IMPERIAL LONDON:อังกฤษ เวลส สกอตแลนด
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

กําหนดวันเดินทาง: ป 2560

59,900.74,500.-

พฤศจิกายน : 11 – 19, 18 – 26, 25 – 3 ธ.ค.
ธันวาคม : 25 – 2 ม.ค., 26 – 3 ม.ค. 61
วัน
1
2

โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ
ลอนดอน – Bourton On The Water – บานเช็คสเปยร –

เที่ยง

ค่ํา

✈

✈

✈

✈

O

O

MERCURE LIVERPOOL
ATLANTIC

O

O

O

HOLIDAY INN
EDINBURGH

ลิเวอรพูล
3

เมืองวินเดอรเมียร – ลองเรือเลคดิสทริค –

โรงแรมที่พัก

เชา

เมืองเอดินเบิรก ประเทศสก็อตแลนด

หรือเทียบเทา

4

ปราสาทเอดินบะระ – เมืองแมนเชสเตอร

O

O

O

NOVOTEL
MANCHESTER CENTER

5

สนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด – คารดิฟฟ

O

O

O

JURYS INN CARDRIFF

6

คารดิฟฟ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮนจ – ลอนดอน

O

O

O

HOLIDAY INN WEST
HOTEL

O

O

X

HOLIDAY INN WEST
HOTEL

7

เที่ยวลอนดอน – หอคอยแหงลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน
– Bicester Village Outlet

8

พิพิธภัณฑบริติช (British Museum) – ชอปปง – กรุงเทพฯ

O

O

✈

9

กรุงเทพฯ

✈

✈

✈

***พักลอนดอน 2 คืน***
***เขาชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle)***
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หนา 1 จาก 13

***เขาชมพิพิธภัณฑบริติช (British Museum)***
***เขาชมหอคอยลอนดอน (Tower of London)***

*** ราคาทัวรไมรวมคาธรรมเนียมวีซาทานละ 5,600 บาท ***
(ไมรวมคาแปลเอกสารที่ตองมีตราประทับของสถาบันแปลภาษา)
บิ น ตรงลั ด ฟ า เข า สู ป ระเทศอั ง กฤษ ตื่ น ตาตื่ น ใจกั บ เสาหิ น สโตนเฮ น จ (Stonehenge)

1 ใน 7 สิ่ ง

มหัศจรรยของโลก ชมพิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน(Roman Bath Museum) อดีตที่ยิ่งใหญและรุงเรือง
ของชาวโรมันที่เมืองบาธ เยือนเมืองคารดิฟฟ (Cardiff) เดินทเลน Bourton On The Water ซึ่งไดชื่อวา
เปนหมูบานที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ เที่ยวบานเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปยร (William Shakespeare)
เที่ ย วเมื อ งเอดิ น บะระ ประเทศสกอตแลนด (Scotland)

เข า ชมปราสาทเอดิ น เบิ ร ก (Edinburge

Castle) เคยเปนที่ประทับของกษัตริยสกอต เขาชมพิพิธภัณฑบริติช (British Museum) ซึ่งเปนหนึ่งใน
พิ พิ ธภั ณฑ ด า นประวั ติ ศ าสตร และวั ฒนธรรมของมนุ ษยที่ สํ าคั ญที่ สุ ด และใหญ ที่ สุ ด ในโลก เข าชมหอคอย
ลอนดอน (Tower of London) ถายรูปกับหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ชอปปงจุใจที่หางแฮรรอดส
และ ถนนออกฟอรด ใจกลางกรุงลอนดอน (London)
วันแรกของการเดินทาง
23.00 น.

กรุงเทพฯ

คณะพรอ มกั น ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหว างประเทศประตู 4
เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ลอนดอน – Bourton On The Water
– บานเช็คสเปยร – ลิเวอรพูล

01.10 น.

ออกเดิ นทางสู สนามบิ นนานาชาติล อนดอน ฮี ท โธรว โดยสายการบิ นไทย
เที่ยวบิน TG 910

06.20 น.

เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และ ระยะทาง 122 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
จะเปลี่ยนเปน 7 ชั่วโมงในวันที่ 29 ตุลาคม 2560) นําทานผานพิธีตรวจคนเขา
ประมาณ 2 ชม.
เมืองและศุลกากร นําทานเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนนารัก Bourton On The
Water

ซึ่งเปนหมูบานที่ไดรับการโหวตใหเปนหมูบานที่มีความสวยงามมาก

ที่สุดในอังกฤษ ดวยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเดนเฉพาะ ปลูกสรางตัว
อาคารดวยหิน ซึ่งเปนหิน Cotswold stone เทานั้น ภายในหมูบานจะมีแมน้ํา
Windrush ไหลผาน มีเปดหัวเขียวสวยงามเวียนวายเต็มแมน้ํา เปนหมูบานที่มี
ธรรมช าติ สุ ด แสนโรแมนติ ค จากนั้ น เดิ น ทางต อ สู เมื อ ง สแตรทฟอร ด

ระยะทาง 40ทาง
ประมาณ 0.45 ชม.

(Stratford Upon Avon) เมืองที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําเอวอน อันเปนบานเกิดของ
วิลเลี่ยม เช็คสเปยร (William Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
อังกฤษ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอรด ซึ่ง รมรื่นไปดวยสวนสาธารณะ นําทานชมบาน
เช็คสเปยร (ดานนอก) และชีวิตความเปนอยูของกวีเอกในอดีต ชมโบสถเกาแก
Holy Trinity แมน้ําเอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ในประวัติศาสตรที่เกี่ยวของ
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หนา 2 จาก 13

กับ

กวีเอกผูนี้ อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาที่ระลึกจากรานคามากมาย จากนั้น

ระยะทาง 214 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
วัฒนธรรมแหงยุโรปในป 2008 และยังเปนเมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรีสี่เตาทอง ประมาณ 3.30 ชม.
ออกเดิ น ทางสู เ มื อ งลิ เ วอรพู ล (Liverpool)

หรือ
ค่ํา

ได รับ การยกยอ งให เ ป นเมื อ ง

เดอะบีทเทิล

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเขาสูที่พก
ั โรงแรม MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC
หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง

เมืองวินเดอรเมียร – ลองเรือเลคดิสทริค – เมืองเอดินเบิรก
ประเทศสก็อตแลนด

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางสูเมืองวินเดอรเมียร (Windermere) สูเขตเลคดิสทริค ระยะทาง 137 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
(Lake District) อุทยานแหงชาติที่ไดรับการขนานนามวาดีและสวยที่สุดของ
ประมาณ 2 ชม.
อั ง กฤษ ที่ ก ว า งขวางและครอบคลุ ม ทะเลสาบถึ ง 16 แห ง นํ า ท า นสั ม ผั ส กั บ
บรรยากาศของทะเลสาบวินเดอรเมียร ดวยการลองเรือเลคดิสทริค ที่ทานจะได
ชื่ น ชมกั บ ความเป น ธรรมชาติ ใ นทะเลสาบ จากแอมเบิ ล ไซด สู เ มื อ งเบาว เ นส
ทามกลางทัศนียภาพอันงดงามยิ่ง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บาย

นํา ท า นเขา สู เ มื องเอดินเบิ รก (Edinburgh)

เมื อ งหลวงของสก็ อ ตแลนด

(Scothland) ดินแดนที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่สวยงาม นําทานเดินทางสูยานเมืองเกา
สูถ นนรอยัล ไมล (Royal

Mile)

ถนนสายสํ าคั ญ ที่เ ชื่ อ มสู พ ระตํ า หนัก โฮลี่ รูด

ระยะทาง 251 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
สกอตแลนด และเคยเปนที่ประทับของพระนางแมรีแหง สก็อต ฝงตรงขามเป น ประมาณ 3.30 ชม.
(Palace of Holyroodhouse) ซึ่งเปนที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือน

รัฐสภาแหงชาติสก็อตอันนาภาคภูมิใจ ดวยสถาปตยกรรมรวมสมัย
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เขาสูท
 ี่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EDINBURGH หรือเทียบเทา

