน
เลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก และชมเรื่ อ งราวความยิ่ ง ใหญ่ ข องสโมสรแห่ ง นี้ ที่ เ ป็ น เหมื อ นความ
ภาคภูมใิ จของคนเมืองลิเวอร์พูล
ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น บริกำรท่ำนด้วยเมนู 3 คอร์ส

ทีพ
่ ัก

MARRIOTT LIVERPOOL CITY CENTRE HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่ห้าของการเดินทาง (5)
ลิเวอร์พูล – สตราฟฟอร์ท อัพพอน เอวอน – บ้านเชคสเปียร์ – คอสเวิร์ด – ไบบิวรี่ – บริสตอล
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่เมือง สตรำฟฟอร์ท อัพพอน เอวอน เป็นเมืองสาคัญด้านวรรณกรรม
ของอังกฤษ เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ กวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ตั้งอยู่ริม
แม่น้าเอวอน แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญคือบ้านเกิดของเช็คสเปียร์และโบสถ์ที่ฝงศพของเขา
ั่
บ้าน
เช็ คสเปีย ร์ถือได้ ว่า เป็น ต้ น แบบของสถาปัตยกรรมแบบทิ วดอร์ รอบบ้า นตกแต่ งด้ วยสวนใน
สไตล์อังกฤษ มีการผสมผสานกันระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมและการละครอย่างน่าอัศจรรย์
บ้ำนเกิดของเชคสเปียร์ เป็นบ้านกึ่งปูนและไม้ ออกแบบในสไตล์ทิวดอร์ มี 2 ชั้น ด้านในมีห้อง
ท างาน ห้ อ งนอน ห้ อ งครั ว และห้ อ งอื่ นๆ ปกติ ท่ั ว ไป หลั ง ไม่ ใ หญ่ ม าก ด้ า นในยั ง จั ด เรี ย ง
เฟอร์นิ เจอร์ ในสมัยก่ อนไว้ เหมือ นเดิมทุก อย่ าง... จากนั้ นให้อิ สระแก่ ทุกท่ านในการเลือ กซื้ อ
สินค้าที่ระลึกบนถนนสายช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย
เทีย
่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง ด้วยเมนู 3 คอร์ส

นาท่านเดินทางสู่แคว้น Gloucestershire เขตคอสเวิล์ด Cotswolds สูห
่ มู่บ้านที่ได้ช่ ือ
ว่า “สวยงามที่สุดในอังกฤษ” ไบบิวรี่ (Bibury) โดยได้รับการยกย่องจากวิ ลเลียม มอร์ริส ดีไซ
เนอร์เสื้อผ้า นักเขียน และเป็นผู้ที่มีอิทธิพลด้านสังคมของอังกฤษ มอร์ริสมีชีวิตอยู่ระหว่ างปี
1834-1896 ได้ ต้ั ง ฉายาหมู่บ้า นไบบิว รี่ ว่า เป็น The most beautiful village in England ส่วน
สถานีโทรทัศน์ฟอ
็ กซ์ได้ยกย่องให้ไบบิวรี่เป็นหมู่บา้ นที่ถ่ายรู ปสวยที่สด
ุ ด้วยลักษณะของไบบิวรี่
ที่มบ
ี า้ นที่เป็นลักษณะกระท่อมที่สร้างมาเป็นเวลานาน และมีแม่น้าสายเล็กๆชื่อ Coln ไหลผ่าน
หมู่บ้า นแห่ ง นี้ ประกอบกั บคนในหมู่บ้า นตกแต่ ง หน้ า บ้า นด้วยสวนดอกไม้แบบอั ง กฤษทาให้
ความงดงามของไบบิวรี่มีมากขึ้น… เพลิดเพลินกับบรรยากาศหมูบ
่ า้ นเล็กๆ พร้อมชมฟาร์มปลา
เทราส์ที่ถือว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาเทราส์ และปลาเทราส์จากที่นี่มรี สชาตอร่อยที่สด
ุ
ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง บริกำรท่ำนด้วยเมนู 3 คอร์ส

ทีพ
่ ัก

MERCURE HOTEL BRISTOL หรือเทียบเท่ำ

วันที่หกของการเดินทาง (6)
บริสตอล – สโตนเฮ้นจ์ – บิสเตอร์ เอ้าท์เล็ต – ลอนดอน
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

