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กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อ มกัน ที่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ ชั้น 4 ประตู ห มายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิ น
ETIHAD AIRWAYS เพื่ อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็ คอิน โดยมี เจ้าหน้าที่
บริษั ท ฯ คอยต้อ นรับ และอานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋ าสั ม ภาระและเอกสารการ
เดินทาง
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮดั แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY405
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครือ่ ง
อาบูดาบี-เอดินเบิรก์ -ปราสาทเอดินเบิรก์
ออกเดินทางสูเ่ อดินเบิรก์ ด้วยเที่ยวบินที่ EY027
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชัว่ โมง)
ถึงสนามบินเอดินเบิรก์ ประเทศสก๊อตแลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)
นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
น าท่ า นเข้า สู่ เมื อ งเอดิ น เบิ ร ์ก (Edinburgh) เมื อ งหลวงของ สก๊ อ ตแลนด์ (Scotland)
ดินแดนที่ ต้ังอยู่ในพื้ นที่ ที่สวยงาม นาท่ านเดิ นทางสู่ย่านเมื องเก่า สู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal
Mile) ถนนสายส าคัญ ที่ เชื่อ มสู่ พ ระต าหนั ก โฮลี่ รู๊ด (Palace of Holyrood House) ซึ่ งเป็ นที่
ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็ นที่ประทับของพระนางแมรีแห่ง
สก๊อต ฝั ง่ ตรงข้ามเป็ นรัฐสภาแห่งชาติสก๊อตอันน่ าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปั ตยกรรมร่วมสมัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