วันที่สข
ี่ องการเดินทาง
เชา

ปราสาทเอดินบะระ – เมืองแมนเชสเตอร

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
แลวนําทานเขาชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อันสงางามดวย
ทําเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเดนเปนสงาจากทุกมุมเมือง เคยเปนที่ประทับ
ของกษัตริยสกอต แบงเปนสวนตางๆอยางนาชม อาทิ สวนของปอมปราการและ
กําแพงปราสาทโบราณ มีปนใหญเรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปนใหญในเวลา
13.00 น. ของทุ ก วันตลอด 150 ปที่ ผ านมา,

โบสถเ ซนต มากาเร็ต สรา งใน

คริ ส ต ศ ตวรรษที่ 12 เพื่ อ รํ า ลึ ก ถึ ง พระมารดาของกษั ต ริ ย เ ดวิ ด ที่ 1 แล ว เข า สู
พระราชฐานชั้นในสวนที่เปน The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ
แหงสก็อต
เที่ยง
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภัตตาคารจีน
จากนั้นออกเดินทางสูเมืองแมนเชสเตอร (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม
ที่มีชื่อเสียงจากการเปนเมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของโลก เปนศูนยกลางศิลปะ
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ระยะทาง 346 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 5 ชม.
หนา 3 จาก 13

สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ อีกทั้งยังเปนเมืองที่ตั้งของสโมสรที่มีชื่อเสียงโดงดังใน
วงการฟุ ต บอลของโลก โดยมี ส โมสรฟุ ต บอล 3 สโมสร ได แ ก แมนเชสเตอร
ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร เคานตี้
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม NOVOTEL MANCHESTER CENTER หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

สนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด – คารดิฟฟ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําคณะเขาชมสนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford Stadium
and Museum Tour ) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดวารวยที่สุดในโลก เปนสนาม
ที่ใหญเปนอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดมากถึง 76,212 คน เปนรอง
จากสนามเวมบลีย สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีม
ชาติอั งกฤษเพี ยงแหงเดียว และใหญ เปนอันดั บที่ 11 ของยุโรปนอกจากนั้นยัง
เป น 1 ใน 2 สนามในอั ง กฤษที่ ยู ฟ า รั บ รองเป น สนาม 5 ดาว รวมทั้ ง เข า
ชมพิพิธภัณฑ (Museum) ที่รวบรวมประวัติความเปนมาตั้งแตเริ่มกอตั้งสโมสร
และ ยังมีสิ่งของ ถวยรางวัลตางๆ แสดงโชวอยูดวย จากนั้นอิสระใหทานเลือกซื้อ
ของที่ระลึกของทีมที่ทานชื่นชอบในราน MEGA STORE ที่มากมายไปดวยของ
ที่ระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล ***หมายเหตุ หากไมสามารถเขา
ชมสนามฟุตบอลและพิพิธภัณฑได เชน ในวันที่มีการแขงขัน ฯลฯ ทาง
บริษัทขอคืนคาใชจาย 700 บาท ตอทาน***

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (FISH&CHIPS)

บาย

เดินทางตอสูเมือ งคารดิฟฟ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส (Wales)
หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเปนที่ตั้งของปราสาทคารดิ๊ฟ เดิมเปนที่พํานัก

ระยะทาง 313 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4.30 ชม.

ของขุน นางผู ป กครองเมื อ ง ถู ก ล อ มรอบไว ด ว ยกํ า แพงโบราณ จากนั้น ผ า นชม
ศาลาวาการเมืองและกลุมอาคารโบราณเกาแกผานชมเมือง สวนสาธารณะคารดฟ
ิ๊
, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทําการของรัฐ
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม JURYS INN CARDRIFF HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

คารดิฟฟ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮนจ – ลอนดอน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางตอสูเมืองบาธ (Bath) ตั้งอยูในหุบเขาของแมน้ําเอวอนใน
บริเวณที่มีน้ําพุรอนธรรมชาติที่เปนที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอํานาจ

ระยะทาง 92 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

และเปนผูสรางโรงอาบน้ําโรมัน (Roman Bath) และยังไดเปนเมืองมรดกโลก
จากองคการยูเนสโก (UNESCO) ในป ค.ศ. 1987 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑ
น้ําแรรอนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการคนพบที่นาสนใจ
ปจจุบันเปนกลุม อาคารสํ าคัญของเมือง คือ บริเวณที่เ ปนที่ตั้งของบอน้ําแรรอ น
คิงส (The Sacred Spring) สวนที่สอง คือ บริเวณวัด และสวนที่สาม คือ บริเวณ
ที่ เ ป ด บริ ก ารให นั ก ท อ งเที่ ย วหรือ ชาวเมื อ งใช บ ริ ก ารน้ํ า แร ซึ่ ง มี ทั้ ง สระว า ยน้ํ า ,
บอน้ําแรเย็น-รอน, หองอบไอน้ํา และสวนที่เปน Turkish Bath
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บาย

นําทานออกเดินทางสู เมืองซาลสบัวรี่ (Salisbury) นําทานชมเสาหินสโตน
เฮนจ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกอนประวัติศาสตร มี
อายุกวา 5,000 ป เปนกลุมแทงหินขนาดใหญ ตั้งอยูกลางทุงราบกวางใหญ ซึ่ง
ไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน จากนั้นดินทางเขาสูมหานคร
ลอนดอน (London) เมืองทีเ่ ปนศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม
และประวัติศาสตรของโลก เปนผูนําดานการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง

ระยะทาง 136ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม.

แฟชั่น ศิลปะ และเปนที่ยอมรับวามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเปนเมืองทองเที่ยว
ที่ใหญและสําคัญของยุโรปอีกดวย
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม HOLIDAY INN WEST HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เที่ยวลอนดอน – หอคอยแหงลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน
– Bicester Village Outlet

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํา ท า นเที่ ย วชม มหานครลอนดอน ผ า นพิ ค คาดิ ล ลี่ เ ซอรคั ส (Piccadilly
Circus) เดิมเปนวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ําพุ และรูปปนอีรอสตรง
กล า ง แล ะเ ข า สู ไ ช น า ทา ว น ย า นชุ มช นช า ว จี น ก ล า งมห า นค รล อ นด อ น
ผา นจั ตุรัส ทราฟ ล ก า ร (Trafagal

Square)

ที่ รายล อ มไปด ว ยอาคารที่

นาสนใจ ผานมหาวิหารเซนตปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มย
ี อดโดมใหญ
เปนอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใชจัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวางเจาฟาชาย
ชารล และเลดี้ไดอานา สเปนเซอร แลวเขาสูจัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสทมินส
เตอร (Westminster Abbey) ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแตตนศตวรรษ
ที่ 16 และยั ง เป น ที่ ตั้ ง ของหอนาฬิ ก าที่ รู จั ก กั น ดี ใ นนามหอนาฬิ ก าบิ๊ ก เบน
(Big Ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เปนนาฬิกาที่มี
หนาปดใหญที่สุดในโลกและฝงตรงขามที่มีแมน้ําเทมสกั้นอยูเปนที่ตั้งของชิงชา
สวรรค ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในยุโรป จากนั้น
นําทานถายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขามแมน้ําเทมสที่
สามารถยกเป ดปด ได จากนั้นนําทา นเขาชมหอคอยลอนดอน (Tower of
London) สถานที่ที่เกิดเหตุแหงประวัติศาสตรอันเกรียงไกร ยิ่งใหญนองเลือด
หรือแมแตซับซอนซอนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเปนปอมปราการ ปราสาทราช
วัง คุ ก และแดนประหาร ปจ จุ บันเปนพิพิ ธ ภัณฑซึ่งเปนกลุม อาคารและหอคอย
หลายหลั ง มหามงกุ ฎ อิม พี เรียล ซึ่งประดับ ด วยเพชรที่ใ หญเ ป นอั นดังสองของ
โลกชื่อ “ดาราแหงอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิ
ซาเบธ” ประดับดวยเพชร “โคอินูร” ที่เคยเปนเพชรเม็ดใหญที่สุดในโลก และชิ้น
สุดทายคือ “คฑา” ประดับดวยเพชรเม็ดใหญที่สุดในโลก “ดาราแหงอาฟริกา 1”
หรือ “คัลลินัน 1”
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บาย

