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รหสัโปรแกรม : 16775  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

 ***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
 

วนัแรก ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตบิรไูน 
                            (-/-/-) 

10.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 
ประตทูางเขา้หมายเลข 10 เคานเ์ตอร ์U15-U19 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Royal Brunei Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความ
พรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

13.30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิรไูน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรไูน  
 โดยสายการบนิ Royal Brunei Airlines เทีย่วบนิที ่BI514 **มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาท)ี 
  
 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว หมายเหต ุ

 
วนัที ่08 – 13 พฤษภาคม 2563 

 

 
49,999 

 
49,999 13,999 

 
 

 

INFANT (เด็กเล็ก ต ัง้แตแ่รกเกดิ - อายไุมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 10,000 บาท 
จอยแลนดห์กัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท 

 

 

ราคาทีร่ะบขุา้งตน้ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ 
หากผูเ้ดนิทางถอืหนงัสอืเดนิทางประเทศอืน่ๆ โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่กอ่นท าการจอง 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 ** ใชเ้ครือ่งบนิ Airbus A320 ชัน้ประหยัด 138 ทีน่ั่ง + ชัน้ธรุกจิ 12 ทีน่ั่ง ** 
 

17.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิรไูน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวัน ประเทศบรไูน ** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 ** เวลาทอ้งถิน่ (บรไูน) เร็วกวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ช ัว่โมง ** 
 

22.55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ  
 โดยสายการบนิ Royal Brunei Airlines เทีย่วบนิที ่BI003 **มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ชัว่โมง 35 นาท)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ** ใชเ้ครือ่งบนิ B787 Dreamliner ชัน้ประหยัด 236 ทีน่ั่ง + ชัน้ธรุกจิ 18 ทีน่ั่ง ** 
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วนัทีส่อง  ทา่อากาศยานนานาชาตบิรไูน - ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอน  
    ฮทีโธรว ์- เมอืงลเิวอรพ์ลู – ชมฟตุบอลระหวา่ง ทมีลเิวอรพ์ลู VS ทมีเชลซ ี
            (-/อสิระ/อสิระ) 
 

06.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ  
 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นตรวจศลุกากร  

 ** เวลาทอ้งถิน่ (องักฤษ) ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 6 ช ัว่โมง ชว่งฤดใูบไมผ้ล ิ** 
 
 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงลเิวอรพ์ลู (Liverpool) ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น 
เมอืงวฒันธรรมแหง่ยโุรป ในปี 2008 และยังเป็นเมอืงถิน่ก าเนดิของวงดนตรี
สีเ่ต่าทองหรือเดอะบทีเทลิความรุ่งเรืองของลเิวอรพ์ูลมาจากการเป็นเมืองท่า
ส าคัญ มกีารตดิตอ่คา้ขายกบัแครบิเบยีน, ไอรแ์ลนด ์และ ยโุรปแผ่นดนิใหญ ่น า
ทา่นชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุในลเิวอรพ์ลูและองักฤษ 
อกีทัง้ยังใหญเ่ป็นอนัดับที ่5 ของโลก สรา้งเสร็จตัง้แตปี่ 1978 โดยใชเ้วลาสรา้ง
ทัง้หมด 74 ปี จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอือลัเบริต์ (Albert Dock) หนึง่
ในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลิเวอร์พูล  โดยบริเวณท่าเรือนั้น 
ประกอบไปดว้ยอาคารท่าเรือและคลังสนิคา้ จากนั้นน าท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิง 
Liverpool One เป็น walking Street ทีม่ทีีร่า้นรวงมากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง

ตามอธัยาศัย  
 

เทีย่ง  อสิระอาหาร เพือ่ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานตามอธัยาศยั  
บา่ย  ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเขา้สู ่สนามแอนฟิลด ์ของ หงสแ์ดง -ลเิวอรพ์ลู เร็วกวา่เวลาแขง่ขันเริม่ ประมาณ 2 ชม. 

