รหัสทัวร B2B2000075
ทัวรอังกฤษ เวลส สกอตแลนด 9 วัน 6 คืน (TG)
ลอนดอน – เมืองออกซฟอรด– บานเชกสเปยร – ลิเวอรพูล - เมืองยอรก – เมืองเอดินเบิรก -

ปราสาทเอดินบะระ – เมืองแมนเชสเตอร - เมืองแมนเชสเตอร – สนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด
– OUTLET – คารดิฟฟ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮนจ – ลอนดอน -หอนาฬิกาบิ๊กเบน –
พิพิธภัณฑบริติช – ถนนออกฟอรด - หอคอยลอนดอน - แฮรรอดส

Taste of Burger & Lobster
อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์
9 วัน 6 คืน

เดินทาง ธันวาคม 62 – มิถุนายน

สโตนเฮนจ์ | ออกซฟอร์ด | ปราสาทเอดินเบิรก์ | สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด| ลอนดอน

ราคาแนะนําเพียง

เส้นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ
วันที . กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เมืองออกซฟอร์ด– บ้านเชกสเปี ยร์ – ลิเวอร์พลู
วันที . ลิเวอร์พลู – เมืองยอร์ก – เมืองเอดินเบิรก์
วันที . ปราสาทเอดินบะระ – เมืองแมนเชสเตอร์
วันที . เมืองแมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – OUTLET – คาร์ดิฟฟ์
วันที . คาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮนจ์ – ลอนดอน
วันที . หอนาฬิกาบิกเบน – พิพิธภัณฑ์บริติช – ถนนอ๊อกฟอร์ด
วันที . หอคอยลอนดอน - แฮร์รอดส์ – สนามบิน
วันที . กรุงเทพฯ

,900.-

วันที

กรุ งเทพฯ

22.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู แถว D โดยมีเจ้าหน้าทีคอยต้อนรับ
และอํานวยความสะดวก

วันที

กรุ งเทพฯ – ลอนดอน – เมืองออกซฟอร์ด – บ้านเชกสเปี ยร์ – ลิเวอร์พูล

00.15 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เทียวบินที TG 910
*** สําหรับคณะทีออกเดินทางตังแต่ เมษายนจะออกเดินทางเวลา . และไปถึงลอนดอนเวลา . น. ***
คณะเดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย ชัวโมง ) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นําท่านเข้า
สู่เมืองออกซฟอร์ด (Oxford) เมืองแห่งการเรียนรู ้ เป็ นเมืองทีมีชือเสียงในด้านประวัติศาสตร์ เป็ นทีตังของมหาวิทยาลัย ทีมีอายุ
มากกว่า ปี เมืองทีเป็ นทีอยู่อาศัยของเหล่าขุนนางต่างๆมากมาย รวมทัง นักวิชาการและนับตังแต่ศตวรรษที เป็ นต้นมา และยัง
เป็ นเมืองสถานทีถ่ายทําภาพยนตร์เรือง Harry Potter ภาพยนตร์ทีมีชือเสียงโด่งดังในยุค
โดย J.K. Rowling เมืองอ๊อกซฟอร์ด มี
เวลาเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองมหาวิทยาลัยแห่งนี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนันเดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองทีตังอยู่ริมฝั งแม่นาเอวอน
ํ
อันเป็ นบ้านเกิดของวิลเลียม เชกส
เปี ยร์(William Shakespeare ) กวีทีมีชือเสียงทีสุดของอังกฤษ นําเทียวชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซึง ร่มรืนไปด้วยสวนสาธารณะ นําท่านชม
บ้านเชกสเปี ยร์ (ด้านนอก) และชีวิตความเป็ นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่นาเอวอนอั
ํ
นเงียบสงบ และสถานที
ในประวัติศาสตร์ทีเกียวข้องกับกวีเอกผูน้ ี อิสระให้ท่านเลือกซือสินค้าทีระลึกจากร้านค้ามากมาย จากนันออกเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล
(Liverpool) ได้รบั การยกย่องให้เป็ นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี
และยังเป็ นเมืองถินกําเนิดของวงดนตรีสีเต่าทองหรือเดอะบีท
เทิล
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง
เดินทางเข้าสู่ทพัี ก NOVOTEL LIVERPOOL หรือเทียบเท่า

06.20 น.