แล้วนาท่าน เข้าชมปราสาทเอดิน เบิรก์ (Edinburgh Castle) อันสง่างามด้วยทาเลที่ ต้งั บน
เนิ นเขาสูง มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็ นที่ประทับของกษัตริยส์ ก๊อต แบ่งเป็ น
ส่วนต่างๆอย่างน่ าชม อาทิ ส่วนของป้ อมปราการและกาแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียง
ราย รวมทั้งประเพณี การยิงปื นใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุ กวันตลอด 150 ปี ที่ ผ่านมา,
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โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อราลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเ์ ดวิดที่
1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่ เป็ น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์
แห่งสก๊อต
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั PREMIER INN HOTEL EDINBURGH หรือเทียบเท่า
เอดินเบิรก์ – วินเดอร์เมียร์ – ล่องทะเลสาบ – แมนเชสเตอร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere) (ระยะทาง 241 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ชม.) สู่เขต เลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รบั การ
ขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง นา
ท่านสัมผัสกับบรรยากาศของ ด้วยการ ล่องเรือเลคดิสทริค ที่ท่านจะได้ชื่นชมกับความเป็ น
ธรรมชาติในทะเลสาบจากแอมเบิลไซด์สู่เมืองเบาว์เนส ท่ามกลางทัศนี ยภาพอันงดงามยิง่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) (ระยะทาง 136 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงจากการเป็ นเมืองอุตสาหกรรม
แห่งแรกของโลก เป็ นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่ต้งั ของ
สโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอลใหญ่ 2 สโมสร ได้แก่
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ตี้
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั MERCURE MANCHESTER HOTEL หรือเทียบเท่า
สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด – CHESHIRE OUTLET – ลิเวอร์พูล
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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น าคณะแวะชม สนามฟุ ต บอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) ของสโมสร
แมนยูฯ ที่จดั ว่ารวยที่สุดในโลก เป็ นสนามที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอล
ได้มากถึ ง 76,212 คน เป็ นรองจากสนามเวมบลี ย ์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนาม
ฟุตบอลของทีมชาติองั กฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็ นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนั้นยัง
เป็ น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็ นสนาม 5 ดาว (ไม่รวมบัตรเข้า Museum) ที่
รวบรวมประวัติความเป็ นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสโมสร และ ยังมีสิ่งของ ถ้วยรางวัลต่างๆ แสดง
โชว์อ ยู่ด ว้ ย จากนั้ น อิ ส ระให้ท่ า นเลื อ กซื้ อของที่ ร ะลึ ก ของที ม ที่ ท่ า นชื่ น ชอบในร้าน MEGA
STORE ที่ ม ากมายไปด้ว ยของที่ ร ะลึ ก หลากหลายชนิ ด ส าหรับ แฟนบอล (หมายเหตุ ไม่
สามารถเข้าชมสนามฟุตบอลและพิพิธภัณฑ์ได้ เช่น ในวันที่มีการแข่งขัน ฯลฯ ) จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ ง
ให้เวลาท่านอิสระที่ CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET เพื่อซื้ อสินค้าที่ ลดราคาแบบสุ ดๆ
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้ อสินค้ามีกว่า 140 ร้านค้า อาทิ เช่น Amani, Barbour, Gap,
Diesel, French Connection,Polo Ralph lauren, Hugo , Boss, Samsonite, Burbury,
Superdry, Calvin Klein, Next, Mulburry, M&S Outlet ฯลฯ จากนั้นออกเดินทางสู่เมือง
ลิเวอร์พูล (Liverpool) (ระยะทาง 25 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 30 นาที ) ได้รับการ
ยกย่องให้เป็ นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยัง เป็ นเมืองถิ่ นกาเนิ ดของวงดนตรีสี่
เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั NOVOTEL LIVERPOOL HOTEL หรือเทียบเท่า
ลิเวอร์พูล-สเตรทฟอร์ด อัพออนเอวอน – คาร์ดิฟฟ์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านแวะถ่ายรูปสนามแอนฟิ ลด์ สนามเหย้าของทีมลิเวอร์พลู ยอดทีมแห่งถิ่นเมอซี่ไซด์
เดินทางต่อสู่ เมืองสเตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) (ระยะทาง 215 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองที่ต้งั อยูร่ ิมฝั ง่ แม่น้ าเอวอน อันเป็ นบ้านเกิดของ
วิลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์ (William Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่ สุดของอังกฤษ นาท่านเที่ ยว
ชมเมืองสเตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ นา ชมบ้านเช็คสเปี ยร์ (ด้านนอก)
และชีวิตความเป็ นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น้ าเอวอนอันเงียบ
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สงบ และสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผูน้ ี้ อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสินค้าที่ระลึก
จากร้านค้ามากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส์ (Wales) (ระยะทาง
160 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หนึ่ งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็ นที่ต้งั ของ
ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ เดิมเป็ นที่พานักของขุนนางผูป้ กครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ดว้ ยกาแพง
โบราณ จากนั้นผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง
สวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์ , สนามกีฬามิลเลนเนี ยม, อาคารที่ทาการของรัฐ
และแวะถ่ายรูปปราสาทคาร์ดิฟฟ์
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั IBIS HOTEL CARDIFF หรือเทียบเท่า
คาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) (ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.30 ชม.) ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ าเอวอนในบริเวณที่ มีน้ าพุรอ้ นธรรมชาติที่เป็ นที่ ต้งั ถิ่ น
ฐานของชาวโรมันสมัยที่ยงั เรืองอานาจ และเป็ นผูส้ ร้าง โรงอาบน้ าโรมัน (Roman Bath) และ
ยังได้เป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987
นาท่านถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณ ฑ์น้ าแร่รอ้ นโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่ งมี ประวัติ
การค้นพบที่ น่าสนใจปั จจุบันเป็ นกลุ่มอาคารสาคัญ ของเมื อง คื อ บริเวณที่ เป็ นที่ ต้ังของบ่ อ
น้ าแร่รอ้ นคิงส์ (TheSacred Spring) ส่วนที่ สอง คือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่
เปิ ดบริการให้ นั กท่ องเที่ ยวหรือชาวเมื องใช้บริการน้ าแร่ซึ่งมี ท้ังสระว่ายน้ า, บ่อน้ าแร่เย็น ร้อน,ห้องอบไอน้ าและส่วนที่เป็ น Turkish Bath
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งซาลิ ส บั ว รี่ (Salisbury) น าท่ า นชม เสาหิ น สโตนเฮ้น จ์
(Stonehenge) (ระยะทาง 64 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชม.) 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์
ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็ นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ต้งั อยู่
กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน
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จากนั้ นนาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ มหานครลอนดอน (London) (ระยะทาง 141 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองที่ เป็ นศูนย์กลางสาคัญทางธุ รกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ของโลก เป็ นผูน้ าด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชัน่ ศิลปะ
และเป็ นที่ยอมรับว่ามี อิทธิพลไปทัว่ โลก และยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสาคัญของยุโรป
อีกด้วย
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง (FISH&CHIPS)
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN HOTEL WEST , LONDON หรือเทียบเท่า
ซิตทัี้ วร์ ลอนดอน – BIG BEN – พิคคาดิลลี สแควร์ – สนามบินฮีทโธรว์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์คสั (Piccadilly Circus) เดิมเป็ นวง
เวียนที่ บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ าพุ และรูปปั้ นอีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่ าทาวน์ ย่าน
ชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่าน จัตุรสั ทราฟั ลก้าร์ (Trafalgar Square) ที่รายล้อม
ไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่าน มหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่
เป็ นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จดั พระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้ าชายชาร์ล และเลดี้
ไดอาน่ า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสู่จตั ุ รัสรัฐสภา ถ่ ายรู ปบริเวณด้านนอกของมหาวิ ห ารเวสท์
มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ที่ต้งั ของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ตน้ ศตวรรษที่ 16 และยัง
เป็ นที่ต้งั ของหอนาฬิกาที่รูจ้ กั กันดีในนามหอนาฬิกาบิกเบน (Big ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต
ตีบอกเวลาทุ กหนึ่ งชัว่ โมง เป็ นนาฬิกาที่ มีหน้าปั ดใหญ่ ที่สุดในโลกและฝั ่งตรงข้ามที่ มีแม่น้ า
เทมส์ก้นั อยูเ่ ป็ นที่ต้งั ของ ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดใน
ยุโรป จากนั้ นนาท่ านถ่ ายรู ปบริเวณด้านนอกของพระราชวังบั้คกิ้ งแฮม (Buckingham
Palace) ที่ประทับของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน
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เที่ยง