เพื่อใหท้่านไดม้โีอกาสตอ้นรับนักเตะ และ เก็บภายบรรยากาศไวเ้ป็นที่ระลกึ ชม การแข่งขนัฟุตบอลพรเีมยีรล์กี
องักฤษ ฤดกูาล 2018/2019 ระหวา่ง ทมีหงสแ์ดง – ลเิวอรพ์ลู VS ทมีเชลซ ี 

 **ราคาทวัร ์ยงัไมร่วมบตัรเขา้ชมฟตุบอล ราคาเร ิม่ตน้ประมาณ 15,000 บาท** 
 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ณ บรเิวณสนามฟตุบอล เพือ่ใหท้า่นไดด้ืม่ด ากบับรรยากาศบรเิวณสนามฟตุบอลไดเ้ต็มที ่
ทีพ่กั  Hotel Ibis Liverpool หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
 

วนัทีส่าม   เมอืงลเิวอรพ์ลู – Bicester Village Outlet – กรงุลอนดอน       (-/อสิระ/อสิระ)                                          
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่Bicester Village Outlet Shopping Centre ชอ้ปป้ิงวลิเลจทีถ่อืไดว้า่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของ
ยโุรป อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมกวา่ 120 รา้นคา้ ใหท้า่นเลอืกซือ้อยา่งจุใจอาทเิชน่ 
GUCCI, BALENCIAGA ,ARMANI, BALLY, BOSS, BURBERRY, DIOR, DIESEL, DKNY และอืน่ๆอมีากมายใหท้า่นได ้
เลอืกสรร ทา่นสามารเขา้ดรูายละเอยีด OUTLET ไดท้ีh่ttps://www.bicestervillage.com/en/shopping/ 
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เทีย่ง  อสิระอาหาร เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
บา่ย            น าทา่นเดนิทางสู ่มหานครลอนดอน (London) เมอืงหลวงของสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ลอนดอนเป็น 

หนึง่ในศนูยก์ลางส าคัญทางธุรกจิการเมอืง และวัฒนธรรมของโลก การสือ่สารการบันเทงิ แฟชั่นและศลิปะ และเป็นที่
ยอมรับวา่มอีทิธพิลไปทั่วโลก จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงทีห่า้งดังระดับโลก ใจกลางกรงุลอนดอนที ่Harrods หา้งหรแูหง่นี้ 
ตัง้อยูบ่นถนนบรอมพต์ัน ยา่น Knight Bridge เกา่แกม่ากเพราะกอ่ตัง้มาตัง้แตปี่ พ.ศ.2377 โดย Charles Henry 
Harrods ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยสนิคา้แบรนดเ์นมมากมานใหเ้ลอืกสรร 
 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ทีพ่กั Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงบาธ - มหาวหิารบาธ - โรงอาบน า้โรมนัโบราณ - เมอืงซาลสิบวัร ี ่– สโตน
เฮนจ ์ 
                                                                                       (B / อสิระ / อสิระ) 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมวรยีเ์สาหนิสโตนเฮนจ ์- เมอืงลอนดน 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาธ (Bath) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว๋โมง 10 นาท ีเป็นเมอืงทีม่ฐีานะนครในมณฑลซอม
เมอรเ์ซ็ทในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ เมอืงบาธไดรั้บพระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดย
สมเด็จพระราชนิีนาถเอลซิาเบธที ่1 ในปี ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็นเทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตัวเมอืงบาธตัง้อยูเ่นนิ
หลายลกูในหบุเขาของแมน่ ้าเอวอนในบรเิวณทีม่นี ้าพรุอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของโรมัน ผูส้รา้งโรงอาบน ้าโรมัน
โบราณ (Roman Baths) และวัดโดยตัง้ชือ่เมอืงวา่ “Aquae Sulis” เมอืงบาธเป็นสถานทีท่ีส่มเด็จพระเจา้เอ็ดการด์ผูรั้ก
สงบท าพธิรีาชาภเิษกเป็นพระมหากษัตรยิอ์ังกฤษทีม่หาวหิารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ตอ่มาในสมัยจอรเ์จยี เมอืงบาธกลาย
เป็นเมอืงน ้าแรท่ีไ่ดรั้บความนยิมกนัมาก ซึง่ท าใหเ้มอืงบาธขยายตัวมากขึน้และมสีถาปัตยกรรมจอรเ์จยีทีเ่ดน่ๆ จากสมัย
นัน้ทีส่รา้งจากหนิบาธทีเ่ป็นหนิสเีหลอืงนวลสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ มหาวหิารบาธ (Bath Abbey) และบรเิวณดา้นหนา้ของโรงอาบน า้โรมนั
โบราณ (Roman Baths) ถอืเป็นโรงอาบน ้าโรมันขนาดใหญใ่นสมัยโบราณทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และดแูลเป็นอยา่งด ี
ซึง่โรงอาบน ้าของที่นี่อยู่ต ่ากว่าระดับพื้นถนนในปัจจุบัน ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนดว้ยกัน ตัง้แต่โซน 
Sacred Spring , Roman Temple , Roman Bath House และ Museum ซึง่แหลง่น ้าแร่แหง่นี้ถกูคน้พบตัง้แต่
สมัยชาวโรมันบกุเขา้มายดึเกาะองักฤษ เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองทางตะวันตกอกีดว้ย  

** ยงัไมร่วมค่าบตัรเขา้ชมภายใน** (ราคาส าหรับผูใ้หญ่ ท่านละ ประมาณ 20.00 ปอนด ์**ขึน้อยู่กบั
ประเภทของบตัรและจ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได)้ 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
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องซาลสิบวัร ี ่(Salisbury) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นทีตั่ง้ของอนุสาวรยีอ์ันลกึลับ เสาหนิสโตนเฮน้จ ์

น าทา่นเขา้ชมในรัว้อาณาเขตทีต่ัง้ของ อนสุาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์อง
โลกในยคุกอ่นประวัตศิาสตร ์มอีายกุวา่ 5,000 ปี เป็นกลุม่แทง่หนิขนาดใหญต่ัง้อยูก่ลางทุง่ราบกวา้งใหญ ่ในบรเิวณตอน
ใตข้องเกาะอังกฤษ ซึง่ไม่มใีครทราบวัตถปุระสงคใ์นการสรา้งอย่างชัดเจน เป็นอนุสรณ์สถานยุคกอ่นประวัตศิาสตร ์ตัว
อนุสรณ์สถานประกอบดว้ยแทง่หนิขนาดยักษ์ 112 กอ้น ตัง้เรยีงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แทง่หนิบางอนัตัง้ขึน้ บางอัน
วางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซอ้นอยู่ขา้งบน นักโบราณคดีเชือ่ว่ากลุ่มกองหนินี้ถูกสรา้งขึน้จากทีไ่หนสักแห่งเมื่อ
ประมาณ 3,000 – 2,000 ปีกอ่นครสิตกาล กลา่วคอื การหาอายจุากคารบ์อนกัมมันตรังสเีมือ่ พ.ศ. 2551 เผยใหเ้ห็นวา่
หนิกอ้นแรกถกูวางตัง้เมือ่ประมาณ 2,400 – 2,200 ปีกอ่นครสิตกาล ในขณะทีท่ฤษฎอีืน่ๆ ระบวุา่กลุม่หนิทีถ่กูวางตัง้มา
ตัง้แตก่อ่นหนา้นัน้ถงึ 3,000 ปีกอ่นครสิตกาลนักวทิยาศาสตรแ์ละนักประวตัศิาสตรต์า่งสงสยัวา่ คนในสมัยกอ่นสามารถยก
แทง่หนิทีม่นี ้าหนักกวา่ 30 ตัน ขึน้ไปวางเรยีงกนัไดอ้ยา่งไร ทัง้ๆทีป่ราศจากเครือ่งทุน่แรงอยา่งทีเ่ราใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั และ
บรเิวณทีร่าบดังกลา่วไมม่กีอ้นหนิขนาดมหมึานี้ ดังนัน้จงึสันนษิฐานวา่ผูส้รา้งตอ้งท าการชักลากแทง่หนิยักษ์ทัง้หมดมา
จากทีอ่ืน่ ซ ึง่คาดวา่น่าจะมาจาก "ทุง่มารล์โบโร" ทีอ่ยูไ่กลออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 
 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  
ทีพ่กั  Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีห่า้ เทีย่วเมอืงลอนดอน - อสิระทอ่งเทีย่ว ตามอธัยาศยั - สนามบนิฮทีโธรว ์             
                   (B/อสิระ/อสิระ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พักผอ่นทีเ่มอืงลอนดอนตามอธัยาศัยแบบเต็มวัน (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

หัวหนา้ทัวร์แนะน าวธิีการเดนิทางเบือ้งตน้ ทัง้นี้ท่านควรเตรียมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางล่วงหนา้กอ่นถงึวัน
เดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของทา่น 
 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว  