กลางวัน
บ่าย

คํา
ทีพัก

วันที
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํา

ลิเวอร์พูล – เมืองยอร์ก – เมืองเอดินเบิรก์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองยอร์ก (York) เมืองทีมีความเก่าเเก่อีกเมืองของอังกฤษเเละเต็มไปด้วยสถานทีท่องเทียวทีมีความสวยงามมาก
เช่น มหาวิหารยอร์ก (York University) ทีมีความสง่างาม,ปราสาทยอร์ก (York Castle) นันก็มีความเก่าเเก่เพราะสร้างมาตังเเต่สมัย
พระเจ้าวิลเลียมทีหนึง และ มหาวิหารยอร์ก (York Cathedral) ทียิงใหญ่ นําท่านถ่ายรู ปคู่กับมหาวิหารยอร์ก เป็ นคริสต์ศาสนสถาน
วิหารทีสร้างเป็ นแบบกอธิคทีใหญ่ทเป็
ี นทีสองรองจากมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ในประเทศเยอรมนี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง
นําท่านเข้าสู่เมืองเอดินเบิรก์ (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ (Scothland) ดินแดนทีตังอยู่ในพืนทีทีสวยงาม นําท่านเดินทาง
สู่ย่านเมืองเก่า สู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายสําคัญทีเชือมสู่พระตําหนักโฮลีรู๊ด (Palace of Holyroodhouse) ซึงเป็ นทีประทับ
ของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็ นทีประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝั งตรงข้ามเป็ นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอัน
น่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปั ตยกรรมร่วมสมัย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ทีพัก

นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก HOLIDAY INN EDINBURGH หรือเทียบเท่า

วันที

ปราสาทเอดินบะระ – เมืองแมนเชสเตอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเข้าชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อันสง่างามด้วยทําเลทีตังบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมเมือง
เคยเป็ นทีประทับของกษัตริยส์ ก๊อต แบ่งเป็ นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียง
ราย รวมทังประเพณีการยิงปื นใหญ่ในเวลา . น. ของทุกวันตลอด ปี ทีผ่านมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษที
เพือรําลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเ์ ดวิดที แล้วเข้าสู่พระราชฐานชันในส่วนทีเป็ น The Palace จัดแสดงเกียวกับเรืองราวของ
ราชวงศ์แห่งสก็อต

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนันออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ทีมีชือเสียงจากการเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก
เป็ นศูนย์กลางศิลปะ สือ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทังยังเป็ นเมืองทีตังของสโมสรทีมีชือเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสร
ฟุตบอล สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ตี
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก CROWE PLAZA MANCHESTER CITY หรือเทียบเท่า

คํา
ทีพัก

วันที
เช้า

เมืองแมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – OUTLET - คาร์ดฟ
ิ ฟ์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําคณะถ่ายรู ปคู่กับสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium ) ของสโมสรแมนยูฯ ทีจัดว่ารวยทีสุดในโลก เป็ น
สนามที ใหญ่ เป็ น อัน ดับ ของอังกฤษ รองรับ แฟนบอลได้ม ากถึ ง , คน เป็ น รองจากสนามเวมบลี ย ์ สเตเดี ยม (Wembley
Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่ เป็ นอันดับที ของยุโรปนอกจากนันยังเป็ น ใน สนามใน
อังกฤษที ยูฟ่า รับรองเป็ นสนาม ดาว รวมทังเข้า นําท่านสู่ CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET เพือซือสินค้าทีลดราคาแบบ
สุดๆอิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซือสินค้ามีกว่า
ร้านค้า อาทิ เช่น Amani, Barbour, Gap, Diesel, French Connection,Polo
Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Burbury, Superdry, Calvin Klein,Next,Mulburry ,M&S Outlet ฯลฯ

กลางวัน
บ่าย

คํา
ทีพัก

วันที
เช้า

กลางวัน
บ่าย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เดินทางต่อสู่เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส์ (Wales) หนึงในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็ นทีตังของปราสาทคาร์ดิฟ
เดิมเป็ นทีพํานักของขุนนางผูป้ กครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ดว้ ยกําแพงโบราณ จากนันผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณ
เก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารทีทําการของรัฐ
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก HOLIDAY INN CARDIFF หรือเทียบเท่า

