SCOTLAND WALES ENGLAND 8 DAYS 5 NIGHTS
สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ
เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 2562

ปราสาทเอดินเบิร์ก | สนามฟุตบอล Old Trafford | สนามฟุตบอล Anfield
เสาหินสโตนเฮ้ นจ์ | ลิ ้มรส Burger & Lobster และ เป็ ดย่างชื่อดังโฟร์ ซีซนั่

ราคาเริ่มต้ น

48,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – กลาสโกว์ – เอดินบะระ
วันที่ 3. ปราสาทเอดินบะระ – วินเดอร์ เมียร์ – แมนเชสเตอร์
วันที่ 4. สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด – สนามฟุตบอลแอนฟี ลด์ - ลิเวอร์ พลู
วันที่ 5. ลิเวอร์ พลู - เมืองสแตรทฟอร์ ด - คาร์ ดฟิ ฟ์
วันที่ 6. คาร์ ดฟิ ฟ์ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮ้ นจ์ – ลอนดอน
วันที่ 7. เที่ยวลอนดอน – หอนาฬกิ าบิกเบน – Bicester Village outlet – สนามบิน
วันที่ 8. ดูไบ – กรุงเทพ ฯ

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ

22.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ ประตู เคาน์ เตอร์ T สายการบิน
เอมิเรตส์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก

วันที่ 2

กรุ งเทพฯ – ดูไบ – กลาสโกว์ – เอดินบะระ

01.35 น.

ออกเดินทางสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK 385
** คณะเดินทางตังแต่
้ 29 ต.ค. 62 เป็ นต้ นไป ออกเดินทางเวลา 01.05 น. และถึงดูไบเวลา 05.00 น. **
เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางต่อสูก่ ลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ เที่ยวบินที่ EK 27
** คณะเดินทางตังแต่
้ 29 ต.ค. 62 เป็ นต้ นไป ออกเดินทางเวลา 07.20 น. และถึงกลาสโกว์เวลา 11.30 น. **
ถึงสนามบินกลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ (Scotland) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง) นํา
ท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร นาท่ านเดินทางเข้ าสู่เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh) เมืองหลวง
ของสก็อตแลนด์ (Scotland) ดินแดนที่ตงอยู
ั ้ ่ในพืน้ ที่ที่ สวยงาม ลักษณะภูมิประเทศเป็ นภูเขาสูงอยู่กลาง
เมือง นําท่านเดินทางสูย่ า่ นเมืองเก่า สู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายสําคัญที่เชื่อมสู่พระตําหนักโฮ
ลี่ร๊ ูด (Palace of Holyrood House) ซึง่ เป็ นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็ นที่

04.45 น.
07.50 น.
12.45 น.

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

กลางวัน

ประทับของพระนางแมรี แห่ง สก็อต ฝั่ งตรงข้ ามเป็ นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้ วยสถาปั ตยกรรม
ร่วมสมัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเดินทางเข้ าที่พัก HOLIDAY INN EDINBURGH หรือเทียบเท่ า

ปราสาทเอดินบะระ – วินเดอร์ เมียร์ – แมนเชสเตอร์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเข้ าชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อันสง่างามด้ วยทําเลที่ตงบนเนิ
ั้
นเขาสูง มองเห็น
เด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ย์สก๊ อต แบ่งเป็ นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของ
ป้อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรี ยงราย รวมทังประเพณี
้
การยิงปื นใหญ่ในเวลา 13.00 น.
ของทุกวันตลอด 150 ปี ที่ผ่านมาบริ เวณเดียวกันคือ โบสถ์ เซนต์ มากาเร็ ต (Saint Margarets) สร้ างใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรํ าลึกถึงพระมารดาของกษัตริ ย์เดวิดที่ 1 แล้ วเข้ าสู่พระราชฐานชันในส่
้
วนที่เป็ น The
Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่ องราวของราชวงศ์แห่งเมืองสกอตแลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง

บ่ าย

ค่า
ที่พัก

นําท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์ เมียร์ (Windermere) เมืองเล็ก สะอาด สงบ สุดโรแมนติค ของ ประเทศ
อังกฤษ ติดอยู่กับทะเลสาบวินเดอร์ เมียร์ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอังกฤษ นําท่านสัมผัสกับ
บรรยากาศของธรรมชาติด้วยการ ล่ องเรื อทะเลสาบเลคดิสทริค (Lake District Boat) จากท่าเรื อเลคไซด์
(Lakeside Pier) ซึ่งเป็ นท่าเรื อทางตอนใต้ ของเมืองวินเดอร์ เมียร์ สู่ท่าเรื อบาวเนสส์ (Bowness Pier) ท่านจะ
ได้ ชื่นชมกับความเป็ นธรรมชาติ อันเงียบสงบ ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามที่หาชมได้ ยาก จากนําท่าน
เดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ ที่มีชื่อเสียงจากการเป็ น
เมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเดินทางเข้ าที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS MANCHESTER หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4

สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด – สนามฟุตบอลแอนฟี ลด์ - ลิเวอร์ พลู

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนันออกเดิ
้
นทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ที่มีชื่อเสียงจากการเป็ นเมือง
อุตสาหกรรมแห่ง แรกของโลก เป็ นศูนย์กลางศิลปะ สื่ อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทัง้ ยังเป็ นเมื องที่ ตงของ
ั้
สโมสรที่ มี ชื่ อเสี ย งโด่ง ดัง ในวงการฟุตบอลของโลก โดยมี สโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้ แ ก่ แมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี ้ และสโมสรคริ กเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ตี ้ นําท่านถ่ ายรู ปกับสนามฟุตบอล
โอลด์ แทรฟฟอร์ ด (Old Trafford Stadium and Museum Tour) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จดั ว่ารวยที่สดุ ใน
โลก เป็ นสนามที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได้ มากถึง 76,212 คน เป็ นรองจากสนาม
เวมบลีย์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติองั กฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็ น
อันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนันยั
้ งเป็ น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็ นสนาม 5 ดาว รวมทังเข้
้ า
ชมพิพธิ ภัณฑ์ (Museum) ที่รวบรวมประวัติความเป็ นมาตังแต่
้ เริ่ มก่อตังสโมสร
้
และ ยังมีสิ่งของ ถ้ วยรางวัล
ต่างๆ แสดงโชว์อยูด่ ้ วย จากนันอิ
้ สระให้ ทา่ นเลือกซื ้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้ าน MEGA STORE
ที่มากมายไปด้ วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 5
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง
จากนัน้ ออกเดินทางสู่เมื องลิเวอร์ พูล (Liverpool) ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี
2008 และยังเป็ นเมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรี สี่เต่าทองหรื อเดอะบีทเทิล ความรุ่ งเรื องของลิเวอร์ พูลมาจาก
การเป็ นเมืองท่าสําคัญ มีการติดต่อค้ าขายกับแคริ บเบียน, ไอร์ แลนด์ และแผ่นดินใหญ่ยุโรป นําท่านแวะ
ถ่ายรูป สนามฟุตบอลแอนฟิ ลด์ ของสโมสรลิเวอร์ พูล อิสระให้ ท่านเลือกซื ้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่น
ชอบในร้ าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้ วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล นาท่ านชม
บริเวณท่ าเรืออัลเบิร์ต (Albert Dock) โดยบริเวณท่าเรื อประกอบไปด้ วยอาคารท่าเรื อและคลังสินค้ า ชมตึก
รอยัลลิเวอร์ (Royal Liver Building) อีกหนึง่ อาคารที่ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์และมีชื่อเสียงของเมืองลิเวอร์ พลู
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC หรือเทียบเท่ า