- ทดลองใชร้ะบบขนสง่สาธารณะของชาวเมอืงลอนดอน โดยรถไฟใตด้นิ  
  หรอืทปู (Tube) เทีย่วชมเมอืง และวถิชีวีติของชาวลอนดอนเนอร ์ 
  (Londoner) 
- ทดลองน่ังรถเมล ์2 ชัน้ หรอืลอนดอนแท็กซี ่เพือ่เทีย่วชมเมอืงและวถิชีวีติ 
  ของชาวลอนดอนเนอร ์(Londoner) 
- ชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าที ่ถนนออกซฟ์อรด์ (Oxford Street)  
  ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ใหญม่ากมายอยา่ง Mark & Spencer , Primark ,  
  Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรอื ยา่นไนซบ์รดิจ ์(Knights  
  Bridge) ซึง่เป็นทีตั่ง้ของ หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอยา่ง หา้งฮารว์ยี ์นโิคล  
  (Harvey Nicole) และ หา้งแฮรร์อดส ์(Harrods) ทีท่่านสามารถ
เลอืก 
  ซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น าจากท่ัวทกุมมุโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ีน่ยิมกนัท่ัวโลก 
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- เทีย่วพระราชวงัวนิดเ์ซอร ์(Windsor Palace)   พระราชวังซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นบา้นของครอบครัวกษัตรยิแ์ละพระราชนิี
แห่งอังกฤษมานานกวา่ 1,000 ปี โดยพระราชวังเกา่แกข่นาด 5 ไร่แห่งนี้ ปัจจุบันยังถูกใชเ้ป็นทีพ่ านักของสมเด็จพระ
ราชนิีอลซิาเบธที ่2 ซึง่มักจะใชเ้วลาสว่นใหญใ่นชว่งวันหยดุสดุสปัดาหอ์ยูเ่สมอ ทัง้นี้ผูม้าเยอืนควรเผือ่เวลาในการเขา้ชม
อยา่งนอ้ยประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพราะทีน่ี่ลว้นเต็มไปดว้ยสิง่ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ ทัง้ State Apartments ทีถ่กูตกแต่ง
อยา่งสวยงามดว้ยผลงานศลิปะอนัทรงคณุคา่ ซึง่เป็นของสะสมของเหลา่ราชวงศ ์รวมถงึความงดงามของสถาปัตยกรรม
แบบกอธคิในโบสถ ์St. George ซึง่เป็นทีฝั่งพระศพของกษัตรยิแ์หง่ประเทศองักฤษหลายพระองค ์และประหลาดใจไป
กบั Queen Mary’s Dolls House บา้นตุก๊ตาแสนสวยและมชีือ่เสยีงทีส่ดุโลกทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 โดยชา่งฝีมอื

ชัน้น าในสมัยนัน้ เป็นตน้ ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมภายใน** (ราคาคา่บตัรเขา้ชม ส าหรบัผูใ้หญ ่ทา่นละ 
ประมาณ 23 ปอนด ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัประเภทของบตัรและจ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผู ้
เขา้ชมในแตล่ะวนัได)้ 
 
- ขึน้ชมความสวยงามของเมอืงลอนดอน บน  London Eye  ทีรู่จั้กในชือ่
ของ มลิเลเนียม วลี (Millennium Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุ
ในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่

ไดรั้บความนยิมอยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี ** ยงัไม่
รวมคา่บตัรเขา้ชมภายใน** (ราคาคา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 
27 ปอนด ์**ขึน้อยู่กบัประเภทของบตัรและจ าเป็นตอ้งจองก่อน
ลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได)้ 
 

 

 

14.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาใน 
 การท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีหรอื รา้นอาหาร 

 

17.55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิรไูน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรไูน  
 โดยสายการบนิ Royal Brunei Airlines เทีย่วบนิที ่BI004 **มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  
 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ชัว่โมง 35 นาท)ี 

 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตบิรไูน ประเทศบรไูน – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ           
               (-/-/-) 
 

14.35 น. เดนิทางถงึ เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวัน ประเทศบรไูน ** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 
18.30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย  
 โดยสายการบนิ Royal Brunei Airlines เทีย่วบนิที ่BI519 **มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาท)ี 
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20.15 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศองักฤษ 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศองักฤษทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศองักฤษเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสวุรรณภมูนิ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ    
2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ  
8. หนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม  
1. คา่บตัรเขา้ชมฟตุบอล ณ สนามแอนฟิลด ์ลเิวอรพ์ลู คูร่ะหวา่ง ลเิวอรพ์ูล VS เชลซ ี
2. ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
4. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด  
5. ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซี่าท่องเทีย่วประเทศองักฤษ ท่านละ 6,000 บาท ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น

เงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ **ทางสถานฑตูฯ สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ธรรมเนยีมวซีา่ในทกุกรณี** 
6. ตามธรรมเนยีมค่าทปิพนกังานขบัรถและมคัคุเทศกเ์ป็นจ านวน 50 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย

ประมาณ 2,250 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 
(Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 25,000  

กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 

เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรง กบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่

นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทาง
ควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

2. กรณีวันเดนิทางไมต่รง กบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง
ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร์-อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทาง
ควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 

4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์  
คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  

2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์  
ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมดของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 

2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์  
ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  

เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร  
การจองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 
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3. หากจ านวนการจองของผูเ้ดนิทางเต็มกรุป๊แลว้ ผูจ้องไมส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 
4. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิมัด 
    จ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
5. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้

ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผักผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว ์ไส ้

กรอก เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 

หมายเหต ุ
1.ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2.ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู 
   ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
4.นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
   เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง 
   นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
   เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
   พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
   และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
   ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
   สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 

 
 
 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 

1. หนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิทีย่งัมอีายกุารใช ้พรอ้มส าเนา 2 ชมุ   
**โปรดตรวจสอบวา่หนงัสอืเดนิทางของทา่น;  

- มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ และไมช่ ารดุ 
- ยังมอีายใุชไ้ดอ้ยา่งนอ้ยอกี 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางออกนอกประเทศสมาชกิเชงเกน้ 
(บางกรณี ตอ้งแสดงหนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ทีท่า่นเคยมมีาแลว้ดว้ย) 

2. หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ (ถา้ม)ี พรอ้มส าเนา 1 ชดุ 
3. ส าเนาหนา้วซีา่เกา่ เฉพาะวซีา่เชงเกน้, วซีา่ UK และวซีา่อเมรกิา (ถา้ม)ี 
4. ส าเนาบตัรประชาชน (กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี จ าเป็นตอ้งใช ้ส าเนาสตูบิตัรดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 
6. ส าเนาใบส าคญัการสมรส (ถา้ม)ี 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 
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7. ส าเนาใบจดทะเบยีนการหยา่ (ถา้ม)ี 
8. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, ใบเปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 
9. รายการเดนิบญัชเีงนิฝาก (Bank Statement) บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ ทีอ่อกโดยธนาคาร มรีายการเดนิบญัช ี
       ยอ้นหลงั 6 เดอืนสดุทา้ย ฉบบัภาษาองักฤษ (หลกัฐานการเงนิ ตอ้งอพัเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวนัยืน่ขอวซีา่) 
10. หนงัสอืรบัรองบญัชจีากธนาคาร (Bank Certificate) ทิอ่อดโดยธนาคารเจา้ของบญัช ีบญัชเีดยีวกนักบั Bank  
      Statement ฉบบัภาษาองักฤษ เทา่น ัน้ (หลกัฐานการเงนิ ตอ้งอพัเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวนัยืน่ขอวซีา่) 
11. เอกสารการท างาน 

กรณีเป็นเจา้ของกจิการ หรอื ผูท้ ีป่ระกอบอาชพีอสิระ: ใชส้ าเนาเอกสารหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั หรอืใบจด 
ทะเบยีนการคา้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั อายเุอกสารไมเ่กนิ 3 เดอืน ฉบบัภาษาองักฤษ เทา่น ัน้ 
กรณีเป็นพนกังาน / ลกูจา้ง: หนังสอืรับรองการท างานปัจจบุนั พรอ้มระบชุือ่และนามสกลุ (สะกดตรงตามหนา้หนงัสอื 
เดนิทาง), ต าแหนง่, วนั เดอืน ปีทีเ่ขา้ท างาน และอตัราเงนิเดอืนปจัจบุนั พรอ้มท ัง้ระบขุอ้ความทีไ่ดร้บัอนุญาตใหล้างาน
ไดใ้นชว่งเวลาเดนิทาง อายเุอกสารไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวนัยืน่ขอวซีา่ (ฉบบัภาษาองักฤษ เทา่น ัน้) 
ส าหรบันกัเรยีน / นกัศกึษา: หนงัสอืรบัรองสถานภาพนกัเรยีน หรอืนกัศกึษาจากโรงเรยีนหรอืสถาบนัศกึษา อายุ
เอกสารไม่เกนิ 1 เดอืนก่อนวนัยืน่ขอวซี่า (ฉบบัภาษาองักฤษ เทา่น ัน้) **สถานทูตไม่รบัพจิารณาบตัรนกัเรยีน / 
นกัศกึษา** 

