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กรุงเทพมหานคร
คณะพบเจ้ าหน้ าที่และมัคคุเทศก์ได้ ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ประตู 2-3 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
ก่อนขึ ้นเครื่ อง
ลอนดอน - เสาหินสโตนเฮ้ นจ์ – พิพธิ ภัณฑ์ นา้ แร่ เมืองบาธ - เมืองบริสตอล
นําท่านเดินทางสู่ นครลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910
(Air bus A380)
เดินทางถึง สนามบิน ฮี ทโธรว์ มหานครลอนดอน เมื องหลวง ประเทศอัง กฤษ และ สหราชอาณาจัก ร
(United Kingdom) (เวลาท้องถิ่ นช้ากว่าประเทศไทย 6-7 ชัว่ โมง) คณะผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมืองและรับ
สัมภาระเรี ยบร้ อย นําท่านชมเสาหินสโตนเฮ้ นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกกองหินหรื อแนวแท่งหินที่เป็ นความลับดํามืดในช่วงหนึ่งของ
ประวัตศิ าสตร์ จากนันออกเดิ
้
นทางต่อสู่เมืองบาธ ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่
ที่ มี อายุตงั ้ แต่เ มื่ อครั ง้ โรมันเรื องอํ านาจจากหลักฐานบ่อ นํ า้ พุร้อน และซาก
อาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทําให้ เมืองบาธได้ รับการแต่งตังเป็
้ นเมืองมรดกโลก
จากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ นา้ แร่ ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมี
ประวัตกิ ารค้ นพบที่นา่ สนใจ ปัจจุบนั เป็ นกลุม่ อาคารสําคัญของเมือง คือบริ เวณ
ที่เป็ นที่ตงของบ่
ั้
อนํ ้าแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนที่สองคือ บริ เวณวัด และส่วนที่สามคือ บริ เวณ
ที่เปิ ดบริ การให้ นกั ท่องเที่ยวหรื อชาวเมืองใช้ บริ การนํ ้าแร่ ซึ่งมีทงสระว่
ั้
ายนํ ้า, บ่อนํ ้าแร่เย็น-ร้ อน, ห้ องอบไอ
นํ ้า และส่วนที่เป็ น Turkish Bath จากนัน้ เที่ยวชมเมืองอาคารบ้ านเรื อนถูกสร้ างขึ ้นในยุคจอร์ เจียนที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทังอาคารรอยั
้
ล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปั ตยกรรมแปลกตา ทํา
ให้ เมืองบาธมี เสน่ห์ไ ม่น้อย จากนั่นเดินทางต่อสู่เมืองบริ สตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศเวลส์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่โรงแรมที่พัก
MERCURE BRISTOL GRAND **** หรือเทียบเท่ า
เมืองไบบิวรี – เบอร์ ตันออนเดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ ด – เมืองแมนเชสเตอร์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวรี (Bibury Village) หมู่บ้านเล็กๆ ตังอยู
้ ่ในแคว้ น Gloucestershire เขต
Cotswolds (คอทส์โวลส์ ) จัดว่าเป็ น The Most beautiful village in England ลักษณะของหมู่บ้านเป็ น
กระท่ อ มเก่ า แก่ ส ร้ างมาเป็ นเวลานาน เรี ย กว่ า เป็ นแบบฉบับ
บ้ านเมืองของอังกฤษของแท้ ยุคศตวรรษที่ 17 - 18 ที่ยงั คงรักษา
สภาพในอดีตไว้ เป็ นอย่างดีมีแม่นํา้ สายเล็กๆชื่อว่า Coln ซึ่งไหล
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ผ่านหมู่บ้านยิ่งในฤดูร้อนบ้ านแต่ละหลังจะตกแต่งหน้ าบ้ านด้ วยสวนดอกไม้ แบบอังกฤษ จากนัน่ นําท่าน
เดินทางสู่ เมืองเบอร์ ตันออนเดอะวอเตอร์ (Bourton on the Water) เมืองที่โด่งดังที่สดุ ในคอตส์โวลส์ ดู
เงียบสงบมีลําธารสายเล็กๆ (แม่ นา้ วินด์ รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ ามนํ ้าเป็ นช่วงๆ
กับต้ นวิล โลว์ ที่แกว่งกิ่ ง ก้ านใบอยู่ริม นํ า้ เมื องนี ม้ ี ร้านอาหารและโรงแรม รวมทัง้ ร้ านค้ าให้ เดินเล่นเก็ บ
บรรยากาศอันรื่ นรมย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางต่อยัง เมืองสแตรทฟอร์ ด เมืองเกิดของศิลปิ นนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของอังกฤษ วิ
ลเลียมเช็คสเปี ยร์ ด้ วยผลงานที่ทา่ นรู้จกั อาทิ โรมิโอแอนด์จเู ลียส / เวนิสวานิช ฯลฯ เมืองสแตรทฟอร์ ด เป็ น
เมืองเล็กๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่ริมฝั่ งแม่นํ ้าเอวอน ถึงได้ ถกู เรี ยกว่าเมือง Strattford Upon Avon ให้ วลาท่านเดินเล่น
ถ่ายรูปชมเมืองหรื อช้ อปปิ ง้ สินค้ าต่างๆ บ้ านเกิดของเชคสเปี ยร์ (Shakespear’s Birthplace) จินตกวีที่มี
ชื่อเสียงก้ องโลกที่ใครทัว่ โลกพากันคลัง่ ไคล้ ในบทกวีของเขา อาทิ เช่น โรมิโอ แอนด์ จูเลียต (ในกรณีที่มีการ
เปิ ดให้ เข้ าชม) ให้ เวลาท่านได้ เดินเล่นชมทัศนียภาพของร้ านค้ า, ของที่ระลึกที่ตกแต่งน่ารักๆ ในสไตล์บ้าน
ในเทพนิยาย ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ตังอยู
้ ่ทางตอนเหนือของประเทศ
อังกฤษ มีสโมสรโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลกคือ “แมนยู” หรื อ “ปี ศาจแดง” และมีชื่อเสียงจากการเป็ น
เมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก ได้ การยอมรับจากหลายฝ่ ายว่า เป็ นเมืองรองของสหราชอาณาจักร
นอกจากนี ้ ยังเป็ นศูนย์กลางสิ่ง ทอ ศิลปะ สื่อ และธุรกิ จขนาดใหญ่ และเป็ นต้ นกํ าเนิดของวงดนตรี ที่มี
ชื่อเสียงมากมาย ทังระดั
้ บท้ องถิ่นและระดับนานาชาติในเมืองแมนเชสเตอร์ มีโรงละคร ศูนย์แสดงงาน
ศิลปะ และพิพิธภัณฑ์จํานวนมาก
รับประทานทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่โรงแรมที่พัก
MIDLAND MANCHESTER **** หรือเทียบเท่ า
เมืองลิเวอร์ พูล - ชมพิพธิ ภัณฑ์ และสนามฟุตบอลแอนฟิ ลด์ - ช้ อปปิ ้ งร้ าน MEGA STORE โบสถ์ ลิเวอร์ พูล - ท่ าอัลเบิร์ต – ชมการแข่ งขันฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก แมนยู ฯ พบ ลิเวอร์ พูล
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่เมืองลิเวอร์ พูล (Liverpool) ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นเมือง วัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี
2008 และยังเป็ นเมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรี สี่เต่าทองหรื อเดอะบีทเทิล ความรุ่งเรื องของลิเวอร์ พลู มาจาก
การเป็ นเมืองท่าสําคัญ มีการติดต่อค้ าขายกับแคริ บเบียน, ไอร์ แลนด์ และแผ่นดินใหญ่ยโุ รป
นํ า ท่ า นเข้ าเยี่ ย มชม สนามฟุ ต บอลแอนฟิ ลด์ +พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
(Museum) ของสโมสรลิเวอร์ พูล อิสระให้ ท่านเลือกซื ้อของที่ระลึก
ของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้ าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้ วยของ
ที่ระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล นําท่านชมเมืองลิเวอร์
พูล แวะชม Liverpool Cathedral เป็ นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สดุ ในลิเวอร์ พลู
ใหญ่ที่สดุ ในอังกฤษ และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของโลก สร้ างเสร็ จตังแต่
้ 1978 โดยใช้ เวลาสร้ างทังหมด
้
74 ปี
จากนัน่ นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอัลเบิร์ต (Albert Dock) หนึง่ ในสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ใหญ่ที่สดุ ในเมืองลิเวอร์ พลู

