รหัสทัวร VCT2000346
ทัวรทัวรอังกฤษ เวลส สกอตแลนด 8 วัน 5 คืน (EK)
กรุงลอนดอน - สโตนเฮนจ - บาธส - คารดีฟ - สแตรทฟอรด อัพพอนเอวอน – แมนเชสเตอร
- เอดินเบรอะ - เขาปราสาทเอดินเบรอะ - เลคแลนด - ลองเรือ - วินเดอรเมียร - ยอรค

กําหนดการเดินทาง :
วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงลอนดอน (อังกฤษ)

18.00 น. คณะผูเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK)
เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรที่
นั่งขึ้นเครื่อง
20.35 น. ออกเดินทางสู กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบิน EK373 / EK011
วันที่สอง กรุงลอนดอน - สโตนเฮนจ - บาธส - คารดีฟ

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 0050-0250 *.*.*.
06.40 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง ทาอากาศยานฮีทโทรวกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ....
หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว ...
นําทานเดินทางสัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรยของโลก กลุม
หินสโตนเฮนจ(ใชเวลา 2 ช.ม.) ชมกลุมหินที่มีลักษณะ
รูปทรงการจัดวางที่แปลกและไมทราบวัตถุประสงคที่แน
ชัดในยุค 3,500-4,000 ปมาแลว ทานจะทึ่งกับความสามารถของมนุษยที่ไดนํากอน
หินขนาดใหญนํ้าหนักบางกอนถึง 45 ตัน มาวางเรียงกันเปนวงกลมไดอยางนา
มหัศจรรย (ราคารวมคารถเขาทองถิ่นนั่งเขาไปใกลๆหินแลว)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
นําทานเดินทางสู เมืองบาธส (BATH) (1 ช.
ม.) เมืองเกาแกที่มีความสําคัญ และรุงเรือง
ตั้งแตยุคโรมัน เปนสถานที่อาบนํ้าของชาว
โรมัน เนื่องจากเปนเมืองแหงนํ้าพุรอน ชม
เมืองที่สวยงาม และยานการคา ....
นําทานเดินทางขามพรมแดนเขายังแควนเวลลสู เมืองคารดิฟ (CARDIFF) (1 ช.ม.)
เมืองหลวงของประเทศเวลส และยังเปนเมืองทาสําคัญริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญ
และสวยงาม ถูกสรางขึ้นโดยฝมือชาวโรมันสมัยเรืองอํานาจ
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
HOLIDAY INN BRISTOL HOTEL หรือเทียบเทา
ที่พัก

วันที่สาม คารดีฟ - สแตรทฟอรด อัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร
เชา

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร
ของโรงแรม
นําทานชมกรุงคารดีฟ ผานชมสถานที่
สําคัญตาางๆ เชน ปราสาทคาดีฟ
อาคารรัฐสภา ถายรูปภายนอกของตัว
ปราสาทคารดีฟ
จากนั้นเดินทางสู เมืองสแตรทฟอรด (STRATFORD UPON AVON) เมืองเล็กๆ แต
งดงามริมฝﻤงแมนํ้าเอวอน ....
นําทาน ชมบานเกิดของกวีเอกเชคสเปยร (ไมรวมคาเขาชมถามี) ซึ่งเปนที่รวบรวม
ชีวประวัติ และผลงานทั้งหมดของเชคสเปยร และตัวบานยังคงเอกลัษณของรูบแบบ
เฉพาะของเมืองสตราทฟอรดภายในเมืองอบอวลไปดวยบรรยากาศแหงละครและ
วรรณกรรมที่ควรคาแกการมาเยี่ยมชมยิ่งนัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหาจีน
นําทานเดินทางสู เมืองแมนเชสเตอร
(MANCHESTER) (ใชเวลา 3ช.ม.) เมือง
อุตสาหกรรมอีกเมืองหนึ่ง ....นําทานชมสนาม
ฟุตบอล โอลด เทรฟฟอรด (ไมรวมคาเขาสนาม
ฟุตบอล) อันเปนที่ตั้งของสโมสร แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ที่มีชื่อเสียง
เชิญทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก *.*.*. ในชวงกอนที่จะมีการ
แขงขัน 1 วัน และวันแขงขันจะไมอนุญาตใหเขาชมและปรับปรุงหรือ
อื่นๆ *.*.*.
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
HOLIDAY INN EXPRESS LEIGH HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สี่