นาท่านเข้าชม เสำหินสโตนเฮ้ นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กอง
หินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดามืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ จากนั้นนาท่านเดินทาง
สูเ่ มือง บิสเตอร์
เทีย
่ ง

อิสระให้ท่ำนรับประทำนอำหำรกลำงวันภำยในเอ้ำท์เล็ต ตำมอัธยำศัย

น าท่ า นเดิ น ทางถึ ง บิ ส เตอร์ เอ้ ำ ท์ เ ล็ ต เมื อ งย่ อ มๆ สวรรค์ ข องเหล่ า นั ก ช้ อ ปตั ว ยง
แหล่งช้อปปิ้งที่สร้างเป็นบ้านไม้สไตล์วินเทจ เรียงต่อกั นเป็นแถวเหมือนหมู่บ้านรวมกว่า 120
หลั ง ซึ่ ง เจ้ า บ้า นแต่ ล ะหลั ง ก็ คื อ เหล่ า แบรนด์ ดัง ระดั บ โลก อาทิ Diesel Paul Smith, Levi’s,
Burberry, Christian Dior และอี กหลายแบรนด์ดัง ที่มารวมที่แห่งนี้ อิ สระให้ทุกท่านเลือกซื้อ
สินค้าที่น่าสนใจมีท้งั แพง และก็ถก
ู มากแล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านในการเลือกสินค้า ได้เวลา
อันสมควรนาท่านเดินทางสู่ มหำนครลอนดอน (LONDON) เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจักรที่
ยิ่งใหญ่
ค่ำ
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภั ต ตำคำร บริกำรท่ ำนด้วยเมนู อำหำรจีน ร้ำน FOUR
SEASON ทีม
่ ช
ี ่อ
ื เสียงไปทั่วโลก
ทีพ
่ ัก

AMBA MARBLE ARCH HOTEL LONDON หรือเทียบเท่ำ

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)
ลอนดอน – WARNER BROS. STUDIO – ช้อปปิ้งถนนอ็อกฟอร์ด – ลอนดอน
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

จากนั้นนาท่านเปิดโลกแห่งเวทมนต์ที่เป็นปรากฏการณ์ท่ัวโลก กับโลกแห่งพ่อมดน้อย
แฮร์รี่พอร์ตเตอร์ ณ The Making of Harry Potter, Warner Bros Studio Tour ตั้งอยู่ไม่ห่าง
จากกรุ งลอนดอนมากนัก เพียงแค่เริ่มต้นเข้ามายังที่แห่งนี้ เสมือนท่านได้หลุดเข้ามายังโลกของ
พ่อมด เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพฉากต่างๆ จากในเนื้อเรื่อง ทั้ง ห้องใต้ บันไดของแฮร์รี่ ห้อง
โถงของโรงเรียนสอนเวทมนต์ ฮอกวอตท์ กระท่อมแฮร์กริด หรือจะเป็นห้องต่างๆ อย่าง กริฟ
ฟินดอร์ ห้องเรียนปรุ ง ยา ห้องโถงใหญ่ของฮอกวอตส์ ตรอกไดแอกอน รวมถึงปราสาทฮอก
วอตส์ ทั้งหลังขนาดจาลองที่ใช้ถ่ายทาจริง และอื่นๆ... และเมื่อไม่นานมานี้มีการเปิดโซนใหม่
“ศาสตร์ มื ด ” Dark Art Zone โดยเพิ่ ม ฉากใหม่ ๆ ในภาคหลั ง อย่ า ง ห้ อ งภายในคฤหาสน์
ของมัลฟอย และอื่นๆ อีกมากมาย ... จากนั้นให้อิสระแก่ทุกท่านในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
จากเรื่องแฮร์รี่ พอร์ตเตอร์ ทั้งเยลลี่เม็ดทุกรส ช็อคโกแลต บัตเตอร์เบียร์ ไม้กายสิทธิ์ และของ
ที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
เทีย
่ ง