รหัสทัวร์ : THD6-TG-UK-20-27FEB19
เที่ยง

โดยบริเวณท่าเรื อนันประกอบไปด้
้
วยอาคารท่าเรื อและคลังสินค้ า นอกจากนี ้แล้ วท่าอัลเบิร์ตยังเป็ น สถานที่
ท่องเที่ยวที่มีคนเข้ าชมมากที่สดุ ในสหราชอาณาจักรอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควรนําคณะเดินทางกลับสู่ เมืองแมนเชสเตอร์
จากนันนํ
้ าท่านเข้ าสู่ สนามโอลแทรฟฟอร์ ด ของปี ศาจแดง - แมนเชสเตอร์ ยไู นเต็ด นําท่านเข้ าสู่ สนาม
เร็วกว่าเวลาแข่งขันเริ่มประมาณ 2 ชม. เพื่อนําท่านต้ อนรับนักเตะ ชมการฝึ กซ้ อม ขอลายเซ็น และ เก็บภาย
บรรยากาศไว้ เป็ นที่ระลึก
จากนัน้ ชมการแข่ งขันฟุตบอลพรี เมียร์ ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2018/2019 "ศึกแดงเดือด"
ระหว่ าง ทีมปี ศาจแดง –แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด VS ทีมหงส์ แดง - ลิเวอร์ พูล
*** ที่น่ ังในสนามฟุตบอล LONG SIDE LOWER การันตี 2 ที่น่ ังติดกัน **