จากนั้นนําทานเดินทางสู Bicester Village Outlet ชอปปงจุใจ มีหลากหลาย ระยะทาง 102 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
แบรนดดังใหทา นใหเลือกสรร อาทิ เชน Balenciaga, Valentino, MCM,
ประมาณ 1.30 ชม.
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Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio
Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ
ค่ํา

อิสระอาหารเย็น
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม HOLIDAY INN WEST HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่แปดของการเดินทาง
เชา

พิพิธภัณฑบริติช (British Museum) – ชอปปง – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ า ท า นเข า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ บ ริ ติ ช (British

Museum)

ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ใน

พิพิธภัณฑดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของมนุษยที่สําคัญที่สุดและใหญที่สุด
ในโลก มี ก ารก อ ตั้ ง ขึ้ น ในป พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบื้ อ งต น วั ต ถุ ที่ เ ก็ บ
รวบรวมไวสวนใหญเปนของสะสมของเซอร แฮนส สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเปน
แพทยและนักวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑแหงนี้เปดใหบริการแกสาธารณะเปนครั้ง
แรกในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเ ฮาส เมือ งบลูม ส
เบอรรี กรุงลอนดอน อันเปนสถานที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑในปจจุบัน
เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน โฟรซีซั่น เพื่อลิ้มรสเปดยางอัน
เลื่องชื่อ

บาย

จากนั้นพาทานเลือกซื้อสิ้นคาในยานไนซบริดจ (Knights Bridge) ซึ่งเปน
ที่ตั้งของหางสรรพสินคาชื่อดังอยาง ฮารวีย นิโคล (Harvey Nicole) และ
แฮรรอดส (Harrods) ที่ทานสามารถเลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนําจากทั่วทุกมุม
โลก รวมทั้งกระเปาแฮรรอดสที่นิยมกันอยางมาก รวมทั้งมีรานคาแฟชั่นมากมาย
ตั้งอยูบริเวณ High Street เชน Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant,
Hugo Boss, Porsche Deign, Bally

และยังมีถนนสโลน (Sloane Street)

ที่เปนที่ตั้งของราน Super Brands อาทิ เชน Louis Vuitton, Chanel, Hermes,
Gucci, Valentino,
Alberta

Salvatore

Ferragamo,

MCM,

Ermenegildo Zegna,

Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce &

Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ
17.00 น.

พาท า นเ ดิ น ทางสู ส นาม บิ น ฮี ท โธรว เพื่ อ ใ ห ท า นได มี เ วลา ทํ า คื น ภาษี
(Tax Refund) และเลือกซื้อสินคาปลอดภาษีในสนามบิน

21.25 น.

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ TG 917

วันที่เกาของการเดินทาง
15.00 น.

กรุงเทพฯ

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

(รานคาใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณีที่เมืองนั้นมี
การจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสม)
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กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน ทรัพยสินสวนตัวหาย, การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
น้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจงใหทา นทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง

5. เมื่อทานทําการซือ
้ โปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตัว
๋ โดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจา
 ยใดๆ ทัง
้ สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลว
 งหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ

โปรแกรม : IMPERIAL LONDON
อังกฤษ เวลส สกอตแลนด
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
กําหนดวันเดินทาง: ป 2560
พฤศจิกายน : 11 – 19, 18 – 26, 25 – 3 ธ.ค.