อิสระให้ท่ำนรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย

จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งลอนดอน เพลิดเพลินกับถนนช้อปปิ้งอีกแห่งที่ไม่ว่า
ใครมาลอนดอนต้องไม่พลาดมาเยือนถนนแห่งความคลาสสิค Oxford Street เป็นถนนช้อปปิ้ง
ขนาดใหญ่และเก่ าแก่ ข องกรุ ง ลอนดอน ระยะประมาณ 2 กิ โลกว่ า ๆ มีร้า นค้าประมาณ 300
ร้าน ทั้ง Brand ราคาถูก ไปจนถึง Brand Name หรู หรา อยู่เรียงรายทั้ง 2 ฝั่ งถนน และยังมีถนน
ย่อยที่แยกออกจาก Oxford Street อีกมากมาย รวมไปถึง Regent Street ซึ่งเป็นถนนที่ตัดกับ
Oxford Street ให้เหล่านักช้อปได้เดินเลือกซื้อของกันได้ท้งั วันทีเดียว ปกติ Oxford Street นั้น
จะมีท้งั ชาวลอนดอนและนักท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมาจับจ่ายซื้อของกัน...
ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรไทย

ทีพ
่ ัก

AMBA MARBLE ARCH HOTEL LONDON หรือเทียบเท่ำ

วันที่แปดของการเดินทาง (8)
ลอนดอน – ชมเมือง – วิหารเวสต์มน
ิ สเตอร์ – ช้อปปิ้ง – สนามบินฮีทโทรว์
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

เดินทางสู่ หอคอยแห่งลอนดอน เป็นพระราชวั งหลวงและป้อมปราการตั้ งอยู่บนฝั่ ง
แม่น้าเทมส์ในกรุ งลอนดอนในอั ง กฤษ นาท่า นชม ลอนดอนอำย (London Eye) ที่รู้จักในชื่ อ
มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สงู ที่สด
ุ ในทวีปยุโรป
เทีย
่ ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน มื้อนีเ้ สิรฟ
์ ท่ำนด้วยอำหำรจีน
ที่ เ ด่ น ในเรื่ อ งอำหำรทะเลสด ลิ้ ม ลองเมนู แ นะน ำที่ เ มื่ อมำถึ ง ต้ อ งไม่ พ ลำดที่ จ ะลิ้ ม ลอง
Lobster with ginger and spring onion
นาท่านบันทึกภาพความสวยงามของสถานที่สาคัญต่ างๆ รอบกรุ งลอนดอน นาท่า น
ผ่ำนชมจั ตุ รัสทรำฟั ลก้ ำร์ (Trafalgar Square) ที่ รายล้ อมไปด้ว ยอาคารที่ น่า สนใจ ชมมหำ
วิหำรเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้า
ชายชาร์ลและเลดี้ไดอาน่า แล้วเข้าสูจ
่ ัตุรัสรัฐสภา ถ่ายรู ปบริเวณด้านนอกของมหำวิหำรเวสท์
มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ที่ต้ั งของรัฐสภาอั งกฤษมาตั้ งแต่ ต้นศตวรรษที่ 16 และยัง
เป็นที่ต้ังของหอนาฬิกาที่รู้จักกันดีในนามหอนำฬิกำบิกเบน (Big ben) เป็นนาฬิกาที่มห
ี น้าปัด
ใหญ่ที่สด
ุ ในโลก จากนั้นถ่ายรู ปกับสะพำนหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น้าเทมส์ที่
สา ม า ร ถย กเ ปิ ด -ปิ ด ไ ด้ น า ท่ า น ถ่ า ย รู ป บริ เ ว ณด้ า น น อ กข อง พร ะร ำช วั ง บั้ ค กิ้ ง แ ฮ ม
(Buckingham Palace) ที่ ป ระทั บ ของพระราชิ นี อ ลิ ซ าเบธที่ 2 และพระสวามี ใจกลางกรุ ง
ลอนดอน จากนั้ น เลื อ กซื้ อสิ้ น ค้ า ในย่ า นไนซ์ บ ริ ด จ์ ( Knights Bridge) ซึ่ ง เป็ น ที่ ต้ั ง ของ
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ฮำร์วย
ี ์นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่าน
สามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนาจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันอย่าง
มาก และร้านค้าแฟชั่นมากมาย
ค่า
อิ สระรั บประทานอาหารค่ า ตามอั ธยาศัย เพื่อ ไม่ใ ห้ เป็น การเสีย เวลาในการ
เลือกซื้อสินค้า
21.25 น. ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG917
วันที่เก้าของการเดินทาง (9)
กรุ งเทพฯ
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผู้เดินทาง