คาร์ดฟ
ิ ฟ์ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮนจ์ – ลอนดอน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) ตังอยู่ในหุบเขาของแม่นาเอวอนในบริ
ํ
เวณทีมีนาพุ
ํ รอ้ นธรรมชาติทีเป็ นทีตังถินฐานของชาว
โรมัน สมัย ที ยังเรือ งอํา นาจ และเป็ น ผู้ส ร้า งโรงอาบนํ าโรมั น (Roman Bath) และยังได้เป็ น เมื อ งมรดกโลกจากองค์ก ารยูเนสโก้
(UNESCO) ในปี ค.ศ.
นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์นําแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึงมีประวัติการค้นพบทีน่าสนใจ
ปั จจุบนั เป็ นกลุ่มอาคารสําคัญของเมือง คือ บริเวณทีเป็ นทีตังของบ่อนําแร่รอ้ นคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนทีสอง คือ บริเวณวัด
และส่วนทีสาม คือ บริเวณทีเปิ ดบริการให้นกั ท่องเทียวหรือชาวเมืองใช้บริการนําแร่ซงมี
ึ ทงสระว่
ั
ายนํา, บ่อนําแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอนํา
และส่วนทีเป็ น Turkish Bath
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง (Fish and Chips)
นําท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บวั รี (Salisbury) นําท่านชมเสาหินสโตนเฮนจ์ (Stonehenge) ใน สิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า , ปี เป็ นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตังอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึงไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้าง
อย่ างชัด เจน จากนันดิ น ทางเข้า สู่ม หานครลอนดอน (London) เมื องที เป็ น ศูนย์ก ลางสําคัญ ทางธุรกิ จ การเมื อ ง วัฒ นธรรม และ
ประวัติศาสตร์ของโลก เป็ นผูน้ าํ ด้านการเงิน การเมือง การสือสาร การบันเทิง แฟชัน ศิลปะ และเป็ นทียอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัวโลก และ

คํา
ทีพัก

วันที
เช้า

กลางวัน
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คํา
ทีพัก

วันที
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ยังเป็ นเมืองท่องเทียวทีใหญ่และสําคัญของยุโรปอีกด้วย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีนโฟร์ซีซนั เพือลิมรสเป็ ดย่างอันเลืองชือ
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า

หอนาฬิกาบิกเบน - พิพธิ ภัณฑ์บริตชิ - ถนนอ๊อกฟอร์ด

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเทียวชมมหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลีเซอร์คสั (Piccadilly Circus) เดิมเป็ นวงเวียนทีบรรจบของถนน สาย มีนาพุ
ํ และรูป
ปั นอีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตรุ สั ทราฟั ลก้าร์ (Trafagal Square) ทีราย
ล้อมไปด้วยอาคารทีน่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ทีมียอดโดมใหญ่เป็ นอันดับ ของโลก สถานทีใช้จดั
พระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดีไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสู่จตั รุ สั รัฐสภามหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์
(Westminster Abbey) ทีตังของรัฐสภาอังกฤษมาตังแต่ตน้ ศตวรรษที และยังเป็ นทีตังของหอนาฬิกาทีรูจ้ กั กันดีในนามหอนาฬิกา
บิกเบน (Big Ben) ทีมีความสูง ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึงชัวโมง เป็ นนาฬิกาทีมีหน้าปั ดใหญ่ทสุี ดในโลกและฝังตรงข้ามทีมีแม่นาํ
เทมส์กนอยู
ั เ่ ป็ นทีตังของชิงช้าสวรรค์ ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ทสูี งทีสุดในยุโรป นําเข้าชมพิพิธภัณฑ์บริตชิ
(British Museum) ซึงเป็ นหนึงในพิพิธภัณฑ์ดา้ นประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยทีสําคัญทีสุดและใหญ่ทสุี ดในโลก มีการ
ก่อตังขึนในปี พ.ศ.
(ค.ศ.
) ในเบืองต้นวัตถุทเก็
ี บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็ นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane)
ซึงเป็ นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนีเปิ ดให้บริการแก่สาธารณะเป็ นครังแรกในวันที มกราคม พ.ศ.
(ค.ศ.
)
ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็ นสถานทีตังของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนันอิสระให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซือสินค้าตามอัธยาศัย บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซึงเรียกได้ว่าเป็ นศูนย์กลาง
การช๊อปปิ งในกรุงลอนดอน มีรา้ นค้าเสือผ้าแฟชัน เครืองประดับ นาฬิกา ชือดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า กิโลเมตร อาทิ เช่น Next,
Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis,
House of Fraser และ ยังมีหา้ งสุดหรูอย่าง Selfridges ทีมีสินค้าซุปเปอร์แบรนด์ ตังอยู่อีกด้วย
อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า