ลิเวอร์ พลู - เมืองสแตรทฟอร์ ด – คาร์ ดฟ
ิ ฟ์ เมืองหลวงประเทศเวลส์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนันเดิ
้ นทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ ด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ริมฝั่ งแม่นํ ้าเอวอน อันเป็ น
บ้ านเกิดของ วิลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์ (William Shakespeare) กวีที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของอังกฤษ นําท่านเที่ยวชม
เมืองแสตรทฟอร์ ด ซึ่ง ร่ มรื่ นไปด้ วยสวนสาธารณะ นําชมบ้ านเช็คสเปี ยร์ (ด้ านนอก) และชีวิตความ
เป็ นอยู่ของกวีเ อกในอดีต ชมโบสถ์ เก่ า แก่ Holy Trinity แม่นํา้ เอวอนอันเงี ยบสงบ และสถานที่ ใน
ประวัตศิ าสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับกวีเอกผู้นี ้ อิสระให้ ทา่ นเลือกซื ้อสินค้ าที่ระลึกจากร้ านค้ ามากมาย

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 6
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนันเดิ
้ นทางต่อสูเ่ มืองคาร์ ดฟ
ิ ฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส์ (Wales) หนึ่งในเครื อจักรภพ กลาง
ใจเมืองเป็ นที่ตงของปราสาทคาร์
ั้
ดิ๊ฟ เดิมเป็ นที่พํานักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้ อมรอบไว้ ด้วยกําแพง
โบราณ จากนันผ่
้ านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ ดิ๊ฟ,
สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทําการของรัฐ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก COPTHORNE HOTEL CARDIFF-CAERDY หรือเทียบเท่ า

คาร์ ดฟ
ิ ฟ์ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮ้ นจ์ – ลอนดอน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) ตังอยู
้ ่ในหุบเขาของแม่นํ ้าเอวอนในบริ เวณที่มีนํ ้าพุร้อนธรรมชาติที่เป็ น
ที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยงั เรื องอํานาจ และเป็ นผู้สร้ างโรงอาบนา้ โรมัน (Roman Bath) และยังได้
เป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 นําท่านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ นา้ แร่ ร้อน
โรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้ นพบที่น่าสนใจ ปั จจุบนั เป็ นกลุ่มอาคารสําคัญของเมือง
คือ บริ เวณที่เป็ นที่ตงของบ่
ั้
อนํ ้าแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนที่สอง คือ บริ เวณวัด และส่วนที่สาม
คือ บริ เวณที่เปิ ดบริ การให้ นกั ท่องเที่ยวหรื อชาวเมืองใช้ บริ การนํ ้าแร่ ซึ่งมีทงั ้ สระว่ายนํ ้า, บ่อนํา้ แร่ เย็น -ร้ อน,
ห้ องอบไอนํ ้า และส่วนที่เป็ น Turkish Bath

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 7
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) นําท่านชมเสาหินสโตนเฮ้ นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็ นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตังอยู
้ ่กลางทุ่ง
ราบกว้ างใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้ างอย่างชัดเจน จากนันนํ
้ าท่านเดินทางเข้ าสู่มหานคร
ลอนดอน (London) เมืองที่เป็ นศูนย์กลางสําคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ของโลก
เป็ นผู้นําด้ านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชัน่ ศิลปะ และเป็ นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่ โลก
และยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสําคัญของยุโรปอีกด้ วย

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง ลิ ้มรส Burger & Lobster ร้ านดังของลอนดอน
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก IBIS LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่ า

เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – Bicester
สนามบิน

Village

outlet

–

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์ คสั (Piccadilly Circus) เดิมเป็ นวงเวียนที่บรรจบ
ของถนน 6 สาย มีนํา้ พุ และรู ปปั น้ อีรอสตรงกลาง และเข้ าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานคร
ลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟั ลก้ าร์ (Trafalgar Square) ที่รายล้ อมไปด้ วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่ านมหาวิหาร
เซนต์ ปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้ จดั พระราชพิธีอภิเษก