 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอาย ุไมถ่งึ 18 ปี  
12. สตูบิตัร (พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ...ถา้ม)ี  
13. หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง (กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบั บดิาหรอืมารดา โดยหนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง 
       นัน้ จ าเป็นตอ้งเป็นฉบบัจรงิและออกจากอ าเภอตน้สงักดัเทา่นัน้ พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ)  

โปรดทราบ....ส าหรับผูเ้ดนิทางสัญชาตไิทยที ่อายุต ่ากว่า18 ปี ผูม้อี านาจปกครองตามกฎหมาย (โดยปกตคิอืบดิา-
มารดา) ตอ้งมาปรากฏตัวพรอ้มกันในวันยื่นค ารอ้ง และ เซ็นชือ่ในค ารอ้ง หากผูม้ีอ านาจปกครอง หรือ บดิา-มารดา ไม่
สามารถมาได ้ผูเ้ดนิทางสามารถยืน่ค ารอ้งทีผู่ม้อี านาจปกครองเซ็นชือ่ไวแ้ลว้ พรอ้ม หนงัสอืยนิยอม โดย ลายเซ็นของ
ผูป้กครองหรอื บดิา-มารดาในหนงัสอืยนิยอมน ัน้ จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากส านักงานเขตหรอือ าเภอทีส่ังกัด กรณีบดิา-
มารดาพ านักอยู่ในเยอรมนีตอ้งมกีารรับรอง ลายเซ็นจากหน่วยราชการของเยอรมนี กรณีบดิาหรอืมารดาเพยีงฝ่ายเดยีวท า
หนังสอืยนิยอมตอ้ง แสดงหลักฐานวา่บดิาหรอืมารดาผูนั้น้เป็นผูม้อี านาจปกครองแตเ่พยีงผูเ้ดยีวจรงิ  
กรณีทีบ่ดิา – มารดาหยา่รา้งกนั ตอ้งใชส้ าเนาใบหยา่ และใบทีม่กีารสลักหลังถงึรายละเอยีดการเลีย้งดบูตุรของฝ่ายใด  

 
เอกสารส าหรบั กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย ตอ้งเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิ ดังนี้  
14. หนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ย ระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง สะกดถกูตอ้งตามหนังสอืเดนิทาง  
15. หลกัฐานการเงนิของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง Bank Statement (รายการเดนิบญัชเีคลือ่นไหว)  
       บญัชอีอมทรพัย ์ทีอ่อกโดยธนาคาร มรีายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน  
16. หนงัสอืรบัรองบญัชเีงนิฝาก Bank Certificate บญัชเีดยีวกนักบั Bank Statement ทีอ่อกโดยธนาคาร  
 
โปรดทราบ:   ตามขอ้ก าหนดของสถานทตูฯ การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เพือ่เดนิทางเขา้สหราชอาณาจกัร ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะ 

เดนิทางทกุทา่น “อาจจ าเป็นตอ้ง”  แสดงตวัทีส่ถานทตูฯ ดว้ยตวัทา่นเอง เพือ่ท าการสแกนลายนิว้มอื ในวนั
ขอยืน่ค ารอ้งฯ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้รายละเอยีด พรอ้มวนัและเวลานดัหมายใหท้ราบอกีคร ัง้ 

 

หมายเหต ุ:      การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทตูฯ ทางบรษิทัฯ ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัฯ เป็น
เพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ส้มคัรเทา่น ัน้ และในกรณีถกูปฎเิสธวซีา่ สถานฑตู
ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนยีมวซี่าแก่ผูส้มคัร ท ัง้นีเ้ป็นไปตามกฎและขอ้บงัคบัของสถานฑูตเป็น
ส าคญั 
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