รหัสทัวร B2B2000451
ทัวรองั กฤษ ลิเวอรพูล เออรัก เออเรอร 9 วัน 6 คืน (TG)
ออกซฟอรด | เบอรตัน ออน เดอะ วอเทอร | เอดินเบิรก
 | ลิเวอรพูล | แมนเชสเตอร | ลอนดอน

เส้นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ
วันที . กรุงเทพฯ – ลอนดอน – Bourton on the Water – เมืองสแตรทฟอร์ด – ลิเวอร์พลู
วันที . ลิเวอร์พลู – Anfield Stadium – เอาท์เลท – เมืองแมนเชสเตอร์ – Old Trafford Stadium
วันที . เมืองแมนเชสเตอร์ – เบอร์มิงแฮม – จัตรุ สั วิคตอเรีย – ออกซฟอร์ด – เอาท์เลท – ลอนดอน
วันที . เทียวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – แฮร์รอดส์
วันที . อิสระเทียวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
วันที . อิสระเทียวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
วันที . อิสระเทียวชมลอนดอนตามอัธยาศัย – สนามบินฮีทโธรว์
วันที . กรุงเทพฯ

วันที่ 1
22.00 น.

กรุงเทพ
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สายการ
บินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

วันที่ 2
00.15 น.

กรุงเทพฯ – ลอนดอน – Bourton on The Water – เมืองสแตรทฟอรด –
ลิเวอรพูล
ออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว เที่ยวบินที่ TG 910
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 4 เมษายนจะออกเดินทางเวลา 00.55 และ

06.20 น.

ไปถึงลอนดอนเวลา 07.15 น. ***
เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นําทาน
ผานพิ ธีตรวจคนเขาเมื องและศุลกากร นํา ทานเดิ นทางไปยังเมือ งเล็ กแสนนารั ก
Bourton on The Water ซึ่งเปนหมูบ านที่ไดรับการโหวตใหเปนหมูบานที่มี
ความสวยงามมากที่สุดในอั งกฤษ ด วยลักษณะของตัวอาคารที่ มีค วามโดดเด น
เฉพาะ ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซึ่งเปนหิน Cotswold stone เทานั้น ภายใน
หมู บ า นจะมี แ ม นํ้ า Windrush ไหลผ า น มี เป ด หั ว เขี ย วสวยงามเวี ยนว า ยเต็ ม
แม นํ้า เป นหมู บานที่ มีธ รรมชาติสุดแสนโรแมนติ ก จากนั้นเดิ นทางตอ สู เมืองส
แตรทฟอรด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตั้งอยูริมฝง ﻤแมนํ้าเอวอน อันเปน
บานเกิ ดของวิลเลี่ยม เช็คสเปยร (William Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของอังกฤษ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บาย

จากนั้นเดินทางตอสู เมืองสแตรทฟอรด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตั้ง
อยู ริ ม ฝ ﻤง แม นํ้ า เอวอน อั น เป น บ า นเกิ ด ของวิ ล เลี่ ย ม เช็ ค สเป ย ร (William
Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ นําเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอรด
ซึ่ง รม รื่นไปดว ยสวนสาธารณะ นําท านชมบ านเช็ค สเป ยร (ด านนอก) และชีวิ ต
ความเป นอยูข องกวีเอกในอดีต ชมโบสถเก าแก Holy Trinity แมนํ้าเอวอนอั น
เงียบสงบ และสถานที่ในประวัตศ
ิ าสตรที่เกีย
่ วของกับกวีเอกผูนี้ อิสระใหทานเลือก
ซื้ อ สิ น ค า ที่ ร ะลึ ก จากร า นค า มากมาย จากนั้ น ออกเดิ น ทางสู เมื อ งลิ เวอร พู ล
(Liverpool) ไดรับการยกยองใหเปนเมืองวัฒนธรรมแหงยุโรปในป 2008 และ
ยังเปนเมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรีสี่เตาทองหรือเดอะบีทเทิล