สมรสระหว่างเจ้ าฟ้าชายชาร์ ล และเลดี ้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้ วเข้ าสู่จตั รุ ัสรัฐสภา ถ่ ายรู ปบริ เวณด้ านนอก
ของมหาวิหารเวสท์ มินส์ เตอร์ (Westminster Abbey) ที่ตงของรั
ั้
ฐสภาอังกฤษมาตังแต่
้ ต้นศตวรรษที่ 16
ิกาที่ร้ ู จกั กันดีในนามหอนาฬิกาบิกเบน (Big ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอก
และยังเป็ นที่ตงของหอนาฬ
ั้
เวลาทุกหนึ่งชัว่ โมง เป็ นนาฬิกาที่มีหน้ าปั ดใหญ่ที่สดุ ในโลกและฝั่ งตรงข้ ามที่มีแม่นํ ้าเทมส์กนอยู
ั ้ ่เป็ นที่ตงของ
ั้
ชิงช้ าสวรรค์ ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้ าสวรรค์ที่สงู ที่สดุ ในยุโรป จากนันนํ
้ าท่านถ่ ายรู ปบริ เวณ
ด้ านนอกของพระราชวังบัค้ กิง้ แฮม (Buckingham Palace) ที่ประทับของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 และพระ
สวามี ใจกลางกรุงลอนดอน

กลางวัน
บ่ าย

18.00 น.
21.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน โฟร์ ซีซนั่ เพื่อลิ ้มรสเป็ ดย่างอันเลื่องชื่อ
นําท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ Bicester Village outlet อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ จุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดงั ให้ ท่า
ให้ เลือกสรร อาทิ เช่น Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai
Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ
พาท่านเดินทางสู่สนามบินลอนดอนแกตวิค เพื่อให้ ท่านได้ มีเวลาทําคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื ้อ
สินค้ าปลอดภาษีในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 10

** คณะเดินทางตังแต่
้ 29 ต.ค. 62 เป็ นต้ นไป ออกเดินทางเวลา 20.25 น. และถึงดูไบเวลา 07.20 น. **

วันที่ 8

ดูไบ – กรุ งเทพ ฯ

07.35 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง

09.40 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
** คณะเดินทางตังแต่
้ 29 ต.ค. 62 เป็ นต้ นไป ออกเดินทางเวลา 09.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น. **

19.15 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*******************************************************************************************************************************************************

อัตราค่ าบริการ SCOTLAND WALES ENGLAND
8 DAYS 5 NIGHTS สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

52,900.52,900.52,900.32,900.17-24 ก.ย. 62
52,900.52,900.52,900.32,900.01-08 ต.ค. 62
52,900.52,900.52,900.32,900.29 ต.ค.-05 พ.ย. 62
48,900.48,900.48,900.28,900.19-26 พ.ย. 62
48,900.48,900.48,900.28,900.02-09 ธ.ค. 62
62,900.62,900.62,900.34,900.25 ธ.ค.-01 ม.ค. 63
โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ
8,900.8,900.8,900.6,900.6,900.6,900.-

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่านัน้
ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือ น เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิน กว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะ
ทัวร์ ทงหมด
ั้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่ าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่ าประกันอุบัติเหตุค้ ุมครองในระหว่ างการเดินทางวงเงินไม่ เกินท่ านละ 1,000,000 บาท
ค่ ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่ เกินท่ านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
ลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรั บครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงั ้ แต่ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นํ ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศอังกฤษ (จํานวน 6,000 บาท ชําระพร้ อมเงินมัดจํา // เริ่ ม 1 มิถนุ ายน 2562 เป็ นต้ นไป)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (14 ปอนด์)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (16 ปอนด์)

3.
4.
5.
6.
7.

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริ ษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริ ษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรี ยมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.
5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณีทา่ นใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่คอ่ นข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สําหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดําเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรื อศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วตํ่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้ องไปยื่นคําร้ องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กับทาง
บริ ษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้ องขอวีซ่า และจํานวน
หน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสําหรับติดวีซา่ ไม่ตํ่ากว่า 3 หน้ า

6.

ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นันๆ
้ และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สํารองที่นงั่ พร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็ บค่าใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นํ ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ูที่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที่ บริ ษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

่ ประเทศอ ังกฤษ
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 1 เดือน

6.

7.

8.
9.

กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทําการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อไปแต่ทัง้ นีท้ ่า นจะต้ องเสีย ค่า ใช้ จ่ า ยที่ ไม่สามารถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ ว
ทางบริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

ั้ 28) ***
่ แสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชน
*** ยืน
่ วีซา
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับ
1. หน ังสอ
้
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
ื เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
หนังสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยู่ตา
หรือน ักเรียน น ก
ั ศก
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษ ท
ั ให้ท ราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อ กาหนดนีร้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
(พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือ
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
เครือ
่ งประดับ ไม่ใสค
3. หล ักฐานการเงิน
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป
สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนา ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญช ี โดยการ ฝาก
ี ้องมี
หรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญช ี อัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และบัญชต
ี้ จง
ครบทุกเดือน ในกรณีทม
ี่ ไี ม่ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ น STATEMENT พร ้อมทาจดหมายชแ
ี าทัง้ สองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่า –เล่ม
3.2 กรณีเปลีย
่ นบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชม
ใหม่)
ี มา่ เสมอ ไม่ควรแต่งบัญชโี ดยการนาเงินก ้อนใหญ่เข ้าบัญชก
ี อ
***ควรเคลือ
่ นไหวบัญชส
่ นยืน
่ วีซา่ จะ

ทาให ้ยอดเงินกระโดด ซงึ่ อาจเป็ นเหตุให ้ท่านถูกปฏิเสธวีซา่ ได ้

้ า
3.3 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง
3.3.1 สาเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ย ้อนหลัง 6 เดือน ของผู ้ออกค่าใชจ่้ ายให ้ อัพเดทไม่เกิน 15
ี ้องมีครบทุกเดือน ในกรณีทม
วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และบัญชต
ี่ ไี ม่ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ นSTATEMENT
ี้ จง
พร ้อมทาจดหมายชแ
ื รับรองค่าใชจ่้ ายทีม
ี้ จงความสม
ั พันธ์อก
3.3.2. ต ้องทาหนังสอ
่ ก
ี ารชแ
ี หนึง่ ฉบับ (Sponsor Letter)

ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทางาน
-

ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน สญ
ั ญา
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแ
เชา่ ที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นต ้น

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนั งสอ
่ ทางาน

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้า
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนั บจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชอ
ื่ สถานทูตทีย
พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
-

ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก
ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้า
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนั บจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชอ
ื่ สถานทูตทีย
พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )

5. เอกสารสว่ นต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยมารดา
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
จะต ้องคัดหนังสอ
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้อง
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
คัดหนั งสอ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอม
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสงั กัด พร ้อม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
***กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชอ
ั ภาษณ์กับบุตรทีส
สม
่ ถานทูตด ้วย ทงสองท่
ั้
าน

7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น

รับรองสาเนาถูกต ้อง

ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ

่
แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซา

เท่านน
ั้
8. ในกรณีทม
ี่ เี อกสารเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอ ังกฤษทุกฉบ ับ

จะต ้องแปลจากร ้านแปลหรือ

ศูนย์แปล พร ้อมประทับตราจากร ้านหรือศูนย์แปลเท่านัน
้ ไม่สามารถใช ้ตัวทีแ
่ ปลเองได ้
(ค่าแปลเอกสารไม่รวมในรายการท ัวร์ ผูเ้ ดินทางเป็นผูร้ ับผิดชอบเอง)

แบบฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลยืน่ วีซ่าประเทศอังกฤษ
(กรุณากรอกข ้อมูลเป็ นภาษาอ ังกฤษ ให ้ครบทุกข ้อ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา่ ของ
ท่าน)
ื่ -นามสกุล ผู ้เดินทาง ภาษาไทย
ชอ
...................................................................................................................
ื่ -นามสกุล ผู ้เดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนั งสอ
ื เดินทาง
ชอ
.............................................................................
ื่ -นามสกุลเก่า ทีเ่ คยใชก่้ อนเปลีย
ชอ
่ น
.............................................................................................................
่ สมรส ฯลฯ) ..............................
เหตุผลทีเ่ ปลีย
่ น (เชน
เปลีย
่ นเมือ
่ วันที่ (วัน/เดือน/ปี ) ...................................
ื้ ชาติ
วัน/เดือน/ปี เกิด..................................................................เชอ
..........................
ั ชาติ ............................ สถานทีเ่ กิด........................... ประเทศ...........................
สญ
ทีอ
่ ยู่ ( ถ ้าทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้าน กับทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันคนละทีอ
่ ยูก
่ รุณาแจ ้งรายละเอียด)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................รหัสไปรษณีย.์ .................................. ท่านอาศัยอยูใ่ นบ ้านหลังนีม
้ า
เป็ นเวลา …......ปี ............เดือน
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ..........................................
หมายเลขโทรศัพท์ทท
ี่ างาน .........................................
หมายเลขโทรศัพท์
บ ้าน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..…....
ื เดินทางมาแล ้วทัง้ หมด ..................เล่ม
มีหนังสอ
ื เดินทางปั จจุบัน ........................
หมายเลขหนังสอ

