รหัสทัวร B2B2000050

ทัวรองั กฤษ สกอตแลนด เวลส 9 วัน 7 คืน (BR)

ลอนดอน | สโตนเฮนจ | เบอรตัน ออน เดอะวอเทอร| คารดิฟฟ |
เอดินเบิรก
 | วินเดอรเมียร| สนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด

THERE’S NOTHING LIKE GREAT BRITAIN
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ วัน คืน
เดินทาง พฤศจิกายน

– มิถุนายน 63

ราคาแนะนําเพียง

65,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ – ลอนดอน
วันที . ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – พิพิธภัณฑ์นาแร่
ํ รอ้ นโรมัน - คาร์ดิฟฟ์
วันที . คาร์ดิฟฟ์ – เบอร์ตนั ออน เดอะวอเทอร์ – สแตรทฟอร์ด – ลิเวอร์พลู
วันที . ลิเวอร์พลู – วินเดอร์เมียร์ – เอดินเบิรก์
วันที .เอดินเบิรก์ – ปราสาทเอดินเบิรก์ – แมนเชสเตอร์
วันที . แมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด- BICESTER OUTLET – ลอนดอน
วันที ลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – สะพานหอคอย – หอคอยลอนดอน – ถนนอ๊อกฟอร์ด
วันที . ลอนดอน– สนามบิน
วันที . กรุงเทพ
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ลอนดอน

10.00 น.

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร

13.05 น.

ออกเดินทางสูก
 รุงลอนดอนดวยเที่ยวบิน BR067

สายการบิน อี.วี.เอ.แอร ประตู 8 แถว Q พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก

** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 10 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 12.50 น.
และเดินทางถึงกรุงลอนดอนเวลา 19.25 น. ***

19.20 น.

เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 7 ชัว่ โมง)

ที่พก
ั

นําทานเขาสูที่พก
ั MERCURE LONDON HEATHROW HOTEL หรือเทียบเทา

ผานพิธต
ี รวจคนเขาเมืองและศุลกากร

วันที่ 2

ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ – พิพธ
ิ ภัณฑนํ้าแรรอนโรมัน - คารดฟ
ิ ฟ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทาน

นําทานออกเดินทางสู เมืองซาลสบวั รี่ (Salisbury) นําทานชมเสาหินสโตนเฮนจ

(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกอนประวัตศ
ิ าสตร มีอายุกวา

5,000 ป เปนกลุม
 แทงหินขนาดใหญ ตัง้ อยูก
 ลางทุง ราบกวางใหญ ซึ่งไมมีใครทราบ

วัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน ออกเดินทางตอสูเมืองบาธ (Bath) ตั้งอยูใน

หุบเขาของแมนํ้าเอวอนในบริเวณที่มีนาํ้ พุรอ
 นธรรมชาติที่เปนที่ตงั้ ถิ่นฐานของชาว

โรมันสมัยที่ยงั เรืองอํานาจ และเปนผูสรางโรงอาบนํ้าโรมัน (Roman Bath) และยัง
ไดเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก (UNESCO) ในป ค.ศ. 1987

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บาย นําทานเขาชมพิพิธภัณฑนาํ้ แรรอนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึง่ มีประวัติ
การคนพบที่นาสนใจ ปจจุบันเปนกลุม
 อาคารสําคัญของเมือง คือ บริเวณที่เปนที่ตงั้

ของบอนํ้าแรรอนคิงส (The Sacred Spring) สวนที่สอง คือ บริเวณวัด และสวน
ที่สาม คือ บริเวณที่เปดบริการใหนก
ั ทองเที่ยวหรือชาวเมืองใชบริการนํ้าแรซงึ่ มีทงั้
สระวายนํ้า,

บอนํา้ แรเย็น-รอน, หองอบไอนํ้า และสวนที่เปน Turkish Bath

จากนั้นเดินทางตอสูเ มืองคารดิฟฟ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส (Wales)

หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเปนทีต
่ ั้งของปราสาทคารดิฟฟ เดิมเปนทีพ
่ ํานักของ
ขุนนางผูปกครองเมือง ถูกลอมรอบไวดว ยกําแพงโบราณ จากนั้นผานชมศาลาวา

การเมืองและกลุม
 อาคารโบราณเกาแกผา นชมเมือง สวนสาธารณะคารดิ๊ฟ, สนาม
คํ่า

ที่พก
ั

กีฬามิลเลนเนียม, อาคารทีท
่ ําการของรัฐ

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เดินทางเขาสูที่พก
ั HOLIDAY INN CARDIFF หรือเทียบเทา

วันที่ 3

คารดฟ
ิ ฟ – เบอรตัน ออน เดอะวอเทอร – สแตรทฟอรด – ลิเวอรพล
ู

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนนารัก Bourton On The Water ซึง่ เปน

หมูบา นที่ไดรับการโหวตใหเปนหมูบ
 านทีม
่ ค
ี วามสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ดวย

ลักษณะของตัวอาคารทีม
่ ค
ี วามโดดเดนเฉพาะ ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซึ่งเปนหิน
Cotswold stone เทานั้น ภายในหมูบา นจะมีแมนํ้า Windrush ไหลผาน มีเปด
หัวเขียวสวยงามเวียนวายเต็มแมนํ้า เปนหมูบา นทีม
่ ีธรรมชาติสด
ุ แสนโรแมนติค

จากนั้นเดินทางตอสู เมืองสแตรทฟอรด (Stratford Upon Avon) เมืองทีต
่ ั้งอยู
ริมฝง ﻤแมนํ้าเอวอน อันเปนบานเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปยร (William

Shakespeare ) กวีทม
ี่ ีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นําเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอรด ซึง่ รมรื่นไปดวยสวนสาธารณะ นําทานชมบานเช็คส

เปยร (ดานนอก) และชีวิตความเปนอยูข องกวีเอกในอดีต ชมโบสถเกาแก Holy

Trinity แมนาํ้ เอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ในประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับ กวีเอก
ผูนี้ อิสระใหทา นเลือกซือ
้ สินคาที่ระลึกจากรานคามากมาย จากนั้นออกเดินทางสู

เมืองลิเวอรพล
ู (Liverpool) ไดรับการยกยองใหเปนเมืองวัฒนธรรมแหงยุโรปในป
คํ่า

2008 และยังเปนเมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรีสี่เตาทองหรือเดอะบีทเทิล

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พก
ั

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั NOVOTEL LIVERPOOLหรือเทียบเทา

วันที่ 4

ลิเวอรพล
ู – วินเดอรเมียร – เอดินเบิรก


เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ออกเดินทางสูเ มืองวินเดอรเมียร (Windermere) สูเขตเลคดิสทริค (Lake

District) อุทยานแหงชาติที่ไดรับการขนานนามวาดีและสวยที่สด
ุ ของอังกฤษ ที่
กวางขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แหง นําทานสัมผัสกับบรรยากาศของ

ทะเลสาบวินเดอรเมียร ดวยการลองเรือเลคดิสทริค ที่ทา นจะไดชื่นชมกับความเปน
ธรรมชาติในทะเลสาบ จากแอมเบิลไซดสูเมืองเบาวเนส ทามกลางทัศนียภาพอัน

กลางวัน

บาย

งดงามยิง่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นําทานเขาสูเ มืองเอดินเบิรก
 (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด

(Scothland) ดินแดนที่ตงั้ อยูในพื้นที่ที่สวยงาม นําทานเดินทางสูยานเมืองเกา สู

ถนนรอยัลไมล (Royal Mile) ถนนสายสําคัญที่เชื่อมสูพระตําหนักโฮลี่รูด (Palace
of Holyroodhouse) ซึ่งเปนที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด
และเคยเปนที่ประทับของพระนางแมรีแหง สก็อต ฝง ﻤตรงขามเปนรัฐสภาแหงชาติส
ก็อตอันนาภาคภูมิใจ ดวยสถาปตยกรรมรวมสมัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั MARIOTT EDINBURGH หรือเทียบเทา