คํ่า
ที่พก
ั

วันที่ 3
เชา

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เดินทางเขาสูที่พัก IBIS STYLES LIVERPOOL หรือเทียบเทา
ลิเวอรพล
ู – Anfield Stadium – เอาทเลท – เมืองแมนเชสเตอร –
Old Trafford Stadium
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางสูเมืองลิเวอรพล
ู (Liverpool) ไดรับการยกยองใหเปนเมือง
วัฒนธรรมแหงยุโรปในป 2008 และยังเปนเมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรีสี่เตาทอง
หรือเดอะบี ทเทิล นําทานสูสนามฟุตบอลแอนฟ ลด (Anfield Stadium) ให
ทานไดถายภาพเปนที่ระลึกกับภายนอกของสนามฟุตบอลสโมสรลิเวอรพูล เปดใช
งานเมื่อป 1884 สนามขนาดใหญที่สามารถรองรับแฟนบอลไดถึง 61,905 คน
จากนั้นนําทานสู CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET เพื่อซื้อสินคาที่
ลดราคาแบบสุดๆ

กลางวัน
บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิ ส ระให ท า นได เดิ น เล น เลื อ กซื้ อ สิ น ค า มี ก ว า 140 ร า นค า อาทิ เช น Amani,
Barbour, Gap, Diesel, French Connection, Polo Ralph lauren,
Hugo Boss, Samsonite, Burbury, Superdry, Calvin Klein, Next,
Mulburry, M&S Outlet ฯลฯ จากนั้ น ออกเดิ น ทางสู เ มื อ งแมนเชสเตอร
(Manchester) เมืองที่ตั้งของสโมสรที่มชี ื่อเสียงโดงดังในวงการฟุตบอลของโลก

โดยมีสโมสรฟุต บอล 3 สโมสร ไดแก แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร
ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร เคานตี้ นําคณะถายรูปคูกับสนามฟุตบอล
โอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดวารวย
ที่สุดในโลก เปนสนามที่ใหญเปนอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดมากถึง
76,212 คน เป น รองจากสนามเวมบลี ย สเตเดี ย ม (Wembley Stadium)
สนามฟุต บอลของทีมชาติอั งกฤษเพียงแหงเดียว และใหญเปนอันดับ ที่ 11 ของ
ยุโรปนอกจากนั้นยังเปน 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟา รับรองเปนสนาม 5 ดาว

คํ่า
ที่พก
ั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS MANCHESTER หรือ
เทียบเทา

วันที่ 4
เชา

เมืองแมนเชสเตอร – เบอรมิงแฮม – จัตุรัสวิคตอเรีย – ออกซฟอรด –
เอาทเลท – ลอนดอน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดิ นทางสูเมื องเบอรมิงแฮม Birmingham เป นเมือ งที่ ใหญเปนอันดั บ
สองในสหราชอาณาจักร นับเปนเมืองแรกๆของอังกฤษที่มาการนําเครื่องจักรไอ
นํ้ามาใชในอุตสาหกรรม ซึ่งเปนกระแสทําใหเกิดการปฏิวัติอุสาหกรรมไปทั่วโลก
อาจนั บ ได ว า เบอร มิ ง แฮมนั้ น เป น เมื อ งศู น ย ก ลางการเริ่ ม ต น ของการปฏิ วั ติ
อุสาหกรรมของอังกฤษ นําทานชมจัตุรัสวิคตอเรีย อันเปนที่ตั้งของอาคาร ศาลาวา
การเมือง Birmingham City Council สรางขึ้นราวคริสตศตวรรษที่ 19 ในยุค