วันทีอ
่ อก...............................หมดอายุ..............................
ื เดินทางเล่มเก่า .........................
หมายเลขหนังสอ
วันทีอ
่ อก...............................หมดอายุ...............................
ท่านเคยเดินทางเข ้าประเทศอังกฤษหรือไม่
…………………………………………………………………
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ คยเข ้าประเทศอังกฤษครัง้ ล่าสุด .............................................
รวมทัง้ หมดกีว่ น
ั ....................
วัตถุประสงค์ในการไปครัง้ ล่าสุด (ท่องเทีย
่ ว , ธุรกิจ , นักเรียน)
....................................................................
ประเภทของวีซา่ อังกฤษทีเ่ คยได ้รับ เป็ นประเภทใด
......................................................................................
ระยะเวลาของวีซา่ อังกฤษทีเ่ คยได ้รับ เริม
่ ตัง้ แต่วน
ั ที่ .....................................
ถึงวันที่ ...................................
ท่านเคยได ้รับการปฏิเสธวีซา่ อังกฤษ หรือ ประเทศอืน
่ ๆหรือไม่
...................................................................
เหตุผลทีถ
่ ก
ู ปฏิเสธ ..........................................................
วัน/เดือน/ปี ทีถ
่ ก
ู ปฏิเสธ .......................................
ประเทศอืน
่ ๆ ทีท
่ า่ นเคยเดินทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี ) วันเดือนปี ทีไ่ ป รวมกีว่ น
ั
และวัตถุประสงค์ในการไป (ท่องเทีย
่ ว , ธุรกิจ, นักเรียน)
1.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไ่ี ป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
2.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไี่ ป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
3.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไี่ ป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
4.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไี่ ป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
5.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไี่ ป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
สถานภาพ
.........โสด
........ หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต ้องนามาแสดงด ้วย)
......... แต่งงานแล ้ว (แต่ไม่ได ้จดทะเบียน)
........ แต่งงานและมีทะเบียนสมรส (ต ้องนามาแสดงด ้วย)

ี ชวี ต
........ หม ้าย (คูส
่ มรสเสย
ิ )
ในกรณีสมรสแล ้วทัง้ จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ต ้องกรอกรายละเอียดเพิม
่ เติม
ื่ นามสกุล ของคูส
ชอ
่ มรส
...........................................................................................................................
...
วัน/เดือน/ปี เกิด ของคูส
่ มรส
...........................................................................................................................
สถานทีเ่ กิด..................................................................................................
ื้ ชาติ .......................................... สญ
ั ชาติ .............................................
เชอ
ื เดินทาง .............................................
หมายเลขหนังสอ
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันของคูส
่ มรส
...........................................................................................................................
.....
ในกรณีทม
ี่ บ
ี ต
ุ ร ต ้องกรอกรายละเอียดเพิม
่ เติมทุกคน
ื่ นามสกุล ของบุตร
1.ชอ
...........................................................................................................................
.....
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
...........................................................................................................................
....
สถานทีเ่ กิด...................................................................................
ื เดินทาง .............................................
หมายเลขหนังสอ
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ปั จจุบันบุตรอาศัยอยูท
่ ี่
...........................................................................................................................
........
ื่ นามสกุล ของบุตร
2.ชอ
...........................................................................................................................
.....
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
...........................................................................................................................
....
สถานทีเ่ กิด...................................................................................
ื เดินทาง .............................................
หมายเลขหนังสอ
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................