ลูกค้าปกติ

สมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

169,900.-

166,900.-

167,900.-

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

161,900.-

158,900.-

159,900.-

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

153,900.-

150,900.-

151,900.-

เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเี ตียงเสริม )

145,900.-

142,900.-

143,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

28,000.-

28,000

28,000.-

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ส่วนลดท่านละ

30,000.-

30,000.-

30,000.-

กรณีเดินทางโดยชั้นธุรกิจ ชาระเพิ่ม ท่านละ

99,500.-

99,500.-

99,500.-

***หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิออกเดินทางขั้นต่า 10 ท่านขึ้นไป ในกรณีออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ลดราคา ท่านละ 15,000 บาท **
อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหราชอาณาจักร (สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง พร้อมทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิน
่
6. ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพิม
่ เติม นอกเหนือจากรายการ อาทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมล
ู ค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าน้าหนักกระเป๋าส่วนเกินกว่าที่สายการบินอนุญาต ทางสายการบินเรียกเก็บเพิม
่ เติม

เงื่อนไขการชาระเงิน
 “กำรจอง” กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 30,000 บำท
 ชาระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ชาระโดยเงินสด
 ชาระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี
บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรำยวัน
หรือ ธนำคำรกรุงไทย สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรำยวัน
 “กำรจ่ำยส่วนทีเ่ หลือ” กรุ ณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
กำรยกเลิก : กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีควำมจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคืนเงินทั้งหมด

คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก
ประเภทผู้เดินทาง

สมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

1669

1669

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

1589

1589

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

1509

1509

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเี ตียงเสริม )

1429

1429

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

280

280

1369

1369

995

995

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)
กรณีเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สงู สุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร

1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุรา
บนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่ ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

2.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับท่านผู้เดินทางที่มอ
ี ายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

3.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มค
ี วามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

4.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุ ปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ
บางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

5.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มเี ด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุ ณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุ ปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

7.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้แก่ลก
ู ค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผูร้ ว
่ ม
เดินทางท่านอื่น

8.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผ
ี ู้เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ ืน
ทดแทนหากท่านต้องการ

9.

ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวี ซ่าได้ทันภายในกาหนดเวลา

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิม
่ เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋ว

เครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอก สารการเดินทางไม่
ถูกต้อง, พกพาสิง่ ของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอ
่ ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มไิ ด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน
เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้น
ั ๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้น
ั ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่า
จะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสท
ิ ธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจาเป็นหรือสุดวิสั ย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุด
งาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความ
ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สด
ุ

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทาการ

บริษัทฯ จะคืนเงิ นค่าเข้าชมให้แก่ ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของ

สถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรั บเปลี่ยนรายการเพื่ อให้ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ ื น ใดเกิ ดขึ้น ระหว่ างการเดินทางทาให้ท่านไม่สามารถเข้า ชมสถานที่
ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิ ของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดิ นทางไปกับคณะ
ทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

18. ตาแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ

บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ท่าน

และครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สด
ุ ภายใต้ลักษณะตาแหน่งที่น่งั แบบหมูค
่ ณะที่สายการบินจัดให้มา

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น***
• รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย
่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ
่ ักในต่ำงประเทศเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯโดยบริษัทจะ
คำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็นสำคัญ เนื่องจำกกำรท่องเทีย
่ วนี้เป็นกำรชำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษัทตั วแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถทีจ
่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทท
ี่ ่ำน
ปฏิเสธ หรือสละสิทธิใ์ นกำรใช้บริกำรนั้นทีท
่ ำงทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีทม
ี่ ี
ผู้เดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยทีจ
่ ะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำง 14 วัน
• บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบในกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำง เนื่องจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือสิ่งของห้ำมนำเข้ำประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไป
ในทำงเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมทีก
่ องตรวจคนเข้ำ เมืองพิจำรณำแล้ว
•

ทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินไห้ท่ำนได้ไม่ว่ำจำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบ ในกรณีทส
ี่ ถำนฑูตงดออกวีซำ่ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผู้โดยสำรเอง

•

บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบในกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสำรเข้ำเมือง ให้กับชำวต่

รำยละเอียดกำรขอวีซำ่ อังกฤษ ** ระยะเวลำกำรพิจำรณวีซำ่ อังกฤษใช้เวลำ 15-30 วันทำกำร **

1.