วิทอเรียนของอังกฤษ จากนั้นนําทานเดินทางสูเ มืองออกซฟอรด Oxford เมือง
แห ง การเรี ย นรู เป น เมื องที่ มี ชื่ อ เสี ย งในด า นประวั ติ ศ าสตร เป น ที่ ตั้ ง ของ
มหาวิท ยาลัย ที่ มี อ ายุม ากกวา 800 ป เมื องที่ เป นที่ อ ยูอ าศั ยของเหลา ขุนนาง
ตางๆมากมาย รวมทั้ง นักวิชาการและนับตั้งแตศตวรรษที่ 9 เปนตนมา และยัง
เปนเมืองสถานที่ถา ยทําภาพยนตรเรื่อง Harry Potter ภาพยนตรที่มีชื่อเสียงโดง
ดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมื อ งออกซฟอร ด มี เวลาเวลาให ทานเดิ น
เลนชมเมืองมหาวิทยาลัยแหงนี้
กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นํา ท า นเดิ นทางสู Bicester Village outlet ช อ ปป ﻥง จุใจ มี ห ลากหลายแบ
รน ด ดั ง ให ท าน ให เลื อก สรร อ าทิ เช น Balenciaga, Valentino, MCM,
Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior,
Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari,
Fendi ฯลฯ ให เวลาท านไดอิ สระสนุก กับ การเลื อกซื้อสินค าแฟชั่นชั้นนําภายใน
OUTLET หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสูกรุงลอนดอน (London) เมืองหลวง
ของประเทศอังกฤษ

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 5
เชา

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IBIS EXCEL LONDON หรือเทียบเทา
เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – แฮรรอดส
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ า ท า น เที่ ย ว ช ม ม ห า น ค ร ล อ น ด อ น ผ า น พิ ค ค า ดิ ล ลี่ เ ซ อ ร คั ส
(PiccadillyCircus) เดิมเปนวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีนํ้าพุ และรูป
ปﻥนอีรอสตรงกลาง และเขาสูไชนาทาวน ยานชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน
ผานจัตุรัสทราฟลการ (Trafagal Square) ที่รายลอมไปดวยอาคารที่นาสนใจ
ผ า นมหาวิ ห ารเซนต ป อล (St.Paul’s Cathedral) ที่ มี ย อดโดมใหญ เป น
อันดับ 2 ของโลก สถานที่ใชจัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวางเจาฟาชายชารล
และเลดี้ ไดอานา สเปนเซอร แลวเข า สูจัตุ รั สรั ฐสภามหาวิห ารเวสท มิน ส เตอร
(Westminster Abbey) ที่ ตั้ ง ของรั ฐ สภาอั ง กฤษมาตั้ ง แต ต น ศตวรรษที่ 16
และยังเปนที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รูจักกันดีในนามหอนาฬิกาบิกเบน (Big Ben) ที่

มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชัว่ โมง เปนนาฬิกาที่มีหนาปดใหญที่สุดใน
โลกและฝﻤงตรงขามที่มแี มนํ้าเทมสกน
ั้ อยูเปนที่ตงั้ ของชิงชาสวรรค ลอนดอน อาย
(London Eye) ชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในยุโรป จากนั้นนําทานถายรูปกับสะพาน
หอคอย (Tower Bridge) สะพานข า มแม นํ้ า เทมส ที่ ส ามารถยกเป ด ป ด ได
จากนั้นถายรูปคูกับหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ที่เกิดเหตุ
แหงประวัติศาสตรอันเกรียงไกร ยิ่งใหญนองเลือด หรือแมแตซับซอนซอนเงื่อน มี
อดีตที่ยาวนาน เคยเปนปอมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดนประหาร
กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน (เปดยางโฟรซีซั่น)
จากนั้นอิสระใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย บริเวณถนนออก
ฟอร ด (Oxford Street) ซึ่ ง เรี ย กได ว า เป น ศู น ย ก ลางการช อ ปป ﻥง ในกรุ ง
ลอนดอน มีรานคาเสื้อผาแฟชั่น เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนว
ถนนกว า 2 กิ โ ลเมตร อาทิ เช น Next, Zara, Top Shop, Accessorize,
River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss
Selfridge ฯลฯ ห า ง John Lewis, House of Fraser และ ยัง มี ห า งสุด หรู
อยาง Selfridges ที่มีสินคาซุปเปอรแบรนด ตั้งอยูอีกดวย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พก
ั
วันที่ 6
เชา

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IBIS EXCEL LONDON หรือเทียบเทา
อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษัทไม มีรถ
บริการสง คาใชจายทั้งหมดเปนความรับผิดชอบของตัวทานเอง

ที่พก
ั
วันที่ 7
เชา

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IBIS EXCEL LONDON หรือเทียบเทา
อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษัทไม มีรถ
บริการสง คาใชจายทั้งหมดเปนความรับผิดชอบของตัวทานเอง

ที่พก
ั
วันที่ 8
เชา

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IBIS EXCEL LONDON หรือเทียบเทา
อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย – สนามบินฮีทโธรว
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษัทไม มีรถ
บริการสง คาใชจายทั้งหมดเปนความรับผิดชอบของตัวทานเอง

16.30 น.

