Update 09-08-18

อังกฤษ 8 วัน (KU)
London Eye

วันที่ (1) :
วันที่ (2) :
วันที่ (3) :
วันที่ (4) :
วันที่ (5) :
วันที่ (6) :
วันที่ (7) :
วันที่ (8) :

กรุงเทพฯ – คูเวต
คูเวต – ลอนดอน – เอมส์บิวรี่ – สโดนเฮ้นจ์ – บำธส์ – โรงอำบน้ำโรมัน – บริสตอล
บริสตอล – เบอร์ตัน ออนเดอะวอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด – ลิเวอร์พูล
ลิเวอร์พูล – โบสถ์ลิเวอร์พูล – อ๊อกซฟอร์ด – บิสเตอร์ – บิสเตอร์ เอำท์เล็ท
ลอนดอน – หอคอยลอนดอน – ช้อปปิ้งย่ำนไนท์บริดจ์ - ลอนดอน
พิพิธภัณฑ์บริติช – ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด
ลอนดอน – คูเวต
คูเวต – กรุงเทพฯ

59,900.(มัดจำ 30,000.-)

กำหนดวันที่เดินทำง

20 – 27 ก.ย. 61 (รำคำ 59,900.-)

18 – 25 ต.ค. 61 (รำคำ 63,900.-) 06 – 13 ธ.ค. 61 (รำคำ 59,900.-)

27 ธ.ค. – 61 – 03 ม.ค. 62 (รำคำ 63,900.-)
**หมำยเหตุ รำยกำรทัวร์นี้ไม่รวมวีซ่ำอังกฤษ รำคำ ท่ำนละ 5,000 บำท
Copyright © 2018 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6095

1

Update 09-08-18

วันที่ (1)

กรุงเทพฯ – คูเวต

20.00 น.
23.15 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สำยกำรบินคูเวตแอร์เวย์ แถว R ประตู 8
ออกเดินทางสู่ คูเวต (Kuwait) เที่ยวบินที่ KU 414

วันที่ (2)

คูเวต – ลอนดอน – เอมส์บิวรี่ – สโดนเฮ้นจ์ – บำธส์ – โรงอำบน้ำโรมัน – บริสตอล

02.40 น.
05.45 น.
10.00 น.

เที่ยง
บ่าย

ค่้า

เข้าสู่ที่พัก

เดินทางถึง คูเวต เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ ลอนดอน โดยเที่ยวบินที่ KU 103
เดินทางถึง กรุงลอนดอน (London) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักร
เดิ น ทางสู่ เมื อ งเอมส์ บิ ว รี่ (Amesbury) (ระยะทาง 84 กม. ใช้ เวลาเดิ น ทาง 1.40 ชม.) หรื อ
เมืองอะเมสเบอรี่ ตั้งอยู่มณฑลวิล์ตเชียร์ที่ราบซาลิสบิวรีตอนใต้ของอังกฤษ ห่างจากกรุงลอนดอน
ประมาณ 10 ไมล์ เป็นเมืองเล็กๆ สงบเงียบแบบชนบทสไตล์อังกฤษ โอบล้อมด้วยแม่น้าเอวอนที่ไหล
ตัดผ่านที่ราบสูงซัลเบอรี่เพลน มีทิวทัศน์ธรรมชาติ ต้นไม้ ดอกไม้ สวยงาม รวมทั้งสิ่งอ้านวยความ
สะดวก เช่น มาร์เก็ตทาวน์ ร้านค้า และโรงแรมเล็กๆ ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่แวะมาเยือน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าชม สโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหิน ที่เป็น
ความลับด้ามืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาหินเรียงรายราวๆ 3 กิโลเมตร
ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูง ขนาดใหญ่ ประมาณ 112 ก้อน ตั้ง โดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนาเป็นรูป
วงกลมซ้อนกันอยู่ 3 วง บางก้อนล้มนอน บางก้อนตั้งตรง บางก้อนวางซ้อนทับอยู่บนยอดก้อนหินที่
ตั้งอยู่สองก้อน มีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ตั้ง อยู่เมืองซัลลิสเบอรี่ มณฑลวิลไซร์
ประเทศอังกฤษ
เดินทางสู่ เมืองบำธส์ (Baths) (ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) ดินแดนแห่งอาณาจักร
โรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษกว่า 2,000 ปีมาแล้ว และยังคงหลงเหลืออารยธรรมโบราณอย่างโรง
อาบน้้ า โรมั น โบราณ บาธเป็ น เมื อ งที่ มี ค วามเจริ ญ และมี ชี วิ ต ชี ว า เป็ น การผสมผสานระหว่ า ง
ประวัติศาสตร์ที่ชวนตื่นตาตื่นใจและพิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี สวน และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ
เข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ
ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส้าคัญของเมืองคือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้้าแร่ร้อนคิง ส์ (The Sacred
Spring) ส่วนที่สองคือบริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมือง
ใช้บริการน้้าแร่ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้้า บ่อน้้าแร่เย็น-ร้อน ห้องอบไอน้้า และส่วนที่เป็น Turkish Bath
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน
เดินทางสู่ เมืองบริสตอล (Bristol) (ระยะทาง 21 กม. ใช้เวลาเดินทาง 0.40 ชม.) เมืองที่ผสมผสาน
กันอย่างลงตัวระหว่างอดีตของการท่องเที่ยวทางทะเล และชีวิตอันทันสมัย เต็มไปด้วยสีสันทาง
วัฒนธรรม ที่น่าเพลิดเพลินและมีชีวิตชีวา
โรงแรม Hilton Garden Inn Bristol City หรือเทียบเท่ำ
Copyright © 2018 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6095