เลคแลนด - วินเดอรเมียร - เอดินเบรอะ

เที่ยง
บาย

เชา

เที่ยง

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานไปยังบริเวณที่เรียกวา เลคแลนด (ใชเวลา 2 ช.ม.) ที่สวยงาม ดวยทะเลสาบ
ระหวางเสนทางจะผานบานชนบทของอังกฤษที่นารัก นําทานลองเรือ พรอมชมเมือง
วินเดอรเมียร และวิวทิวทัศนของสองฝﻤงที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ และเปนบานเกิดของป
เตอร แรบบิทตัวการตูนที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ออกเดินทางสู เมืองเอดินเบรอะ (EDINBURGH) (ใชเวลา 4 ช.ม.) เมืองหลวง
ของสก็อตแลนด ที่ไดรับสมญานามวา
เอเธนสของซีกโลกเหนือ จะเห็นได
จากอารยธรรมและสถาปตยกรรม
ตางๆ ที่ยังคงไวในรูปแบบดั้งเดิมให
ทุกทานไดชื่นชมถึงความอนุรักษนิยม
ของชาวสก็อตแลนด
นําทาน ชม THE ROYAL MILE ถนนที่มีความเกาแกที่สุดใน
เอดินบะระ มีความยาว และใหญที่สุดในโลก ทานสามารถเรียนรูสิ่งใหมๆที่นาสนใจ
ไดจากถนนสายประวัติศาสตรแหงนี้
ไดอีกดวย นอกจากนี้ถนนสายนี้ก็อยูไมไกลจากปราสาทเอดินบะระ จึงทําใหการเดินทางไปยัง
ปราสาทมีความสะดวกมาก
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
MERCURE LIVINGSTON HOTEL หรือเทียบเทา
ที่พัก

บาย

วันที่หา เอดินเบรอะ-ยอรค

เชา

เที่ยง
บาย

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชมความยิ่งใหญและงดงามของปราสาทเอ
ดินเบรอะ ที่ตั้งอยูบนเนินเขาอยางโดดเดน
...นําทานชมทิวทัศนที่สวยงามของเมืองจากปอม
ปราการบนปราสาท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ออกเดินทางสู เมืองยอรค (YORK) (ใชเวลา 4.30 ช.ม.) เพลิดเพลินกับทิวทัศนอัน
งดงามของเขตอุทยานแหงชาติ นอรธ ทัมเบอรแลนด ...นําทานชมเมืองยอรค เมือง
การพาณิชยที่อยูในยอรคเชียร แควนทีเ่ กาแกทางประวัติศาสตรของอังกฤษ
นําทานชมยอรคมินสเตอร (ไมรวมคาเขาชมถามี)โบสถโกธิคที่ใหญที่สุดของอังกฤษ
อายุกวา 800 ป ชมเมืองที่เกาแกสวยงามดวยสถาปตยกรรมโบราณ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
THE MAJESTIC HOTEL HARROGATE หรือเทียบเทา

วันที่หก BICESTER OUTLET-ออกฟอรด-ลอนดอน
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บาย

คํ่า
ที่พัก

นําทานแวะชอปปﻤงที่ BICESTER OUTLET (ใชเวลา 4 ช.ม.) เอาทเลทที่ รวมแบ
รนดเนมกวารอย แบรนดราคาถูกกวาปกติ 60-70 %
อยูที่นี่
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกใน
การชอปปﻤง
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองออกฟอรด (ใชเวลา 1 ช.
ม.) เมืองแหงมหาวิทยาลัย
นําทานถายรูปกับตัวอาคารของ ไครชเชิรทคอลเล็ท
นําทานเดินทางตอสู กรุงลอนดอน (LONDON) (ใชเวลา 45นาที) เมืองใหญที่ให
ความสําคัญพื้นที่สีเขียว มีสวนสาธารณะอยูใจกลางเมืองหลายแหง ....นั่งรถชมเมือง
ไมวาจะเปน ลอนดอนอาย (ไมรวมคาขึ้น) ชิงชาที่มีขนาดใหญที่สด
ุ
ในโลก ชมจัตุรัสทราพัลการ, มหาวิหารเวสทมินสเตอร และ
โบสถเซ็นปอลที่งดงาม
อิสระใหทานชอปปﻤง สินคา ณ หางสรรพสินคาชั้นนําของกรุง
ลอนดอน อาทิ หางแฮรรอด หางเกาแกของ
กรุงลอนดอน ราน BURBERRYS ราน
DEBENHAMS ราน FORTNUM &
MASONS จัดไดวาเปนรานที่ “ผูด”ี มากที่สุด
รานหนึ่งในอังกฤษ มารคแอนสเปนเซอร เน็กช เสื้อโคต เสือ
้ กันฝน ถุงมือ เสื้อกันหนาว
สูท และเสื้อผาหนารอน (ของอังกฤษ) รวมถึงเสื้อผาเด็ก นอกจากนี้ยังมี ชา กาแฟ
รวมถึงอาหารบรรจุขวดแกว และเครื่องกระปองตางๆ มากมายหลากหลายใหทานได
เลือกสรร จนกระทั่งไดเวลาอันสมควร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร *.*.*. พิเศษเมนูเปดโฟรซีซั่น *.*.*.
IBIS LONDON HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ด กรุงลอนดอน - สนามบินสุวรรณภุมิ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมกรุงลอนดอน ที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน ...
ชมทัศนียภาพที่สวยงามของริมฝﻤง แมนํ้าเทมส ถายรูป
กับ หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น อันเปนสัญญลักษณของกรุง
ลอนดอน เกรทสตาร ออฟอัฟริกา มงกุฎอิมพีเรียล

คราวน ชมพระราชวังบั๊กกิ้งแฮม (ชมดานหนา) ที่ประทับของพระราชินีที่มีกอง
มหาดเล็กรักษาพระองคผลัดเปลี่ยนเวรยามอยางเปนระเบียบสวยงาม ชมหอคอยแหง
ลอนดอน (TOWER OF LONDON) (ชมดานหนา) ที่เกาแกและเปนคลังเก็บสมบัติ
ของพระราชวงศอังกฤษ ไดเวลาอันสมควร...*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า
ตามอัธยาศัย *.*.*.
นําทานเดินทางสู สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูป
 ระเทศไทย
20.25 น. ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK010/ EK372
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 07.20-09.30 *.*.*.
18.40 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
---------------------หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯ
จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ

วันที่เดินทาง มีค.

19-26 มี.ค.
24 เม.ย. – 1 พ.ค.
4-11 พ.ค.
1-8 พ.ค.

ผูใหญ

**อัตราคาใชจาย

เด็ก+1ผูใหญ

พักเดี่ยว

49,999.-

49,999.-

9,500

51,999.-

51,999.-

9,500

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคา
ของภาษีนํ้ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และคาวีซา **

อัตรานี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น(ใน
กรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญจะไมมี
เครื่องปรับอากาศเนื่องจาก

อยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขา
พักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยาย
เมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ)
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
** เนื่องจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3
ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจาก
โรงแรมนั้นไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีทอ
ี่ าจ
มีการแยกหองพัก
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใช
เวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา
อนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบ
เทานั้น)
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม

หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม) คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การ
เคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสง
ศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทานั้น)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบีย
้ ประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน,
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทานั้น
8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
อัตรานี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ
ไทย
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทา
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวย
จากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี
4. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร
และเครื่องดื่มสั่งพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ
6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
7. คาทิปคนขับรถยุโรป (โดยมาตรฐานทานละ 12 ปอนดตอทาน)

8. คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย(โดยมาตรฐาน ทานละ 20 ปอนดตอทาน)
9. คาวีซาอังกฟษทานละ 6,000.- บาท ยื่นวันทําการปกติ ไมรวมคาวีซาดวนและยื่นแบบ
PREMIUM
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินคามัดจํา ทานละ 30,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป
ชําระสวนที่เหลือ 15 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคา
มัดจําทั้งหมด
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 4 สัปดาหกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 30,000.บาท
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
** ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจา ย
ประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
** หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บ คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ซึ่งใชเวลาประมาณ
3- 6 เดือนเปนอยางนอย
กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาจายทานละ 2,000.-บาท
กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 25-29 วัน ไมคืนเงินมัดจําไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน เก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทาง
ของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ

กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือ
คาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตาม
จํานวน
กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน (ผูใหญ ) และ/
หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสย
ั
ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุม
ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคน
เขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขา
เมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง หากทานถูก
ปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ
ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานฑูต
เพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต
เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของ
บริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ

หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆของเอกสารวีซา
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
เพื่อใหอยูในดุลพินิจของทาง
สถานทูตเรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯเมื่อทานได ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา
อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯเทานั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่นี้
เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคา
ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้งมิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณ
ลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปน
สําคัญ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลก
ู คาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี
พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวน
ใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น เอาแตใจ
ตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอื่นชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ
(เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อ
ความปลอดภัย / เวนมีใบรับรองแพทย)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อ
หาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน
ซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน)
ทานที่จะออกตัว๋ ภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอน
เพื่อขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ ยืนยัน
การเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบคาใชจายนั้นได
ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน 12 ชม. เชน เริ่มงาน
08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน - เมื่อทานจองทัวร
และชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจวแลวขางตน
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน,
ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี
ซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ

พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสม
ทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและ
คํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้ง
นี”้

เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศอังกฤษ
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15-20 วันทําการ
*** ยื่นวีซาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 28) ***
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได

1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา ควรนํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
2.รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6
เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)
3.หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลว
คอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือน ใน
กรณีที่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง
3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลม
ใหม)
3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง
3.3.1 ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดย
ระบุชื่อเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต
และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนา

พาสปอรต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่น
ไดไมเกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให
3.3.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการชี้แจงความสัมพันธอีกหนึ่งฉบับ (Sponsor
Letter)
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**
4.หลักฐานการทํางาน
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน
สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO WHOM
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5.เอกสารสวนตัว
-สําเนาทะเบียนบาน
-บัตรประชาชน
-สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ
6.กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทาง
มาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน
7.ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทานั้น
8. ในกรณีที่มีเอกสารแปลเปนภาษาอังกฤษ ตองแปลจากรานแปลหรือศูนยแปล พรอม
ประทับตรา เทานั้น
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพิ่มเติม
ใบจองทัวร
รายการทัวร...........................................................................................วันเดินทาง
....................................................................
ชื่อผูติดตอ......................................................................โทร............................................แฟกซ................................................
ที่อยูเพื่อติดตอรับเอกสาร
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด........................................คน (ผูใหญ................................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป................
ทาน)
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด..............................หอง (หองพักคู..............................หองพักเดี่ยว............หองพัก 3 เตียง
..........)
รายชื่อผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหองพัก)

ลําดั
บ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ป
ค.ศ.

1

2
3
4
5

6
7
8

9

10

**หมายเหตุ

กรุณแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน

อาหาร
ไมทานเนื้อวัว
ไมทานเนื้อหมู
ไมทานสัตวปก
ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่น
ๆ.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ยืนยันราคา
ผูใหญ............................เด็ก.........................คาตั๋วเพิ่ม / ลด.........................
ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว

ลงชื่อ..................................................ผูจอง
(.......................................................)

รายละเอียด ประวัติสวนตัวของแตละทานที่ตองกรอกใหครบทั้งหมดทุกชอง (สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา)
1.สถานภาพการสมรส โสด/สมรส/หรือสมรสแตไมจดทะเบียน
....................................................................................................................................................................................................
2.พาสปอรตเลมเกา เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ
....................................................................................................................................................................................................
3.ที่อยูปจจุบัน / อาศัยมานานกี่ป / เบอรบาน / เบอรมือถือ /
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
4.ชื่อ บิดา นามสกุล / วันเดือนปเกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด
....................................................................................................................................................................................................
5.ชื่อ มารดา นามสกุล / วันเดือนปเกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด

....................................................................................................................................................................................................
6.ชื่อภรรยา คูสมรส นามสกุล / ที่อยู / วันเดือนปเกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
7.ชื่อ บุตร/ธิดา นามสกุล จํานวนกี่คน ที่อยู อาศัยอยูกับใคร
....................................................................................................................................................................................................
8.อาชีพปจจุบัน / ชื่อและที่อยูบริษัท เบอรโทรศัพท / วันเริ่มงาน / อาชีพเสริม(ถามี)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
9.รายไดตอ
 เดือน / คาใชจายตอเดือน / คาใชจายดูแลภรรยา บุตร และครอบครัว(ถามี)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
10.เคยเดินทางไปอังกฤษหรือไม
....................................................................................................................................................................................................