นํ า ท า นเดิ น ทางสู ส นามบิ น ฮี ท โธรว เพื่ อ ให ท า นได มี เวลาทํ า คื น ภาษี (Tax
Refund) และเลือกซื้อ สินคาปลอดภาษีในสนามบิน

21.35 น.

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ TG 917
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต 4 เม.ย. จะออกเดินทางเวลา 21.25 น. และ
ไปถึงกรุงเทพเวลา 15.00 น. ***

วันที่ 9
16.00 น.

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

ราคาแนะนําเพียง
Liverpool เออรัก เออเรอร อังกฤษ
9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

กําหนดการเดินทาง

เด็กอายุ2ป

เด็กอายุ2ป

เด็กอายุ2ป

ผูใหญ

แตไมถึง12ป

แตไมถึง12ป

แตไมถึง7ป

พักหองละ 2-

[มีเตียง]

[มีเตียง]

[ไมมีเตียง]

3 ทาน

พักกับผูใหญ

พักกับผูใหญ

พักกับผูใหญ

ทานละ

1 ทาน

2 ทาน

2 ทาน

ทานละ

ทานละ

ทานละ

ราคา
ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ

วันที่ 13-21 มี.ค. 63

46,900

46,900

46,900

46,900

21,115

10,900

วันที่ 4-12 เม.ย. 63

59,900

59,900

59,900

59,900

24,545

10,900

วันที่ 12-20 เม.ย.63

59,900

59,900

59,900

59,900

24,545

10,900

วันที่ 23-31 พ.ค. 63

49,900

49,900

49,900

49,900

24,115

10,900

วันที่ 14-22 มิ.ย. 63

49,900

49,900

49,900

49,900

24,115

10,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการใหบริการ
1.

ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลว
เทานั้น

2.

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิว
ยื่นวีซาภายใน 3 วันนับ จากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัท ขออนุญาตยกเลิก
การจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3.

เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

4.

หากท า นที่ ต อ งการออกตั๋ ว โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูก ค า อยูต า งจัง หวั ด ) ให ท า นติ ด ต อ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุ กครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น

5.

การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบ
หมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาที่

6.

หากในคณะของท า นมี ผู ต อ งการดู แ ลพิ เศษ นั่ ง รถเข็ น (Wheelchair), เด็ ก , ผู สู ง อายุ, มี โรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

อัตราคาบริการนี้รวม
1

คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี
ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3.

คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ

4.

คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5.

คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

6.

คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ

7.

คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
ค า รั ก ษาพยาบาลในกรณี เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ว งเงิ น ไม เกิ น ท า นละ 500,000 บาท (ตามเงื่ อ นไข
กรมธรรม)
ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
8.

คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

9.

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.

คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2.

คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดิ นทาง, ค านํ้าหนักเกิ นจากทางสายการบิ นกํา หนดเกิ นกวา 30 กก.และมากกว า 2 ชิ้น, ค า
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหาย
ในระหวางการเดินทาง เปนตน

3.

คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4.

คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5.

คาธรรมเนียมวีซาประเทศอังกฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา)

6.

คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (16 ปอนด)

7.

คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (18 ปอนด)
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผา นการอนุมต
ั ิวีซา หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1.

การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะ
ชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น

2.

กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทาน
ตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลา
ในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวี
ซาได

3.

สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองใน
ประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น

4.

หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตาํ่ กวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว
ตํ่ า กว า 6 เดื อ น ผู เดิ นทางต อ งไปยื่น คํ า รอ งขอทํ า หนัง สือ เดิ นทางเลม ใหม และกรุ ณ าเตรีย ม
หนั ง สื อ เดิ น ทางเล ม เก า ให กั บ ทางบริ ษั ท ด ว ย เนื่อ งจากประวั ติ ก ารเดิ น ทางของท า นจะเป น
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา

5.

ทานที่ใสป กหนังสือ เดิ นทางกรุณาถอดออก หากมี การสูญหาย บริษัท ฯ จะไมรับ ผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นงั่ บนเครื่องบิน
1.

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัด จําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะ
ดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ
1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง

2.

หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตท านไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็ บ ค าใชจายตามที่ เกิ ด ขึ้ นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิ น ใชเวลาประมาณ 3- 6
เดือนเปนอยางนอย

3.

นั่ง ที่ Long Leg โดยปกติ อ ยูบ ริ เวณทางออกประตู ฉุ กเฉิ น และผู ที่ จะนั่ง ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต รง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรา งกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วใน
กรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใช
ผู ที่ มี ป ญ หาทางด านสุข ภาพและร า งกาย และอํ า นาจในการให ที่ นั่ง Long leg ขึ้ นอยูกั บ ทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานัน
้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.

แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง

คืนคาใชจายทั้งหมด

2.

แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง

เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

3.

แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง

เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4.

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด

5.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิ ดความเสียหายต อ
ทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิด
จากการยกเลิกของทาน

6.

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัท
ฯจะทํ าการเลื่อ นการเดิ นทางของท า น ไปยังคณะต อ ไปแต ทั้ งนี้ท านจะต อ งเสียค า ใช จา ยที่ ไม
สามารถเรียกคืนได คือ ค าธรรมเนี ยมในการมัด จําตั๋ว และคา ธรรมเนี ยมวีซาตามที่ สถานทูต ฯ
เรียกเก็บ

7.

กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่ กิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยืน
่ วี
ซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่
กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.

กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด

9.

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวา
เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว
(Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพัก
ตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1
เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2.

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า

3.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

4.

โรงแรมในยุโรปที่ มี ลัก ษณะเป น Traditional Building ห อ งที่ เป นห อ งเดี่ ยวอาจเป นห องที่ มี
ขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

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)
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวี ซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้ร วมไปถึงผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย***
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ
(พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตา
หรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงิน
ฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทัว่ ไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน
รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี
อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันยื่นวีซา และบัญชีตอ
 งมีครบทุกเดือน ในกรณีทม
ี่ ีไมครบ 6
เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง

3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทา นถายสําเนาสมุดบัญชีมาทัง้ สองเลม (ทัง้ เลมเกา –
เลมใหม)
***ควรเคลือ
่ นไหวบัญชีสมํ่าเสมอ ไมควรแตงบัญชีโดยการนําเงินกอนใหญเขาบัญชีกอนยื่นวี
ซา จะทําใหยอดเงินกระโดด ซึง่ อาจเปนเหตุใหทานถูกปฏิเสธวีซาได

3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง
3.3.1 สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ของผูอ
 อกคาใชจายให อัพเดทไม
เกิน 15 วัน กอนวันยืน
่ วีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือน ในกรณีทม
ี่ ีไมครบ 6 เดือน ใหขอ
เปนSTATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง
3.3.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายทีม
่ ีการชีแ้ จงความสัมพันธอก
ี หนึง่ ฉบับ (Sponsor
Letter)
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตด
ิ ลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
4. หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มชี ื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน
สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน
- เปนพนักงาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษท
ั ฯ ระบุตาํ แหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชือ
่ -สกุลตองตรงตามหนา
พาสปอรต ใชคาํ วา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํ ลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชือ
่ -สกุลตองตรงตามหนา
พาสปอรต ใชคาํ วา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตที่ยื่น)
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) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
-