2

Update 09-08-18

วันที่ (3)
เช้า

บริสตอล – เบอร์ตัน ออนเดอะวอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด – ลิเวอร์พูล

ค่้า
เข้าสู่ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เบอร์ตัน ออนเดอะวอเตอร์ (Bourton On The Water) (ระยะทาง 55 กม. ใช้เวลา
เดินทาง 1.10 ชม.) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไ ด้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สุดใน
อังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้ วยหิน Cotswold
stone เท่านั้น ภายในหมูบ้านจะมีแม่น้า Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็ม
แม่น้า เป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค
เดินทางสู่ สแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) (ระยะทาง 25 กม. ใช้เวลาเดินทาง 0.50 ชม.)
เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าเอวอน อันเป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare)
กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ
แวะถ่ายรูป บ้ำนเช็คสเปียร์ (Shakespeare Birthplace) ชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชม
โบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น้าเอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
กวีเอกผู้นี้ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากร้านค้ามากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) (ระยะทาง 133 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) เมืองที่ได้รับ
การยกย่องให้ เป็นเมืองวัฒ นธรรมแห่งยุโรป ในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่นก้าเนิดของวงดนตรีสี่
เต่าทอง หรือเดอะบีทเทิล
แวะบันทึกภาพ ถิ่นหงส์แดง ลิเวอร์พูล สโมสรฟุตบอลชื่อดังแดนผู้ดีอังกฤษ ภายนอกสนามฟุตบอล
แอนฟิลด์ สนามเหย้าของทีมสโมสรลิเวอร์พูล ยอดทีมแห่งถิ่นเมอร์ซี่ไซด์
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน
โรงแรม Holiday Inn Manchester City Centre หรือเทียบเท่ำ

วันที่ (4)

ลิเวอร์พูล – โบสถ์ลิเวอร์พูล – อ๊อกซฟอร์ด – บิสเตอร์ – บิสเตอร์ เอำท์เล็ท

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม โบสถ์ ลิ เวอร์พู ล (Liverpool Cathedral) เป็ น โบสถ์ ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในลิ เวอร์พู ล ใหญ่ ที่ สุ ด ใน
อังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก สร้างเสร็จตั้งแต่ 1978 โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 74 ปี
เดินทางสู่ อ๊อกซฟอร์ด (Oxford) (ระยะทาง 173 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3.35 ชม.) เมืองหลวงของ
มณฑลอ๊อกซฟอร์ดเชอร์ อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ มีแม่น้าเชอร์เวลล์และแม่น้าเทมส์
บรรจบกันทางใต้ของตัวเมืองใต้ ใจกลางเมือง ถือเป็ น เมื องแห่ง ยอดแหลมชวนฝัน มียอดโบสถ์ ที่
งดงามและสถาปัตยกรรมอันกลมกลืนของอาคาร มหาวิทยาลัยในเมือง ทิวทัศน์ริมแม่น้า ร้านค้าที่มี
กลิ่นอายพื้นเมือง ดนตรี และ ละคร สวนสาธารณะ ภัตตาคาร ผับ โรงละคร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