วันที่ 5

เอดินเบิรก
 – ปราสาทเอดินเบิรก
 – แมนเชสเตอร

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเขาชมปราสาทเอดินเบิรก
 (Edinburgh Castle) อันสงางามดวยทําเล

ที่ตงั้ บนเนินเขาสูง มองเห็นเดนเปนสงาจากทุกมุมเมือง เคยเปนที่ประทับของ

กษัตริยสกอต แบงเปนสวนตางๆอยางนาชม อาทิ สวนของปอมปราการและกําแพง
ปราสาทโบราณ มีปนใหญเรียงราย รวมทัง้ ประเพณีการยิงปนใหญในเวลา 13.00

น. ของทุกวันตลอด 150 ปที่ผานมา, โบสถเซนต มากาเร็ต สรางในคริสตศตวรรษที่
12 เพื่อรําลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเดวิดที่ 1 แลวเขาสูพระราชฐานชั้นในสวนที่
เปน The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศแหงสก็อต

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ออกเดินทางสูเ มืองแมนเชสเตอร (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ทีม
่ ีชอ
ื่ เสียง
จากการเปนเมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของโลก เปนศูนยกลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจ

ขนาดใหญ อีกทั้งยังเปนเมืองทีต
่ ั้งของสโมสรที่มีชอ
ื่ เสียงโดงดังในวงการฟุตบอลของ
โลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแก แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร

ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร เคาน นําทานสูยาน Manchester Piccadilly
ถนนชอปปง ﻤทีค
่ ึกครื้นที่สุดของเมือง หรือเดินเลือกซื้อสินคาในหาง Manchester

Arndale หางขนาดใหญและ Market Street ที่มรี านแบรนดดังเรียงรายเต็มไป
คํ่า

ที่พก
ั

วันที่ 6
เชา

หมดไมแพ oxford street ในลอนดอน

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั HOLIDAY INN MANCHESTER CITY CENTRE
หรือเทียบเทา

แมนเชสเตอร - สนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด- BICESTER OUTLET –
ลอนดอน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานถายรูปกับสนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford Stadium)

ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดวารวยที่สุดในโลก เปนสนามที่ใหญเปนอันดับ 2 ของอังกฤษ

รองรับแฟนบอลไดมากถึง 76,212 คน เปนรองจากสนามเวมบลีย สเตเดียม

(Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติองั กฤษเพียงแหงเดียว และใหญ

เปนอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนั้นยังเปน 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟา รับรอง
เปนสนาม 5 ดาว จากนั้นอิสระใหทา นเลือกซือ
้ ของที่ระลึกของทีมที่ทา นชื่นชอบใน
ราน MEGA STORE ทีม
่ ากมายไปดวยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟน

บอล จากนั้น นําทานสูยา น Manchester Piccadilly ถนนชอปปง ﻤทีค
่ ก
ึ ครื้นที่สด
ุ
ของเมือง หรือเดินเลือกซือ
้ สินคาในหาง Manchester Arndale หางขนาดใหญ
และ Market Street ทีม
่ ีรานแบรนดดังเรียงรายเต็มไปหมดไมแพ oxford
street ในลอนดอน

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (Fish and Chips)

จากนั้นนําทานเดินทางสู เดินทางสู Bicester Village outlet อิสระใหทานชอป
ปﻤงจุใจ มีหลากหลายแบรนดดงั ใหทานใหเลือกสรร อาทิ เชน Balenciaga,

Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai
Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta,
Bvlgari, Fendi ฯลฯ หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสูม
 หานครลอนดอน

(London) เมืองที่เปนศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ

ประวัตศ
ิ าสตรของโลก เปนผูนาํ ดานการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น
ศิลปะ และเปนที่ยอมรับวามีอท
ิ ธิพลไปทั่วโลก และยังเปนเมืองทองเที่ยวที่ใหญและ

คํ่า

ที่พก
ั
วันที่ 7
เชา

สําคัญของยุโรปอีกดวย

อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเทา
ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – สะพานหอคอย – หอคอยลอนดอน – ถนนออก
ฟอรด