ค่า

อิสระอาหารคํ่า ณ บริเวณสนามฟุตบอล เพื่อให้ ทา่ นได้ ดื่มดํ่ากับบรรยากาศบริเวณสนามฟุตบอลได้ เต็มที่
ก่อนเข้ าชมการแข่งขัน** (Cash back ท่ านละ 20 ปอนด์ )
นาท่ านเข้ าสู่โรงแรมที่พัก
MIDLAND MANCHESTER **** หรือเทียบเท่ า
(ที่พักอาจ พักที่ เมืองลิเวอร์ พูล แทน เนื่องจากห้ องพักในคืนการแข่ งขันค่ อนข้ างแน่ น)
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รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเยี่ยมชม สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด
(Old Trafford Stadium) และพิพิธภัณฑ์ (Museum) ของสโมสร
แมนยูฯ อิส ระให้ ท่านเลือกซื อ้ ของที่ระลึกของทีม ที่ ท่านชื่ นชอบใน
ร้ าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้ วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมเมืองแมนเชสเตอร์ เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงจากการเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็ น
ศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ นําท่านเข้ าชม Manchester Cathedral & Manchester Town
Hall
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่โรงแรมที่พัก
MIDLAND MANCHESTER **** หรือเทียบเท่ า
ช้ อปปิ ้ งบิซส์ เตอร์ เอ้ าท์ เลท - ลอนดอน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นํ าท่า นเดิน ทางสู่ บิ ซ ส์ เ ตอร์ เอ้ า ท์ เ ลท วิ ลเลจ ให้ ท่านเพลิด เพลิน กับการช้ อ ปปิ ง้ สิ นค้ า ที่ มี ร้ านค้ า
มากกว่า 120 ร้ านค้ าแบรนด์เนม ให้ ท่านเลือกซื ้ออย่างจุใจ อาทิ Bally , Burberrly , Calvin Klein ,
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
** อิสระอาหารกลางวัน ณ บิซส์ เตอร์ เอ้ าท์ เลท **
ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน อีกครัง้
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร โฟร์ ซีซ่ ัน ลิม้ รสเป็ ดย่ างขึน้ ชื่อ
นาท่ านเข้ าสู่โรงแรมที่พัก
HILTON LONDON KENSINGTON **** หรือเทียบเท่ า

รหัสทัวร์ : THD6-TG-UK-20-27FEB19
26 ก.พ. 62 ล่ องเรือแม่ นา้ เทมส์ - ขึน้ กระเช้ าไฟฟ้ าลอนดอนอาย - ช้ อปปิ ้ ง ถนนอ๊ อกฟอร์ ด –
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