อัตราคาบริการ

ราคา

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ

59,900.-

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง (กรุณาอานขอมูลเพิม
่ เติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )

59,900.-

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

10,500.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 1 ทาน

59,900.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 2 ทาน

59,900.-
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(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )
ในกรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน ลดทานละ

19,600.-

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
(ราคาสามารถยืนยันไดกต
็ อเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)
***

109,000.-

ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซา
 ทานละ 5,600 บาท

***

กําหนดวันเดินทาง: ป 2560
ธันวาคม : 25 – 2 ม.ค., 26 – 3 ม.ค. 61

อัตราคาบริการ

ราคา

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ

74,500.-

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง (กรุณาอานขอมูลเพิม
่ เติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )

74,500.-

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

11,900.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 1 ทาน

74,500.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 2 ทาน
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )
ในกรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน ลดทานละ

74,500.29,600.-

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
(ราคาสามารถยืนยันไดกต
็ อเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)
***

109,000.-

ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซา
 ทานละ 5,600 บาท

***

อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวน
ั เดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูต
 อ
จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงือ
่ นไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานทีท
่ องเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **
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[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนือ
่ ง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. มัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน

คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,

คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปา
เดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอังกฤษ 5,600 บาท
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, พนักงานขับรถ (16 ปอนด)
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 2 ปอนด ตอคน ตอวัน : 9 x 2 = 18 ปอนด หรือประมาณ
900 บาท)
8. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับ
เงินมัดจําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มอ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพือ
่ ทําการจองคิวยื่นวีซา ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษท
ั ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. เมือ
่ ไดรับการยืนยันวากรุป
 ออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูตางจังหวัด) ใหทา นติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิไ
์ มรับผิดชอบ
คาใชจายทีเ่ กิดขึ้น
5. การยื่นวีซา ในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซา ไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
6. หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนือ
่ งจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะ
ทัวรทั้งหมด

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงเห
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ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1. การพิจ ารณาวีซ าเปน ดุลยพินิ จของสถานทูต มิใ ชบ ริษั ททั วร การเตรี ยมเอกสารที่ดี และถูก ตอ งจะช วยให การ

พิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทาง

บริ ษั ท ฯ ทราบล ว งหน า เพื่ อ วางแผนในการขอวี ซ า ของท า น ซึ่ง บางสถานทู ต ใช เ วลาในการพิ จ ารณาวี ซ า ที่
คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทานัน
้
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน

ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทาง
บริษัทดวย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวน
หนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง

นั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ใน
เลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสาํ รองที่นงั่ พรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทา นไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บ
คาใชจา ยตามทีเ่ กิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจา ยทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจา ยทัง้ หมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว

(30ทานขึ้นไป)

เนือ
่ งจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท

และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

เลือ
่ นการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทา นจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
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7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวซ
ี าจากทางสถานทูต (วีซาไมผา
 น) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํา

มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจา ยทีเ่ กิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตัว๋ เครื่องบิน
หรือคาตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแลว) / คาสวนตางในกรณีทก
ี่ รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวร

ทั้งหมด
9. กรณีผเู ดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวา เหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน อาจจะไดเปน 1 เตียง
ใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหา
ได ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม
่ เติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก

2.

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนือ
่ งจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา

3.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคา โรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นหรือยายเมืองเพือ
่ ใหเกิดความเหมาะสม

4.

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองทีเ่ ปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และ
ไมมีอางอาบน้าํ ซึ่งขึ้นอยูก
 บ
ั การออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

5.

หากมีงานเทศกาลโรงแรมอาจจะไดพก
ั ในเมืองอื่นแทน

เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศอังกฤษ
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ

*** ยื่นวีซาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 28) ***
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตอง
ไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา ควรนํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลัง
ขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไม
ใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)
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3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง
ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลว
คอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือน ใน
กรณีที่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง
3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลม
ใหม)
3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง
3.3.1 ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดย
ระบุชื่อเจาของบัญชี (บุคคลทีอ
่ อกคาใชจาย) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และ
บุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดชือ
่ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต
กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 30 วัน
หลังจากธนาคารออกให
3.3.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มก
ี ารชี้แจงความสัมพันธอีกหนึง่ ฉบับ (Sponsor Letter)
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**
4. หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน
อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญา
เชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน
- เปนพนักงาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคาํ วา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5. เอกสารสวนตัว
-

สําเนาทะเบียนบาน

-

บัตรประชาชน

-

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

-

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
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