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผานพิคคาดิลลี่เซอรคัส (PiccadillyCircus)

เดิมเปนวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีนาํ้ พุ และรูปปﻤนอีรอสตรงกลาง และเขาสู
ไชนาทาวน ยานชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผานจัตรุ ัสทราฟลการ

(Trafagal Square) ที่รายลอมไปดวยอาคารที่นาสนใจ ผานมหาวิหารเซนตปอล

(St.Paul’s Cathedral) ทีม
่ ียอดโดมใหญเปนอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใชจด
ั พระ
ราชพิธอ
ี ภิเษกสมรสระหวางเจาฟาชายชารล และเลดี้ไดอานา สเปนเซอร แลวเขาสู
จัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสทมินสเตอร (Westminster Abbey) ที่ตงั้ ของรัฐสภา

อังกฤษมาตัง้ แตตนศตวรรษที่ 16 และยังเปนที่ตงั้ ของหอนาฬิกาที่รูจก
ั กันดีในนามหอ
นาฬิกาบิก
๊ เบน (Big Ben) ทีม
่ ค
ี วามสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เปน

นาฬิกาทีม
่ ีหนาปดใหญที่สด
ุ ในโลกและฝﻤงตรงขามทีม
่ ีแมนํ้าเทมสกั้นอยูเปนทีต
่ งั้ ของ
ชิงชาสวรรค ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชาสวรรคที่สูงที่สด
ุ ในยุโรป จากนั้น
นําทานถายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขามแมนํ้าเทมสที่

สามารถยกเปดปดได จากนั้นถายรูปคูก
 ับหอคอยลอนดอน (Tower of London)
สถานทีท
่ ี่เกิดเหตุแหงประวัตศ
ิ าสตรอันเกรียงไกร ยิง่ ใหญนองเลือด หรือแมแต

ซับซอนซอนเงือ
่ น มีอดีตที่ยาวนาน เคยเปนปอมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และ

แดนประหาร

กลางวัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

จากนั้นอิสระใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย บริเวณถนนออก

ฟอรด (Oxford Street) ซึ่งเรียกไดวาเปนศูนยกลางการชอปปง ﻤในกรุงลอนดอน มี
รานคาเสื้อผาแฟชั่น เครื่องประดับ นาฬิกา ชือ
่ ดังมากมายตลอดแนวถนนกวา 2

กิโลเมตร อาทิ เชน Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island,
Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ หาง
John Lewis, House of Fraser และ ยังมีหา งสุดหรูอยาง Selfridges ทีม
่ ี
คํ่า

ที่พก
ั

สินคาซุปเปอรแบรนด ตัง้ อยูอ
 ีกดวย

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเทา

วันที่ 8

ลอนดอน – พิพิธภัณฑบริติช – ชอปปﻤง – สนามบิน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเขาชมพิพธ
ิ ภัณฑบริตช
ิ (British Museum) ซึง่ เปนหนึง่ ในพิพิธภัณฑดา น
ประวัตศ
ิ าสตรและวัฒนธรรมของมนุษยที่สําคัญที่สุดและใหญที่สุดในโลก มีการ

กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ
้ งตนวัตถุที่เก็บรวบรวมไวสว นใหญ
เปนของสะสมของเซอร แฮนส สโลน (Hans Sloane) ซึง่ เปนแพทยและ

นักวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑแหงนี้เปดใหบริการแกสาธารณะเปนครัง้ แรกในวันที1่ 5

มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส เมืองบลูมสเบอรรี กรุงลอนดอน
อันเปนสถานทีต
่ ั้งของอาคารพิพธิ ภัณฑในปจจุบัน
กลางวัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (เปดยางโฟรซซ
ี ั่น)

เลือกซื้อสิ้นคาในยานไนซบริดจ (Knights Bridge) ซึง่ เปนทีต
่ ั้งของหางสรรพสินคา
ชื่อดังอยาง ฮารวีย นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮรรอดส (Harrods) ที่ทาน

สามารถเลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนําจากทัว่ ทุกมุมโลก รวมทัง้ กระเปาแฮรรอดสที่นิยม
กันอยางมาก รวมทัง้ มีรานคาแฟชั่นมากมายตัง้ อยูบริเวณ High Street เชน
Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche

Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เปนที่ตงั้ ของราน Super
Brands อาทิ เชน Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino,

Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti,
Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega
Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ

นําทานเดินทางสูสนามบินฮีทโธรว เพื่อใหทานไดมีเวลาทํา คืนภาษี (Tax Refund)
21.20 น.