21.35 น.
27 ก.พ. 62
16.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเที่ยงชมเมืองลอนดอน ล่ องเรื อชมสองฟากฝั่ งของแม่ นา้
เทมส์ ผ่านหอนาฬิกาบิ๊กเบน อาคารรัฐสภาอังกฤษ มหาวิหารเซ็นต์
ปอล มี โดมใหญ่เป็ นอันดับที่สองของโลก สะพานหอคอยลอนดอน
ขึ ้นฝั่ งที่ลอนดอนบริ จด์หอนาฬิกาบิ๊กเบน อาคารหอนาฬิกา ที่มีความ
สูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกๆ หนึ่งชัว่ โมง เป็ นนาฬิกาที่มีหน้ าปั ดใหญ่
ที่สดุ ในโลก นําทุกท่าน ขึน้ กระเช้ าไฟฟ้ าลอนดอนอาย ไฮไลท์ของ
เมื องลอนดอนวงล้ ออันประกอบไปด้ วยแคปซู ลกระจก จํ านวน 32
ห้ อง ณ ระดับความสูงที่ 137 เมตร จุดสูงสุดที่สามารถมองเห็นกรุ ง
ลอนดอน ได้ อย่างไกลสุดตานําท่านแวะถ่ายรูป หอนาฬิกาบิ๊กเบน ,พระราชวังเวสท์ มินเตอร์ ที่ตงของ
ั้
รัฐสภาอังกฤษมาตังแต่
้ ต้นศตวรรษที่ 16 นําท่านถ่ายรู ปด้ านหน้ า พระราชวังบัค้ กิง้ แฮม ซึ่งสร้ างขึ ้นใน
สมัยต้ นทศวรรษที่ 18 เพื่อเป็ นตําหนักของดยุกแห่งบัคกิ ้งแฮม พระราชวังบัคกิ
้ ้งแฮม ผู้ที่เข้ าพํานักอย่างเป็ น
ทางการคือเจ้ าหญิงวิคตอเรี ย ผู้ซงึ่ ขึ ้นครองราชย์เป็ นราชินีในปี ค.ศ. 1837 และตังแต่
้ นนพระราชวั
ั้
งแห่งนี ้จึง
เป็ นที่ประทับของกษัตริย์ในกรุงลอนดอน เป็ นต้ น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Burger & Lobster ย่ านดังของลอนดอน
นําท่านช้ อปปิ ง้ ถนนอ็อกฟอร์ ด (Oxford Street) แหล่งชอปปิ ง้ อีกแห่งที่ไม่ควรพลาด มีความยาวถึง 1
ไมล์ (1.6 กม.) ทังสองฟากฝั
้
่งถนน ประกอบไปด้ วยร้ านค้ านานาชนิด มีห้างเซลฟริ ดเสจ (Selfridges) ซึ่งถือ
ว่าใหญ่โตมโหฬารที่สุดในย่านนี ้ นอกจากนีย้ ังมี พลาซา อ็อกซฟอร์ ดสตรี ท (Plaza Oxford Street),
ห้ างสรรพสินค้ าจอห์นหลุยส์ (John Lewis), ห้ างสรรพสินค้ าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ (House of Frazer) ฯลฯ
ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบินฮีทโธร์ และมีเวลาให้ ทา่ นได้ ทํา Tax Refund
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG917
กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
** หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี ่ยนโปรแกรมเพือ่ ความเหมาะสมโดยมิ ได้แจ้งล่วงหน้า
ในกรณี ทีเ่ กิ ดภัยทางธรรมชาติ , การยกเลิ กเที ่ยวบิ น หรื อเหตุสดุ วิ สยั อื ่นๆ โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ที่นกั ท่องเทีย่ วได้รับ
เป็ นหลักฯ **

รหัสทัวร์ : THD6-TG-UK-20-27FEB19
อัตราค่ าบริการ
รายละเอียด

ราคา/บาท

ผู้ใหญ่ พัก (ห้ องคู่) ท่ านละ
เด็กอายุ ต่ากว่ า 12 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (เสริมเตียง) ท่ านละ
เด็กอายุ ต่ากว่ า 12 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริมเตียง) ท่ านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่ านละ
กรณีไม่ เอาตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่ หักออกท่ านละ

155,000
140,000
130,000
15,000
35,000

กรณีไม่ เอาตั๋วเครื่องบิน เด็ก อายุต่ากว่ า 12 ปี หักออกท่ านละ

25,500

กรณีมีวีซ่า หักออกท่ านละ

5,000

** หากมีผ้ ูเดินทางต่ากว่ า 10 ท่ าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ่
จะต้ องไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่ าตั๋วเข้ าชมฟุตบอล (บริเวณ Long Side Lower และการันตี 2 ที่น่ ังติดกัน)
 ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่) กรณีเสียชีวิต และ
อวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึ ้นอยูก่ บั ช่วงอายุคา่ รักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000
บาท
 หัวหน้ าทัวร์ ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศสหราชอาณาจักร ใช้ เวลาดําเนินการ 15 วันทําการ โดยประมาณ ทังนี
้ ้การอนุมตั วิ ีซ่า
จะขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของสถานฑูตเท่านัน้
 ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ ท้ องถิ่น
 บริการนํ ้าดื่ม ทุกวัน วันละ 1 ขวด
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เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
ใช้ เวลายื่นประมาณ 15-20 วันทาการไม่ นับวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุด
(การขอวีซา่ ประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือ ด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคําร้ องขอวีซา่ ประเทศอังกฤษ
ตังอยู
้ ท่ ี่อาคารเดอะเทรนดี ้ ชัน้ 28 สุขมุ วิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. )
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน
กลุม่ ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซา่
 สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
สําเนาสูตบิ ตั ร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัท / สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็ น ภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง , อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทํางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะ
้
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 1 เดือน
พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ
และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อน
เมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้ จา่ ยในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กับผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ 1 – 6
แล้ ว ทางบริษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จา่ ย และการกลับมาทํางานของท่าน
โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
 กรณี ที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา ,
มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรื อเขต
โดยมีนายอําเภอ หรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
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 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ า
ท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