แบบฟอร์มการขอยื่นวีซ่า ประเทศอังกฤษ

2.

หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันยื่นวีซ่า มีหน้าประทับตราว่าง 2 หน้าขึ้นไป หากมีเล่มเก่าต้องติดเล่มเก่ามาด้วย

3.

รู ปถ่าย ขนาด 2 นิว
ื หลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ไม่มล
ี าดลาย ไม่มก
ี ารตกแต่งภาพถ่าย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์หรือแบบดิจิดอล ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่ยม
ิ้ จนเห็นฟัน ต้องการ
้ 2 ใบ สีพ้ น
รู ปถ่ายที่ชัดเจน และอายุการถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

4.

สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน ทะเบียนสมรส(หากมี) ใบหย่า(หากมี) ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล(หากมี) พร้อมเซ็นต์สาเนาถูกต้อง

5.

สาเนาบัญชีเงินฝากทุกหน้า และสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจา ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมปรับสมุดให้ถึงยอดปัจจุบัน จาเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง นามายื่น
วันยื่นวีซ่า หรือ Bank Guarantee ตัวจริงจากทางธนาคาร

6.

-

กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บญ
ั ชีของคู่สมรสได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสใช้ใ นการยื่นยัน

-

กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่าสมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และเซ็นชื่อรับรองทั้ง 2 ท่าน กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ทางาน หรือคู่สมรส
ไม่ได้เดินทางด้วยต้องแนบสาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการทางานของคู่สมรส

-

กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเซ็นต์โดยเจ้าของบัญชี และแนบสมุดบัญชีเล่ มที่ใช้รับรองมาด้วย

เอกสารรับรองการงาน และเอกสารรับรองการศึกษา
-

กรณีผู้ย่ น
ื เป็นพนักงานหรือข้าราชการ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่อยงานที่สงั กัดเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมระบุตาแหน่ง วันเริ่มทางาน อัตราเงินเดือน ระยะเวลาการลาพักร้อน

-

กรณีผู้ย่ น
ื ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องคัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากทางกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่ต่ากว่า 3 เดื อน

-

กรณีผู้ย่ น
ื เป็นหนักเรียน นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และหนังสือรับรองการทางาน หนังสือรับรองจด
ทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ (บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง)

7.

กรณีเด็กมีอายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดา หรือเดินทางกับบิดา มารดา ท่านใดท่านหนึ่งจะต้องทาจดหมายยิมยอม จากทางอาเภอ โดยที่ บิดา มารดา จะต้องไป
ยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือเขตโดยมีนายอาเภอ หรือผู้อานวยการเขตลงลายชื่อ และตราประทับจาก
ทางราชการอย่างถูกต้อง หรือขอแบบฟอร์มจากหน่อยงานรับยื่นวีซ่า ให้บด
ิ า มารดา เป็นผู้เซ็นต์

8.

สาเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุผู้เดินทางและวันเดินทางไป-กลับ อย่างชัดเจน

9.

หลักฐานโรงแรมที่พัก ภาษาอังกฤษ

10.

กรณีไปเยี่ยมและพักอาศัยกับญาติ ต้องออกจดหมายเชิญ ต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ สถานที่พัก ระยะเวลาในการพัก พร้อมแสดง หนังสือเดินทางของผู้เชิญ และหลักฐาน
แสดงที่อยู่อย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ

11.

ตารางการเดินทางในประเทศอังกฤษ เป็นภาษาอังกฤษ

12.

ประกันการเดินทางแบบท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินขั้นต่า 2,000,000 บาท