และเลือกซือ
้ สินคาปลอดภาษีในสนามบิน

ออกเดินทางกลับสูก
 รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BR068

*** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 10 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางกลับเวลา
21.35 น. และเดินทางถึงกรุงเทพฯเวลา 15.05 น. ***

วันที่ 9

15.45 น.

กรุงเทพฯ

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดิภาพ

ราคาแนะนําเพียง

THERE’S NOTHING LIKE GREAT BRITAIN อังกฤษ สกอตแลนด เวลส
9 วัน 7 คืน โดยสายการบินอีวีเอแอร

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพก
ั

2-3 ทาน
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน

เด็กอายุไมเกิน 12

(เสริมเตียง)

(ไมเสริมเตียง)

12 ป

ทานละ

ป

ทานละ

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ

23 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62

65,900.-

65,900.-

65,900.-

40,660.-

9,900.-

01 – 09 ธ.ค. 62

65,900.-

65,900.-

65,900.-

40,660.-

9,900.-

06 – 14 มี.ค. 63

65,900.-

65,900.-

65,900.-

40,660.-

9,900.-

10 – 18 เม.ย. 63

89,900.-

89,900.-

89,900.-

49,320.-

11,900.-

12 – 20 เม.ย. 63

89,900.-

89,900.-

89,900.-

52,240.-

11,900.-

30 เม.ย. – 08 พ.ค. 63

69,900.-

69,900.-

69,900.-

44,660

11,900.-

15 – 23 พ.ค. 63

69,900.-

69,900.-

69,900.-

44,660

11,900.-

05 – 13 มิ.ย. 63

69,900.-

69,900.-

69,900.-

44,660

11,900.-

19 – 27 มิ.ย. 63

73,900.-

73,900.-

73,900.-

44,190

11,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการใหบริการ
1.

2.

3.

4.

5.

ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทานั้น

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม
่ อ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ
จองคิวยืน
่ วีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสง สําเนาหนาพาสปอรตทางบริษท
ั ขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

หากทานที่ตอ
 งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูต
 างจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจา ยที่เกิดขึ้น

การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน

ทั้งแบบหมูค
 ณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

6.

หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่ โมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง

เนื่องจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทงั้ หมด
อัตราคาบริการนี้รวม
1

คาตัว๋ เครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ

(ในกรณีมีความประสงคอยูต
 อ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย

การบิน)

2.

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

4.

คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

3.
5.

6.
7.

คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

คาเขาชมสถานที่ทอ
 งเที่ยวตามรายการ

คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)

คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได

เบี้ยประกันเริม
่ ตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริม
่ ตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
8.
9.

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]

คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.

2.

คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดืม
่ ที่สงั่ พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา

1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือ

ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน

3.

คาธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา

5.

คาธรรมเนียมวีซาประเทศอังกฤษ (จํานวน 6,000 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา)

4.
6.
7.

คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (16 ปอนด)
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (18 ปอนด)

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

หากทานไมผา นการอนุมต
ั ิวีซา หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1.

2.

การพิจารณาวีซา เปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีด
่ ีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น

กรณีทา นใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซา ของทาน ซึง่
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค
่ อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัตวิ ีซาได

3.

สําหรับผูเดินทางที่ศก
ึ ษาหรือทํางานอยูตา งประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย

4.

หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริม
่ เดินทางออกนอกประเทศ

ตนเองในประเทศทีต
่ นพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น

หากนับแลวตํา่ กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบ
ั ทางบริษท
ั ดวย เนื่องจากประวัติการ

เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
5.

เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซา ไมตํ่ากวา 3 หนา

ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ

ตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นงั่ บนเครื่องบิน
1.

2.

3.

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครือ
่ งบินแลว หากทานยกเลิกทัวร

ไมวา จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึง่ มี
คาใชจา ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง

หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉก
ุ เฉิน และผูที่จะนัง่ ตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูทม
ี่ ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอน
ื่ ได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนัก

ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.

แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง

คืนคาใชจา ยทัง้ หมด

2.

แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง

4.

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด

3.
5.

แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง

เก็บคาใชจา ย ทานละ 10,000 บาท

เก็บคาใชจา ย ทานละ 20,000 บาท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด

ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่ จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนีท
้ านจะตอง

เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
7.

วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ

กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบ
ั การอนุมต
ั วิ ีซาจากทางสถานทูต (วีซา ไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษท
ั ฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจา ยที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา

และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.

กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

9.

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของ

ไมคน
ื คาทัวรทงั้ หมด

เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทงั้ หมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอ
 งพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมตด
ิ กันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหอ
 งพักแบบ 3

2.
3.

4.

ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มอ
ี ุณหภูมต
ิ ํ่า
กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ
่ ใหเกิด
ความเหมาะสม

โรงแรมในยุโรปทีม
่ ีลก
ั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน

หองที่มขี นาดกะทัดรัตและไมมอ
ี างอาบนํ้า ซึง่ ขึ้นอยูก
 ับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลก
ั ษณะแตกตางกัน

เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศอังกฤษ

ใชเวลาทําการอนุมัตวิ ีซานับจากวันยื่นประมาณ 1 เดือน
*** ยื่นวีซาแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชัน
้ 28)

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซา อยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชาํ รุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซา ดวย)

***ในกรณีทถ
ี่ ือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูต
 างประเทศ, ทํางานอยู

ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตา งประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ

ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยืน
่ ขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซา ในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรต
ตางชาติดวย***

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ
(พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตา
หรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน

3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ
ธนาคารทัว่ ไป สวนตัวของผูเ ดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํา

รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม

เกิน 15 วัน กอนวันยืน
่ วีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือน ในกรณีทม
ี่ ีไมครบ 6 เดือน ให

ขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง

3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทา นถายสําเนาสมุดบัญชีมาทัง้ สองเลม (ทัง้ เลม
เกา –เลมใหม)

***ควรเคลือ
่ นไหวบัญชีสมํ่าเสมอ ไมควรแตงบัญชีโดยการนําเงินกอนใหญเขาบัญชีกอน

ยื่นวีซา จะทําใหยอดเงินกระโดด ซึ่งอาจเปนเหตุใหทานถูกปฏิเสธวีซาได
3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง

3.3.1 สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ของผูอ
 อกคาใชจายให อัพเดท

ี่ ีไมครบ 6 เดือน
ไมเกิน 15 วัน กอนวันยื่นวีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือน ในกรณีทม

ใหขอเปนSTATEMENT พรอมทําจดหมายชีแ้ จง

3.3.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายทีม
่ ก
ี ารชี้แจงความสัมพันธอีกหนึ่งฉบับ

(Sponsor Letter)

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตด
ิ ลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**

4. หลักฐานการทํางาน

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มชี ื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน
สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน

- เปนพนักงาน
เริ่มทํางาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษท
ั ฯ ระบุตาํ แหนง, เงินเดือน, วัน

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชือ
่ -สกุลตองตรงตาม
หนาพาสปอรต ใชคาํ วา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํ ลังศึกษาอยู

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชือ
่ -สกุลตองตรงตาม
หนาพาสปอรต ใชคาํ วา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

5. เอกสารสวนตัว

- สําเนาทะเบียนบาน

- บัตรประชาชน

- สูติบต
ั ร(กรณีเด็กอายุตาํ่ กวา 18 ป)