เที่ยง
บ่าย

เที่ยง
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บ่าย

ค่้า
เข้าสู่ที่พัก

วันที่ (5)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่้า
เข้าสู่ที่พัก

แวะถ่ายรูป กับ มหำวิ ทยำลัย อ๊อ กฟอร์ด (Oxford University) ที่มี การเรียนการสอนมาตั้ งแต่
พ.ศ. 1639 หรือประมาณเมื่อ 900 ปีที่แล้วเนื่องด้วยกษัตริย์เฮนรี่ที่ 2 ทรงมีบัญชาว่า ห้ามนักเรียน
อังกฤษข้ามไปเรียนที่มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส และทรงให้มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดเป็น
สถาบันหลักในการศึกษาของนักเรียนอังกฤษในตอนนั้น และเป็นแหล่งผลิตชนชั้นปกครองผู้ดีอังกฤษ
สืบทอดต่อมา ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีอังกฤษถึง 25 คนที่จบจากสถาบันแห่งนี้
เดินทางสู่ เมืองบิสเตอร์ (Bicester) เมืองที่ตั้งของ บิสเตอร์ เอาท์เล็ท Bicester Outlet แหล่งช้
อปปิ้งนอกกรุงลอนดอนที่มีสินค้าคุณภาพในราคาย่อมเยา
อิสระช้อปปิ้ง บิ สเตอร์ เอำท์เล็ ท (Bicester Outlet) เลือกซื้อสิน ค้านานาชนิดในราคาโรงงาน
ประกอบไปด้ ว ยร้ า นค้ า มากมาย อาทิ CALVIN KLEIN, BURBURRY, DIESEL, CLARKS, DKNY,
DOLCE & GABBANA, FRED PERRY, LEVI’S, L’OCCITANE, MULBERRY, PAUL SMITH,
QUIKSILVER, POLO RALPH LAUREN เป็นต้น จากนั้นเดินทางสู่ ลอนดอน
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน
โรงแรม Hilton Gatwick หรือเทียบเท่ำ

ลอนดอน – หอคอยลอนดอน – ช้อปปิ้งย่ำนไนท์บริดจ์ - ลอนดอน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ลอนดอน (London) (ระยะทาง 28 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ
อังกฤษและสหราชอาณาจักร เมื องที่ เป็ นศู นย์ กลางส้าคัญ ทางธุ รกิ จ การเมื อง วั ฒ นธรรม และ
ประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้น้าด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่นศิลปะ เป็นที่
ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวทีใ่ หญ่ และส้าคัญของยุโรปอีกด้วย
เข้าชม หอคอยลอนดอน (Tower Of London) เป็นหอคอยซึ่งตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา ได้ใช้
เป็นทั้งป้อมปราการ พระราชวัง คุก พิพิธภัณฑ์ ไปถึงเป็นคลังแสงอาวุธและของมีค่าต่าง ๆ ปัจจุบัน
หอคอยนี้ใช้เป็นสถานที่เก็บอัญ มณี ยอดมงกุฎ (The Crown Jewels) และพระคธาหลวง (Royal
Scepter) โดยยอดคธาเป็นเพชรน้้าหนักถึง 530 กะรัต อันเป็นที่รู้จักจักกันดีในนาม ดวงดาวแห่ง
แอฟริกา Star Of Africa
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
ช้อปปิ้งที่ย่ำนไนท์บริดจ์ (Knightsbridges) ที่ตั้งของห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ห้างหรูหราอันโด่ง
ดังย่าน Knightbridges เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในลอนดอน ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง
ของกรุงลอนดอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นห้างหรู ในเวลาเดียวกัน ยังมีร้านค้าแบรนด์เนม อีก
มากมายในย่านนี้
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน
โรงแรม Hilton Gatwick หรือเทียบเท่ำ
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วันที่ (6)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่้า
เข้าสู่ที่พัก

วันที่ (7)
เช้า
08.30 น.
11.45 น.
20.00 น.
23.15 น.

วันที่ (8)
10.25 น.

พิพิธภัณฑ์บริติช – ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** รวมรถรับส่งจาก โรงแรม – ถนนออกซ์ฟอร์ด – โรงแรม **
รำยกำรแนะนำ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ ริ ติ ช (British Museum) ซึ่ งเป็ น ห นึ่ งใน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ด้ าน
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของมนุษย์ที่ส้าคัญที่สุด และใหญ่ที่สุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.
2296 (ค.ศ. 1753) ในเบื้องต้นวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของ เซอร์แฮนส์สโลน
(Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็น
ครั้ง แรก ในวัน ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส์ เมือ งบลู มส์เบอร์รี กรุ ง
ลอนดอน อันเป็นสถานที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
รำยกำรแนะนำ อิสระช้ อปปิ้ งบนถนนอ็อ กซ์ฟ อร์ด (Oxford Street) อั นเป็ น ที่ตั้ง ของร้านค้ า
ประเภทต่างๆ มากมาย อาทิ เซลฟริเจดส์ Selfrides เป็นห้างที่มีครบครัน มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์
Mark & Spencer สิ น ค้ าที่ ช าวไทยรู้ จัก กั น เป็ น อย่า งดี อาทิ คุ ก กี้ ท็ อ ฟฟี่ เสื้ อ ผ้ า ชุด ชั้ น ใน ครี ม
อาบน้้า ฯลฯ พรีมาร์ค PRIMARK สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าในราคาสุดประหยัด
อิสระรับประทานอาหารค่้า ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
โรงแรม Hilton Gatwick หรือเทียบเท่ำ