หอคอยลอนดอน - แฮร์รอดส์ – สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่นาเทมส์
ํ
ทสามารถยกเปิ
ี
ดปิ ดได้ จากนันนําท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ
หอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานทีทีเกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์อนั เกรียงไกร ยิงใหญ่ นองเลือด หรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อน
เงือน มีอดีตทียาวนาน เคยเป็ นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดนประหาร ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ซงเป็
ึ นกลุ่มอาคารและหอคอย
หลายหลัง มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึงประดับด้วยเพชรทีใหญ่ เป็ นอันดังสองของโลกชือ “ดาราแห่งอาฟริกา ” หรือ “คัลลินัน ” และ
“มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร”์ ทีเคยเป็ นเพชรเม็ดใหญ่ทีสุดในโลก และชินสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วย
เพชรเม็ดใหญ่ทสุี ดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา ” หรือ “คัลลินนั ”

กลางวัน

บ่าย

21.35 น.

วันที

16.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง ลิมรส Burger & Lobster ร้านดังของลอนดอน

เลือกซือสินค้าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึงเป็ นทีตังของห้างสรรพสินค้าชือดังอย่าง ฮาร์วีย ์ นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮร์
รอดส์ (Harrods) ทีท่านสามารถเลือกซือสินค้าแฟชันชันนําจากทัวทุกมุมโลก รวมทังกระเป๋ าแฮร์รอดส์ทีนิยมกันอย่างมาก รวมทังมี
ร้านค้าแฟชันมากมายตังอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally
และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ทีเป็ นทีตังของร้าน Super Brands อาทิ เช่น 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
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินฮีทโธรว์ เพือให้ท่านได้มีเวลาทํา คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือ สินค้าปลอดภาษีในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เทียวบินที TG 917
*** สําหรับคณะทีออกเดินทางตังแต่ เม.ย. จะออกเดินทางเวลา . น. และไปถึงกรุงเทพเวลา . น. ***

กรุ งเทพฯ

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
************************************************************************************************************************

ราคาแนะนําเพียง
Taste of Burger & Lobster
อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์
9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
กําหนดการเดินทาง

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 23 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 7ปี
[ไม่มเี ตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตัว
ท่านละ

พักเดียวเพิม
ท่านละ

ว ันที 23 - 31 ธ.ค. 62

69,900

69,900

69,900

69,900

40,115

15,500

ว ันที 26 ธ.ค.62 -3 ม.ค. 63

69,900

69,900

69,900

69,900

34,115

15,500

ว ันที 24 ม.ค. – 1 ก.พ. 63

58,900

58,900

58,900

58,900

33,115

7,900

ว ันที 13-21 มี.ค. 63

58,900

58,900

58,900

58,900

33,115

7,900

ว ันที 4-12 เม.ย. 63

72,900

72,900

72,900

72,900

37,545

11.900

ว ันที 12-20 เม.ย.63

73,900

73,900

73,900

73,900

38,545

11.900

ว ันที 23-31 พ.ค. 63

61,900

61,900

61,900

61,900

36,115

11.900

ว ันที 14-22 มิ.ย. 63

61,900

61,900

61,900

61,900

36,115

11.900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือนไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ทีนังจะยืนยันเมือได้รบั เงินมัดจําแล้วเท่านัน
ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ีเดินทาง ทีมีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพือทําการจองคิวยืนวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมือได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั
นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู่คณะและยืน รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที
หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจาก
การเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั

อัตราค่าบริการนีรวม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด (Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงือนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิมเติมกับทางบริษัท
ได้
เบียประกันเริมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบียประกันเริมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีมีอายุตงแต่
ั แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7%

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านําหนักเกินจากทางสาย
การบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรือของมีค่าทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสายการบิ
ี
นมีการปรับขึนราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ชําระพร้อมเงินมัดจํา)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน (16 ปอนด์)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (18 ปอนด์)

เงือนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ น

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจริง
ข้อมูลเบืองต้นในการเตรียมเอกสารยืนวีซ่าและการยืนวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารทีดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืนวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
เพือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา
ระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สําหรับผูเ้ ดินทางทีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีตนพํานักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตากว่
ํ า เดือน โดยนับวันเริมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตํากว่า เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยืน
คําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษัทด้วย เนืองจากประวัติการเดินทางของ
ท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิงในการยืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตากว่
ํ า หน้า
ท่านทีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ และพาสปอร์ต
ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิมเติมเรืองตัวเครืองบินและทีนังบนเครืองบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได้สาํ รองทีนังพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครืองบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครืองบิน ซึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ , – , บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัวเครืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ - เดือนเป็ นอย่างน้อย
นังที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ จะนั
ี งต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีสายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็ นผู้
ทีมี ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือ ผู้อืนได้อ ย่างรวดเร็วในกรณี ทีเครืองบิน มีปั ญ หา เช่ น สามารถเปิ ด ประตูฉุก เฉิ นได้ (นําหนัก
ประมาณ กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ทีนัง Long leg ขึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน

กรณียกเลิกการเดินทาง

1.
2.
3.
4.
5.

แจ้งยกเลิก วัน ขึนไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทังหมด
แจ้งยกเลิกภายใน - วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ , บาท
แจ้งยกเลิกภายใน - วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ , บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที บริษัท
ฯกําหนดไว้ ( ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไป
ชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน

6.

7.

8.
9.

กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวีซ่า / ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือค่าตัวเครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบิน
แล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
ั
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด
กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
ั
สงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด

ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพัก
1.

2.
3.
4.

เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ ท่าน/ เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ
ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณ
ุ หภูมิตาํ
กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการ
ปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนํา ซึง
ขึนอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ ประเทศอ ังกฤษ
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืนประมาณ 1 เดือน
ใชเ้ วลาทําการอนุม ัติวซ
ี า

ั 28)
่ แสดงตนที VFS Global (เทรนดี ชน
*** ยืนวีซา
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืนวีซา
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืนขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลียนแปลงกฎและเอกสารการยืนอยูเ่ รือย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับ
1. หน ังสอ
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชํารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืนวีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณี ทถื
ี อพาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พําน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทํางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศ ก
ึ ษาอยู่ต ่างประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีของทางบริษ ท
หรือน ก
ั เรีย น น ก
ั ศก
ั ให้ท ราบ
ท ันที เพราะการยืนขอวีซ่าจะมีเงือนไข และ ข้อกํ าหนดของทางสถานทูต ต้องการเพิมเติม
และ บางสถานทู ต อาจไม่ส ามารถยืนขอวีซ่ า ในประเทศไทยได้ ข้อ กํ า หนดนีรวมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถือพาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว จํานวน 2 ใบ (พืนหลัง
ขาวเท่านัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครืองประดับ
ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หล ักฐานการเงิน
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สําเนาสมุดเงินฝาก
ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัวไป ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสําเนา ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวน
ลูกค ้าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน
15 วัน ก่อนวันยืนวีซา่ และบัญชีต ้องมีครบทุกเดือน ในกรณีทมี
ี ไม่ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ น
STATEMENT พร ้อมทําจดหมายชีแจง
3.2 กรณีเปลียนบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสําเนาสมุดบัญชีมาทังสองเล่ม (ทังเล่มเก่า –เล่ม
ใหม่)

***ควรเคลือนไหวบัญชีสมําเสมอ ไม่ควรแต่งบัญชีโดยการนํ าเงินก ้อนใหญ่เข ้าบัญชีกอ
่ นยืนวีซา่ จะ
ทําให ้ยอดเงินกระโดด ซึงอาจเป็ นเหตุให ้ท่านถูกปฏิเสธวีซา่ ได ้

้ า
3.3 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง
3.3.1 สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ย ้อนหลัง 6 เดือน ของผู ้ออกค่าใช ้จ่ายให ้ อัพเดทไม่เกิน 15
วัน ก่อนวันยืนวีซา่ และบัญชีต ้องมีครบทุกเดือน ในกรณีทมี
ี ไม่ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ นSTATEMENT
พร ้อมทําจดหมายชีแจง
3.3.2. ต ้องทําหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายทีมีการชีแจงความสัมพันธ์อก
ี หนึงฉบับ (Sponsor Letter)