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
-

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ

ระบุยินยอมใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

- กรณีเด็กที่บด
ิ า-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝายใดเปนผูม
 ีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

***กรณีเด็กอายุตาํ่ กวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกบ
ั บุตรที่สถานทูตดวย ทัง้ สองทาน

7. ทานไมจาํ เปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทานัน
้

8. ในกรณีที่มีเอกสารเปนภาษาไทยจะตองแปลเปนภาษาอังกฤษทุกฉบับ จะตองแปล

จากรานแปลหรือศูนยแปล พรอมประทับตราจากรานหรือศูนยแปลเทานัน
้ ไมสามารถใช
ตัวที่แปลเองได

(คาแปลเอกสารไมรวมในรายการทัวร ผูเดินทางเปนผูรบ
ั ผิดชอบเอง)

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศอังกฤษ
(กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ ใหครบทุกขอ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)
ชื่อ-นามสกุล ผูเดินทาง ภาษาไทย

...................................................................................................................

ชื่อ-นามสกุล ผูเดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง
.............................................................................
ชื่อ-นามสกุลเกา ที่เคยใชกอนเปลี่ยน

.............................................................................................................

เหตุผลที่เปลี่ยน (เชน สมรส ฯลฯ) ..............................
เปลี่ยนเมื่อวันที่ (วัน/เดือน/ป) ...................................

วัน/เดือน/ปเกิด..................................................................เชื้อชาติ..........................

สัญชาติ ............................ สถานที่เกิด........................... ประเทศ...........................
ที่อยู ( ถาที่อยูตามทะเบียนบาน กับที่อยูปจ จุบันคนละที่อยูกรุณาแจงรายละเอียด)

........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................รหัสไปรษณีย................................... ทานอาศัยอยูในบานหลังนี้มาเปนเวลา
…......ป ............เดือน

หมายเลขโทรศัพทมือถือ..........................................

หมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน .........................................

หมายเลขโทรศัพทบาน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..…....
มีหนังสือเดินทางมาแลวทั้งหมด ..................เลม

หมายเลขหนังสือเดินทางปจจุบัน ........................

วันที่ออก...............................หมดอายุ..............................
หมายเลขหนังสือเดินทางเลมเกา .........................

วันที่ออก...............................หมดอายุ...............................
ทานเคยเดินทางเขาประเทศอังกฤษหรือไม …………………………………………………………………
วัน/เดือน/ป ทีเ่ คยเขาประเทศอังกฤษครั้งลาสุด .............................................
รวมทั้งหมดกี่วัน ....................

วัตถุประสงคในการไปครั้งลาสุด (ทองเที่ยว , ธุรกิจ , นักเรียน) ....................................................................
ประเภทของวีซาอังกฤษที่เคยไดรับ เปนประเภทใด ......................................................................................

ระยะเวลาของวีซาอังกฤษที่เคยไดรับ เริ่มตั้งแตวันที่ .....................................
ถึงวันที่ ...................................

ทานเคยไดรับการปฏิเสธวีซาอังกฤษ หรือ ประเทศอื่นๆหรือไม ...................................................................
เหตุผลที่ถูกปฏิเสธ ..........................................................
วัน/เดือน/ป ที่ถูกปฏิเสธ .......................................

ประเทศอื่น ๆ ที่ทานเคยเดินทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ป) วันเดือนป ที่ไป รวมกี่วัน และวัตถุประสงคในการ
ไป (ทองเที่ยว , ธุรกิจ, นักเรียน)

1.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงคในการไป ..........................

2.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงคในการไป ..........................

3.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงคในการไป ..........................

4.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงคในการไป ..........................

5.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงคในการไป ..........................
สถานภาพ
.........โสด

........ หยา และมีทะเบียนหยา (ตองนํามาแสดงดวย)
......... แตงงานแลว (แตไมไดจดทะเบียน)

........ แตงงานและมีทะเบียนสมรส (ตองนํามาแสดงดวย)
........ หมาย (คูสมรสเสียชีวิต)

ในกรณีสมรสแลวทั้งจดทะเบียนและไมจดทะเบียน ตองกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อ นามสกุล ของคูสมรส ..............................................................................................................................

วัน/เดือน/ปเกิด ของคูสมรส...........................................................................................................................
สถานที่เกิด..................................................................................................

เชื้อชาติ .......................................... สัญชาติ .............................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพทมือถือ .........................................

ที่อยูปจจุบันของคูสมรส ................................................................................................................................
ในกรณีที่มีบุตร ตองกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน

1.ชือ
่ นามสกุล ของบุตร ................................................................................................................................

วัน/เดือน/ปเกิด ของบุตร ...............................................................................................................................
สถานที่เกิด...................................................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพทมือถือ .........................................

ปจจุบันบุตรอาศัยอยูที่ ...................................................................................................................................

2.ชื่อ นามสกุล ของบุตร ................................................................................................................................

วัน/เดือน/ปเกิด ของบุตร ...............................................................................................................................

สถานที่เกิด...................................................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพทมือถือ .........................................

ปจจุบันบุตรอาศัยอยูที่ ...................................................................................................................................
ประวัติของบิดา

ชือ
่ ของบิดา ..........................................................

นามสกุลของบิดา ..........................................................
วัน/เดือน/ปเกิด ของบิดา .........................................

สถานที่เกิดของบิดา........................................................
ประเทศที่เกิด ......................................................

เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ......................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพทมือถือ .........................................
ประวัติของมารดา

ชื่อของมารดา ........................................................

นามสกุลของมารดา ....................................................

วัน/เดือน/ปเกิด ของมารดา ..........................................
สถานที่เกิดของมารดา ..............................................
ประเทศทีเ่ กิด .............................................

เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ .....................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพทมือถือ .........................................

ขอมูลสวนตัวของผูเ ดินทางเกี่ยวกับดานอาชีพ การงาน รายได รายรับ และรายจายตางๆ

งานปจจุบันทําอาชีพ, ตําแหนง (โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) ......................................................................

ชื่อบริษัทที่ทํางาน ..........................................................................................................................................
ที่อยูของบริษัทที่ทํางาน

........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................รหัสไปรษณีย.......................................วัน/เดือน/ป ที่เริ่มทํางาน
............................................... เงินเดือน .................................บาท

กรณี นักเรียน / นักศึกษา ระบุชื่อโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ...............................................................................
ระดับชั้นที่เรียนอยู ........................................หลักสูตรที่กําลังเรียน ..............................................................
ทานเคยทํางานเหลานี้หรือไม (ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย สื่อมวลชน ขาราชการ)
........เคย ........ไมเคย

ถาเคย ระบุอาชีพที่ทํา , ตําแหนง (โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) ....................................................................
ชื่อตนสังกัดที่เคยทํางาน ................................................................................................................................
ที่อยูของตนสังกัดที่เคยทํางาน

........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................รหัสไปรษณีย.......................................วัน/เดือน/ป ทีเ่ ริ่มทํางาน
..........................................

วัน/เดือน/ป ที่ออกจากงาน ..........................................
ทานมีสมุดบัญชีเงินฝากหรือไม

........มี

.......ไมมี

ถามีโปรดแจงรายละเอียดวาเปน บัญชีออมทรัพย / ฝากประจํา จากธนาคารอะไร ยอดรวมเทาไหร

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………...

ทานไดใชเงินสวนตัวตอเดือนเทาไหร...........................................................................................................

ทานแบงรายไดของทานใหกับสมาชิกครอบครัวเดือนละเทาไหร .................................................................

คาใชจายของทานในการไปอังกฤษเปนจํานวนเงินเทาไหร ...........................................................................

ในการเดินทางครั้งนี้ ใครเปนคนออกคาใชจายใหทาน ..................................................................................ใครเปนคนจาย
คาใชจายตางๆ เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาโรงแรม คาอาหาร ..................................................... ถามีคนออกคาใชจายให
ทานไปอังกฤษ เขาไดจายใหเปนจํานวนเงินเทาไหร ...............................................

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปน

เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