ลอนดอน – คูเวต – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ สนำมบินลอนดอนฮีทโธรว์
ออกเดินทางสู่ คูเวต โดยเที่ยวบินที่ KU 104
เดินทางถึง คูเวต เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน KU 411

กรุงเทพฯ
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*****************************
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์อังกฤษ 8 วัน (KU)
กำหนดวันที่เดินทำง

20 – 27 ก.ย. 61 (รำคำ 59,900.-)

**18 – 25 ต.ค. 61 (รำคำ 63,900.-)

06 – 13 ธ.ค. 61 (รำคำ 59,900.-)

**27 ธ.ค. – 61 – 03 ม.ค. 62 (รำคำ 63,900.-)
รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรสำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ้นไป
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
เด็กต่้ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ
เด็กต่้ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ
พักห้องเดี่ยวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ
อัตรำนี้รวม

อัตรำนี้ไม่รวม

เงื่อนไข
กำรสำรองที่

รำคำ (บำท)
59,900.58,900.56,900.-

รำคำ ** (บำท)
63,900.62,900.60,900.8,000.-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบิน และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
หัวหน้าทัวร์คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
เจ้าหน้าที่บริการและอ้านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์”
อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง
น้้าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง
วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
11. ค่าน้้าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส้าหรับถือขึ้นเครื่อง
(Baggage) น้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
12. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)
1. ค่าธรรมเนียมท้าหนังสือเดินทาง
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ และเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า (ท่านละ 5,000 บาท)
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ กรุณำ
ดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง
งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง มัดจำท่ำนละ 30,000 บำท
พร้อมส่งส้าเนาใบโอนเงินและส้าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour
งวดที่ 2 : ชำระส่วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง
Copyright © 2018 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6095

6

Update 09-08-18

กำรชำระเงิน

กำรยกเลิก

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2
• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7
• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2
• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4
เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน้าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์เพื่อ
แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้ส่ง และผู้รับด้วย
นะครับ
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดิต
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ้ากัด”
กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง
นับตั้งแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้ผู้ช้าระเงินมัดจ้าภายใน 15 วัน
ท้าการ
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซ็นรับรองส้าเนา
- ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้าเท่านั้น)
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้
ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท้าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซ็นรับรองส้าเนา
- ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้าเท่านั้น)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภั ย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค้านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
มากที่สุด
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระแล้ว
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช้ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้้า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
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เอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำประเทศอังกฤษ
(ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ 10-15 วัน ทำกำร)

ณ ปัจจุบัน สถานฑูต ไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางที่
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋ เครื่องบิน+โรงแรม
ในช่วงที่ลูกค้าจะเดินทางมาด้วย
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นวีซ่าในสมัยก่อน )

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจุบันมาด้วย)
2.

รูปถ่ำย สี หน้ำตรง ขนำด 3.5*4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป พื้นฉำกหลัง
รูปต้องเป็นพื้นสีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพื้นเป็นสีเทำ ใช้ไม่ได้)
ห้ำมสวมแว่นสำยตำ (รูปถ่ำยต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถำนฑูตมี
กำรเทียบรูปกับหน้ำวีซ่ำที่เคยได้รบั )

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ส้าเนาบัตรประชาชน
ส้าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
ส้าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค้าน้าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
ส้าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค้าน้าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
ส้าเนาใบมรณะบัตร
สูติบัตร (กรณีเด็กต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา) หากมีฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษกรุณาแนบมา
ด้วย
9. กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อ้าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการท้างาน (จดหมำยรับรองกำรทำงำน) ทำเป็นภำษำอังกฤษ
จดหมายรับรองการท้างานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คัดส้าเนาอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน)
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- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พ นั ก งานบริษั ท : ใช้ จ ดหมายรับ รองการท้ างานจากนายจ้ าง ระบุ ต้ าแหน่ ง ระยะเวลาการว่ าจ้ า ง
เงินเดือน วันเดินทางที่จะไป
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส้าเนาบัตรข้าราชการบ้านาญ
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก้าลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา
11. หลักฐำนกำรเงิน : (กรุณำเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สำเนำสมุดบัญชี ทั้งสองอย่ำง
นี้ต้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 1เดือนนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- ส้าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่้ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมุด
บัญชีและถ่ายส้าเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า)
หมำยเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น จากเดือน 1 ข้ามไป
เป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากทางธนาคาร
แทนการถ่ายส้าเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจ้า (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซ่าได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มา
ด้วยหากต้องการใช้บัญชีฝากประจ้า ต้องเตรียมดังนี้
✓ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ้า (Fixed account)
ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
✓ ส้าเนาสมุดบัญชีฝากประจ้า มียอดเงินไม่ต่้ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้
สมเหตุสมผลในการยื่นวีซ่า
หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญ ชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)
Copyright © 2018 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6095

9