ี ด
ี ากประจํา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทํางาน
-

ื
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอของผู
้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแจงการทํางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่า
ที โฉนดทีดิน เป็ นต ้น

-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน

(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีออกเอกสาร ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้า
พาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
-

ึ ษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีออกจากสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีออกเอกสาร ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้า
พาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)

่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สําเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ ้ามีการเปลียน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
***กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
สัมภาษณ์กบ
ั บุตรทีสถานทูตด ้วย ทงสองท่
ั
าน

่ เท่านน
7. ท่านไม่จําเป็ นต ้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซา
ั
8. ในกรณีทมี
ี เอกสารเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอ ังกฤษทุกฉบ ับ จะต ้องแปลจากร ้านแปลหรือศูนย์
แปล พร ้อมประทับตราจากร ้านหรือศูนย์แปลเท่านัน ไม่สามารถใช ้ตัวทีแปลเองได ้
(ค่าแปลเอกสารไม่รวมในรายการท ัวร์ ผูเ้ ดินทางเป็นผูร้ ับผิดชอบเอง)

แบบฟอร์ มสําหรับกรอกข้ อมูลยืนวีซ่าประเทศอังกฤษ
(กรุณากรอกข ้อมูลเป็ นภาษาอ ังกฤษ ให ้ครบทุกข ้อ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา่ ของท่าน)
ชือ-นามสกุล ผู ้เดินทาง ภาษาไทย
...................................................................................................................
ชือ-นามสกุล ผู ้เดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง
.............................................................................
ชือ-นามสกุลเก่า ทีเคยใช ้ก่อนเปลียน
.............................................................................................................
เหตุผลทีเปลียน (เช่น สมรส ฯลฯ) ..............................
เปลียนเมือวันที (วัน/เดือน/ปี ) ...................................
วัน/เดือน/ปี เกิด..................................................................เชือชาติ..........................
สัญชาติ ............................ สถานทีเกิด........................... ประเทศ...........................
ทีอยู่ ( ถ ้าทีอยูต
่ ามทะเบียนบ ้าน กับทีอยูป
่ ั จจุบันคนละทีอยูก
่ รุณาแจ ้งรายละเอียด)
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................รหัส
ไปรษณีย.์ .................................. ท่านอาศัยอยูใ่ นบ ้านหลังนีมาเป็ นเวลา …......ปี ............เดือน
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ..........................................

หมายเลขโทรศัพท์ททํ
ี างาน .........................................
หมายเลขโทรศัพท์บ ้าน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..…....
มีหนังสือเดินทางมาแล ้วทังหมด ..................เล่ม
หมายเลขหนังสือเดินทางปั จจุบัน ........................
วันทีออก...............................หมดอายุ..............................
หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า .........................
วันทีออก...............................หมดอายุ...............................
ท่านเคยเดินทางเข ้าประเทศอังกฤษหรือไม่ …………………………………………………………………
วัน/เดือน/ปี ทีเคยเข ้าประเทศอังกฤษครังล่าสุด .............................................
รวมทังหมดกีวัน ....................
วัตถุประสงค์ในการไปครังล่าสุด (ท่องเทียว , ธุรกิจ , นักเรียน)
....................................................................
ประเภทของวีซา่ อังกฤษทีเคยได ้รับ เป็ นประเภทใด
......................................................................................
ระยะเวลาของวีซา่ อังกฤษทีเคยได ้รับ เริมตังแต่วันที .....................................
ถึงวันที ...................................
ท่านเคยได ้รับการปฏิเสธวีซา่ อังกฤษ หรือ ประเทศอืนๆหรือไม่
...................................................................
เหตุผลทีถูกปฏิเสธ ..........................................................
วัน/เดือน/ปี ทีถูกปฏิเสธ .......................................
ประเทศอืน ๆ ทีท่านเคยเดินทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี ) วันเดือนปี ทีไป รวมกีวัน และวัตถุประสงค์
ในการไป (ท่องเทียว , ธุรกิจ, นักเรียน)
1.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไป
ี ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
2.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไป
ี ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
3.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไป
ี ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
4.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไป
ี ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
5.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไป
ี ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
สถานภาพ
.........โสด
........ หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต ้องนํ ามาแสดงด ้วย)
......... แต่งงานแล ้ว (แต่ไม่ได ้จดทะเบียน)
........ แต่งงานและมีทะเบียนสมรส (ต ้องนํ ามาแสดงด ้วย)
........ หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )

ในกรณีสมรสแล ้วทังจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ต ้องกรอกรายละเอียดเพิมเติม
ชือ นามสกุล ของคูส
่ มรส
...........................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของคูส
่ มรส
...........................................................................................................................
สถานทีเกิด..................................................................................................
เชือชาติ .......................................... สัญชาติ .............................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ทีอยูป
่ ั จจุบันของคูส
่ มรส
...........................................................................................................................
ในกรณีทมี
ี บต
ุ ร ต ้องกรอกรายละเอียดเพิมเติมทุกคน
1.ชือ นามสกุล ของบุตร
...........................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
...........................................................................................................................
สถานทีเกิด...................................................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ปั จจุบันบุตรอาศัยอยูท
่ ี
...........................................................................................................................
2.ชือ นามสกุล ของบุตร
...........................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
...........................................................................................................................
สถานทีเกิด...................................................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ปั จจุบันบุตรอาศัยอยูท
่ ี
...........................................................................................................................
ประวัตข
ิ องบิดา
ชือของบิดา ..........................................................
นามสกุลของบิดา ..........................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบิดา .........................................
สถานทีเกิดของบิดา........................................................
ประเทศทีเกิด ......................................................
เชือชาติ ................................... สัญชาติ......................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................

ประวัตข
ิ องมารดา
ชือของมารดา ........................................................
นามสกุลของมารดา ....................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของมารดา ..........................................
สถานทีเกิดของมารดา ..............................................
ประเทศทีเกิด .............................................
เชือชาติ ................................... สัญชาติ .....................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ข ้อมูลส่วนตัวของผู ้เดินทางเกียวกับด ้านอาชีพ การงาน รายได ้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ
งานปั จจุบันทําอาชีพ, ตําแหน่ง (โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
......................................................................
ชือบริษัททีทํางาน
...............................................................................................................................................
.......................................................................................................

ทีอยูข
่ องบริษัททีทํางาน
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................รหัส
ไปรษณีย.์ ......................................วัน/เดือน/ปี ทีเริมทํางาน ...............................................
เงินเดือน .................................บาท
ื
กรณี นักเรียน / นักศึกษา ระบุชอโรงเรี
ยน/มหาวิทยาลัย
...............................................................................
ระดับชันทีเรียนอยู่ ........................................หลักสูตรทีกําลังเรียน
..............................................................
ท่านเคยทํางานเหล่านีหรือไม่ (ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย สือมวลชน ข ้าราชการ)
........เคย ........ไม่เคย
ถ ้าเคย ระบุอาชีพทีทํา , ตําแหน่ง (โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
....................................................................
ชือต ้นสังกัดทีเคยทํางาน
...............................................................................................................................................
.......................................................................................................
ทีอยูข
่ องต ้นสังกัดทีเคยทํางาน
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................รหัส
ไปรษณีย.์ ......................................วัน/เดือน/ปี ทีเริมทํางาน ..........................................
วัน/เดือน/ปี ทีออกจากงาน ..........................................

ท่านมีสมุดบัญชีเงินฝากหรือไม่
........มี
.......ไม่ม ี
ถ ้ามีโปรดแจ ้งรายละเอียดว่าเป็ น บัญชีออมทรัพย์ / ฝากประจํา จากธนาคารอะไร ยอดรวมเท่าไหร่
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………...
ท่านได ้ใช ้เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่
...........................................................................................................
ท่านแบ่งรายได ้ของท่านให ้กับสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่
.................................................................
ค่าใช ้จ่ายของท่านในการไปอังกฤษเป็ นจํานวนเงินเท่าไหร่
...........................................................................
ในการเดินทางครังนี ใครเป็ นคนออกค่าใช ้จ่ายให ้ท่าน
..................................................................................ใครเป็ นคนจ่ายค่าใช ้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตัว
เครืองบิน ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ..................................................... ถ ้ามีคนออกค่าใช ้จ่ายให ้ท่านไป
อังกฤษ เขาได ้จ่ายให ้เป็ นจํานวนเงินเท่าไหร่ ...............................................
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกียวข้องใดๆทงส
ิ ทงนี
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
ั น
ั
บริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั