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

- กรณีเด็กที่บด
ิ า-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝายใดเปนผูม
 ีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***กรณีเด็กอายุตาํ่ กวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกบ
ั บุตรที่สถานทูตดวย ทัง้ สองทาน
7. ทานไมจาํ เปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทานั้น
8. ในกรณีที่มีเอกสารเปนภาษาไทยจะตองแปลเปนภาษาอังกฤษทุกฉบับ จะตองแปลจากราน
แปลหรือศูนยแปล พรอมประทับตราจากรานหรือศูนยแปลเทานั้น ไมสามารถใชตวั ที่แปลเองได
(คาแปลเอกสารไมรวมในรายการทัวร ผูเดินทางเปนผูรบ
ั ผิดชอบเอง)

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศอังกฤษ
(กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ ใหครบทุกขอ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซา ของทาน)

ชื่อ-นามสกุล ผูเดินทาง ภาษาไทย
...................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล ผูเดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง
.............................................................................
ชื่อ-นามสกุลเกา ที่เคยใชกอนเปลี่ยน
.............................................................................................................
เหตุผลที่เปลี่ยน (เชน สมรส ฯลฯ) ..............................
เปลี่ยนเมื่อวันที่ (วัน/เดือน/ป) ...................................
วัน/เดือน/ปเกิด..................................................................เชือ
้ ชาติ.........................
สัญชาติ ............................ สถานที่เกิด........................... ประเทศ...........................
ที่อยู ( ถาทีอ
่ ยูต
 ามทะเบียนบาน กับที่อยูปจจุบันคนละที่อยูก
 รุณาแจงรายละเอียด)
.............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย................................... ทาน
อาศัยอยูในบานหลังนีม
้ าเปนเวลา …......ป ............เดือน
หมายเลขโทรศัพทมอ
ื ถือ..........................................
หมายเลขโทรศัพทที่ทาํ งาน .........................................
หมายเลขโทรศัพทบาน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..…....
มีหนังสือเดินทางมาแลวทัง้ หมด ..................เลม
หมายเลขหนังสือเดินทางปจจุบัน ........................
วันที่ออก...............................หมดอายุ..............................
หมายเลขหนังสือเดินทางเลมเกา .........................
วันที่ออก...............................หมดอายุ...............................
ทานเคยเดินทางเขาประเทศอังกฤษหรือไม …………………………………………………………………
วัน/เดือน/ป ที่เคยเขาประเทศอังกฤษครัง้ ลาสุด .............................................
รวมทัง้ หมดกีว่ ัน ....................

วัตถุประสงคในการไปครัง้ ลาสุด (ทองเที่ยว , ธุรกิจ , นักเรียน)
....................................................................
ประเภทของวีซาอังกฤษที่เคยไดรับ เปนประเภทใด ......................................................................................
ระยะเวลาของวีซาอังกฤษที่เคยไดรับ เริม
่ ตั้งแตวันที่ .....................................
ถึงวันที่ ...................................
ทานเคยไดรบ
ั การปฏิเสธวีซาอังกฤษ หรือ ประเทศอื่นๆหรือไม ...................................................................
เหตุผลที่ถก
ู ปฏิเสธ ..........................................................
วัน/เดือน/ป ทีถ
่ ูกปฏิเสธ .......................................
ประเทศอื่น ๆ ทีท
่ านเคยเดินทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ป) วันเดือนป ที่ไป รวมกีว่ น
ั และ
วัตถุประสงคในการไป (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/ปทไี่ ป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงคในการไป ..........................
5.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงคในการไป ..........................
สถานภาพ
.........โสด
........ หยา และมีทะเบียนหยา (ตองนํามาแสดงดวย)
......... แตงงานแลว (แตไมไดจดทะเบียน)
........ แตงงานและมีทะเบียนสมรส (ตองนํามาแสดงดวย)
........ หมาย (คูสมรสเสียชีวต
ิ )