ปั จจุบันบุตรอาศัยอยูท
่ ี่
...........................................................................................................................
........
ประวัตข
ิ องบิดา
ื่ ของบิดา ..........................................................
ชอ
นามสกุลของบิดา ..........................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบิดา .........................................
สถานทีเ่ กิดของบิดา........................................................
ประเทศทีเ่ กิด ......................................................
ื้ ชาติ ................................... สญ
ั ชาติ......................................
เชอ
ื เดินทาง .............................................
หมายเลขหนังสอ
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ประวัตข
ิ องมารดา
ื่ ของมารดา ........................................................
ชอ
นามสกุลของมารดา ....................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของมารดา ..........................................
สถานทีเ่ กิดของมารดา ..............................................
ประเทศทีเ่ กิด .............................................
ื้ ชาติ ................................... สญ
ั ชาติ .....................................
เชอ
ื เดินทาง .............................................
หมายเลขหนังสอ
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ี การงาน รายได ้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ
ข ้อมูลสว่ นตัวของผู ้เดินทางเกีย
่ วกับด ้านอาชพ
ี , ตาแหน่ง (โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
งานปั จจุบันทาอาชพ
......................................................................
ื่ บริษัททีท
ชอ
่ างาน
...........................................................................................................................
...............

ทีอ
่ ยูข
่ องบริษัททีท
่ างาน
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................รหัสไปรษณีย.์ ......................................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ ริม
่ ทางาน
............................................... เงินเดือน .................................บาท

ึ ษา ระบุชอ
ื่ โรงเรียน/มหาวิทยาลัย
กรณี นักเรียน / นักศก
...............................................................................
ั ้ ทีเ่ รียนอยู่ ........................................หลักสูตรทีก
ระดับชน
่ าลังเรียน
..............................................................
ื่ มวลชน ข ้าราชการ)
ท่านเคยทางานเหล่านีห
้ รือไม่ (ทหาร ตารวจ รปภ. ศาล ทนาย สอ
........เคย ........ไม่เคย
ี ทีท
ถ ้าเคย ระบุอาชพ
่ า , ตาแหน่ง (โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
....................................................................
ื่ ต ้นสงั กัดทีเ่ คยทางาน
ชอ
...........................................................................................................................
.....
ทีอ
่ ยูข
่ องต ้นสงั กัดทีเ่ คยทางาน
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................รหัสไปรษณีย.์ ......................................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ ริม
่ ทางาน
..........................................
วัน/เดือน/ปี ทีอ
่ อกจากงาน ..........................................
ท่านมีสมุดบัญชเี งินฝากหรือไม่
........มี
.......ไม่ม ี
ี อมทรัพย์ / ฝากประจา จากธนาคารอะไร ยอดรวม
ถ ้ามีโปรดแจ ้งรายละเอียดว่าเป็ น บัญชอ
เท่าไหร่
……………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………...
้ นสว่ นตัวต่อเดือนเท่าไหร่
ท่านได ้ใชเงิ
...........................................................................................................
ิ ครอบครัวเดือนละเท่าไหร่
ท่านแบ่งรายได ้ของท่านให ้กับสมาชก
.................................................................
ค่าใชจ่้ ายของท่านในการไปอังกฤษเป็ นจานวนเงินเท่าไหร่
...........................................................................
ในการเดินทางครัง้ นี้ ใครเป็ นคนออกค่าใชจ่้ ายให ้ท่าน
..................................................................................ใครเป็ นคนจ่ายค่าใชจ่้ ายต่างๆ
่ ค่าตั๋วเครือ
เชน
่ งบิน ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ..................................................... ถ ้ามีคน
ออกค่าใชจ่้ ายให ้ท่านไปอังกฤษ เขาได ้จ่ายให ้เป็ นจานวนเงินเท่าไหร่
...............................................

่ เป็นดุลพินจ
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้อง
ิ้
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผู ้
ใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
เดินทางเท่านน
ั้