ในกรณีสมรสแลวทั้งจดทะเบียนและไมจดทะเบียน ตองกรอกรายละเอียดเพิม
่ เติม
ชื่อ นามสกุล ของคูสมรส ...........................................................................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด ของคูสมรส...........................................................................................................................
สถานที่เกิด..................................................................................................
เชื้อชาติ .......................................... สัญชาติ .............................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพทมอ
ื ถือ .........................................
ที่อยูปจจุบันของคูสมรส ................................................................................................................................
.....................................................................................................................
ในกรณีทม
ี่ ีบต
ุ ร ตองกรอกรายละเอียดเพิม
่ เติมทุกคน
1.ชื่อ นามสกุล ของบุตร ...........................................................................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด ของบุตร ...........................................................................................................................
สถานที่เกิด...................................................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพทมอ
ื ถือ .........................................
ปจจุบันบุตรอาศัยอยูที่ ...................................................................................................................................
..................................................................................................................
2.ชื่อ นามสกุล ของบุตร ...........................................................................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด ของบุตร ...........................................................................................................................
สถานที่เกิด...................................................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพทมอ
ื ถือ .........................................
ปจจุบันบุตรอาศัยอยูท
 ี่ ...................................................................................................................................
..................................................................................................................
ประวัตขิ องบิดา
ชื่อของบิดา ..........................................................

นามสกุลของบิดา ..........................................................
วัน/เดือน/ปเกิด ของบิดา .........................................
สถานที่เกิดของบิดา........................................................
ประเทศที่เกิด ......................................................
เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ......................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพทมอ
ื ถือ .........................................
ประวัตขิ องมารดา
ชื่อของมารดา ........................................................
นามสกุลของมารดา ....................................................
วัน/เดือน/ปเกิด ของมารดา ..........................................
สถานที่เกิดของมารดา ..............................................
ประเทศที่เกิด .............................................
เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ .....................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพทมอ
ื ถือ .........................................
ขอมูลสวนตัวของผูเดินทางเกี่ยวกับดานอาชีพ การงาน รายได รายรับ และรายจายตางๆ
งานปจจุบันทําอาชีพ, ตําแหนง (โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) ......................................................................
ชื่อบริษท
ั ที่ทาํ งาน ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................

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

กรณี นักเรียน / นักศึกษา ระบุชอ
ื่ โรงเรียน/มหาวิทยาลัย
...............................................................................
ระดับชั้นที่เรียนอยู ........................................หลักสูตรที่กาํ ลังเรียน ..............................................................
ทานเคยทํางานเหลานี้หรือไม (ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย สื่อมวลชน ขาราชการ)
........เคย ........ไมเคย
ถาเคย ระบุอาชีพที่ทํา , ตําแหนง (โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ)
....................................................................
ชื่อตนสังกัดที่เคยทํางาน ................................................................................................................................
.....................................................................................................................
ที่อยูของตนสังกัดที่เคยทํางาน
.............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.......................................วัน/
เดือน/ป ที่เริ่มทํางาน ..........................................
วัน/เดือน/ป ที่ออกจากงาน ..........................................
ทานมีสมุดบัญชีเงินฝากหรือไม

........มี

.......ไมมี

ถามีโปรดแจงรายละเอียดวาเปน บัญชีออมทรัพย / ฝากประจํา จากธนาคารอะไร ยอดรวมเทาไหร
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………...
ทานไดใชเงินสวนตัวตอเดือนเทาไหร...........................................................................................................
ทานแบงรายไดของทานใหกบ
ั สมาชิกครอบครัวเดือนละเทาไหร .................................................................
คาใชจา ยของทานในการไปอังกฤษเปนจํานวนเงินเทาไหร ...........................................................................
ในการเดินทางครัง้ นี้ ใครเปนคนออกคาใชจายใหทาน ..................................................................................
ใครเปนคนจายคาใชจายตางๆ เชน คาตั๋วเครือ
่ งบิน คาโรงแรม คาอาหาร
..................................................... ถามีคนออกคาใชจายใหทานไปอังกฤษ เขาไดจา ยใหเปนจํานวนเงิน
เทาไหร ...............................................

หมายเหตุ การอนุมัตวิ ีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษท
ั ไมมีสว นเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนีบ
้ ริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานัน
้