17.00 น.
20.45 น.
วันที่แปด
07.05 น.
10.25 น.
20.05 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน เมนูเป็ ดย่าง โฟร์ซีซั ่น
จากนั้นพาท่านเลือกซื้ อสิ้ นค้าใน ย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของ
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ฮาร์วีย ์ นิโคล(Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ที่
ท่านสามารถเลือกซื้ อสินค้าแฟชัน่ ชั้นนาจากทัว่ ทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกัน
อย่างมาก รวมทั้งมีรา้ นค้าแฟชัน่ มากมายตั้งอยูบ่ ริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M,
Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมี ถนนสโลน(Sloane
Street) ที่เป็ นที่ต้งั ของร้าน Super Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci,
Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai
Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ
นาคณะเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทา คืนภาษี (Tax Refund) และ
มีเวลาในการเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮดั แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY018
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7.30 ชัว่ โมง)
อาบูดาบี – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอติฮดั แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY404
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
***************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

02 – 09 มีนาคม 2561
11 – 18 พฤษภาคม 2561
25 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2561
08 – 15 มิถุนายน 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
49,999
49,999
53,999
53,999

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง

1 เด็ก 2
ราคา
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว ไม่รวม
เด็กไม่มีเตียง เพิ่ม
ตั ๋ว

(เด็กอายุไม่เกิน12
ปี )

(เด็กอายุไม่เกิน
12ปี )

49,999
49,999
53,999
53,999

48,999
48,999
52,999
52,999

9,000
9,000
9,000
9,000

35,999
35,999
35,999
35,999

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**
**ไม่รวมค่าวีซ่าอังกฤษ**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 1 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 25 วัน

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อเดี่ยว

โปรแกรมทัวร์ ยุโรป EXCITED SCOTLAND WALES ENGLAND (EY) 8วัน 5คืน - รหัสทัวร์ EU281812

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน
ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้อง
แยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บ
เงินเพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน
เมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง
แต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่น ค่ าทาหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ปอนด์/ทริป/ท่าน (2ปอนด์/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ปอนด์/ทริป/ท่าน (2ปอนด์/วัน/ท่าน)

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าสหราชอาณาจักร (ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ ว)
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เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1 วันทาการ
2. นั ก ท่ อ งเที่ ย วช าระเงิ น ค่ า บริ ก ารส่ ว นที่ เหลื อ ทั้ ง หมดก่ อ นวัน เดิ น ทางอย่ า งน้ อ ย 25 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นัก ท่ องเที่ ยวต้องการขอยกเลิ ก การเดิ นทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั ก ท่ องเที่ ยว(ผูม้ ี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัท เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อ ง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคื นที่ บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อทาเรื่อง
ขอรับ เงิ น ค่ า บริ ก ารคื น โดยแนบหนั ง สื อ มอบอ านาจพร้อ มหลัก ฐานประกอบการมอบอ านาจ
หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ (วันทาการนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการ
ที่ชาระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิก การเดินทางไม่
น้อยกว่า 45 วันทาการ***
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
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3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ

Extra Flight กับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษั ทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
6. ในกรณีที่ลกู ค้ายืน
่ วีซ่ากับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทขออนุ ญาติไม่คืนค่าทัวร์ที่ลกู ค้าชาระมาแล้ว
ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้ นจริง
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่วมเดิ น ทางหรื อใช้บ ริ การตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ ว่า
บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่
ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุก
ท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ ทางบริษัทกาหนด
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวมิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษั ท จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
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การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยั ใดๆ ระหว่างรอการ
เดินทาง อันมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะ
ส่วนที่บริษัทยังมิได้ชาระแก่ทางคู่คา้ ของทางบริษัทหรือจะต้องชาระตามข้อตกลงแก่คู่คา้ ตามหลัก
ปฏิบตั ิเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ (สหราชอาณาจักร)
1.

2.
3.

หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบนั (พาสปอร์ตธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) ฉบับจริง มีอายุ
การใช้งานคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ตา่ กว่า 2 หน้า
พาสปอร์ตฉบับเก่า (ถ้ามี)
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.
จานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็ นพื้ นสีขาวเท่านั้น
หลักฐานการทางาน/การเรียน
• กรณีผูเ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:
หนั งสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียนพาณิ ชย์หรือใบจดทะเบียน
การค้า
• กรณี พ นั ก งานบริ ษั ท : จดหมายรับ รองการท างานจากนายจ้า ง ระบุ ต าแหน่ ง วัน เริ่ ม งาน
เงินเดือน จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ
ประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่
และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
• กรณีที่เป็ นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทางานจากหน่ วยงาน
• กรณี เกษี ยณอายุราชการ: สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ หรือ จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับ
การเกษี ยณอายุ
• กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน
• กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียนภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทางาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันนัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)

4.

5.

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เป็ นหลักเท่านั้น
• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน อัพเดทเป็ นปั จจุบันไม่เกิน 20
วัน นับจากวันที่ นัดยื่ นวีซ่า
สาเนาบัตรประชาชน
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6.
7.
8.
9.

สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ (กรณีผูเ้ ดินทางอายุตา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา
หรือเดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง
• เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิ ดาและมารดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่เขตหรือที่ว่าการอาเภอ และให้ระบุในจดหมายว่า ยินยอมให้
เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
• เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่ง
สามารถขอได้ที่เขตหรือที่ ว่าการอาเภอและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา
(ระบุชื่อบิดา)
• เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่ง
สามารถขอได้ที่เขตหรือที่ว่าการอาเภอ และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา
(ระบุชื่อมารดา)
• เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่ นการดูแลของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
• สาเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา
• สาเนาทะเบียนมรณะบัตร
กรณีรบั รองการเงินให้บุคคลในครอบครัว
(เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้น บิดามารดา,บุตร,พี่นอ้ ง,สามีภรรยา) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
• หนังสือรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผูร้ บั รอง)
และต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า (สะกดชื่อนามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน อัพเดทเป็ นปั จจุบนั ไม่เกิน 20
วัน นับจากวันที่ นัดยื่ นวีซ่า
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
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• เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สาเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบตั ร
หมายเหตุ:
• ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่าอังกฤษ เพื่อสแกนลายนิ้ วมือ
• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตอังกฤษ โดยประมาณ 15 วันทาการ
• หลังจากที่ผูส้ มัครได้ทาการยืน่ ขอวีซ่ากับทางศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่าอังกฤษแล้ว ทางสถานทูตไม่
อนุ ญาตให้ผูส้ มัครทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆ
ก็ตาม ดังนั้นหากท่านมีความจาเป็ นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการ
ถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม ดังนั้น กรุณากรอก
ข้อมูลตามใบกรอกโดยละเอียด และเขียนให้อ่านออกชัดเจนในทุกข้อ เพื่ อที่ ทางเจ้าหน้าที่ บริษัททัวร์
จานาข้อมูลที่ ท่านกรอกไปกรอกลงแบบฟอร์มออนไลน์ของสถานทูต

แผนทีก่ ารเดินทางเพื่อการยืน่ คาร้องขอวีซ่า
สถานที่ยนื่ คาร้องวีซ่า: ศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่า VFS อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ชั้น 28
ทางอาคารสามารถจอดรถได้ ประทับตราจอดรถได้ฟรี 1 ชัว่ โมง
การเดินทาง:
รถไฟฟ้ า BTS ออกสถานี นานา เป็ นการเดินทางที่สะดวกที่สุด
ซอย สุขุมวิท 13 เข้าซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่ างด้าน
ขวามือ สังเกตได้ง่าย จุดนับพบบริเวณชั้น 1 ของอาคาร (บริเวณร้านกาแฟ)
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ใบกรอกข้อมูลคาร้องขอวีซ่าอังกฤษ (สหราชอาณาจักร)
!!! ผูส้ มัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด และนาส่งก่อนหรือพร้อมเอกสาร
ประกอบการยืน่ วีซ่า !!!
1. ชื่อ-นามสกุลปั จจุบนั ......................................................................................................................................
2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).......................................................................................................
3. ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั (ติดต่อได้สะดวก).....................................................................................................................
..................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .....................
อาศัยในที่อยูน่ ี้ มาเป็ นเวลา (ระบุช่วงเวลาเป็ นเดือน/ปี ดูได้จากทะเบียนบ้าน)....................................
4. สถานะการเป็ นเจ้าของบ้าน
เจ้าของ
อาศัยอยูก่ บั ครอบครัวของฉัน
เช่าผูอ้ ื่นอยู่
อื่น ๆ
5. เบอร์โทรศัพท์มือถือ....................................................อีเมล์์ ............................................................................
6. เพศ
ชาย
หญิง
7. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
8. วัน-เดือน-ปี เกิด.............................................................................................................................................
9. หมายเลขบัตรประชาชน..................................................................................................................................
10. หมายเลขพาสปอร์ต........................................................................................................................................
ว์ั นที่ออก................................วันหมดอายุ..............................สถานที่ออก...............................................
11. พาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) หมายเลข...........................................................................................................
ว์ั นที่ออก................................วันหมดอายุ..............................สถานที่ออก...............................................
12. อาชีพปั จจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตาแหน่ ง, หากเป็ นแม่บา้ น/เกษี ยณอายุกรุณาระบุ
.................................................................................................................................................................
13. ชื่อสถานที่ทางาน/สถานศึกษา และที่อยู.่ ....................................................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .....................................
เบอร์โทร...........................................................เบอร์แฟกซ์......................................................................
วันที่ท่านเริ่มต้นทางานกับนายจ้างนี้ หรือเริ่มธุรกิจนี้ (วัน/เดือน/ปี )....................................................
14. รายได้หลังจากหักภาษี แล้วต่อเดือน....................................บาท/เดือน
รายได้ประจาอย่างอื่น
บานาญ
เบี้ ยเลี้ ยงหรือเงินประจาจากครอบครัว
การลงทุน
รายได้อื่น
เป็ นจานวนเงิน.................................................................... บาท/เดือน
เงินออม (ถ้ามี)
เป็ นจานวนเงิน................................ บาท/เดือน
15. ท่านวางแผนจะใช้จ่ายเงินเท่าไหร่ตอนอยูส่ หราชอาณาจักร..................................................บาท
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16. ท่านใช้จ่ายเงินเท่าไรต่อเดือน(รวมภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด)..................................................บาท
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูส้ มัคร
ตัวผูส้ มัครเอง
มีผูอ้ ื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ...........................................ความสัมพันธ์...........................................
18. ท่านมีบุคคลที่ตอ้ งการให้ท่านช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือไม่
ไม่มี
มี ออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ.................................................ความสัมพันธ์...........................................
19.ชื่อ-นามสกุลบิดา..........................................................................................................................................
สัญชาติ............................................................................................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด.............................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลมารดา......................................................................................................................................
สัญชาติ...........................................................................................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด.............................................................................................................................................
20. วีซ่า (อังกฤษ) ที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้รบั ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่..............................ถึงวันที่...............................................
ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่..............................ถึงวันที่...............................................
ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่..............................ถึงวันที่...............................................
21. วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) หรือวีซ่าประเทศต่างๆ ที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย.
เคยได้รบั ประเทศ................................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่.......................ถึงวันที่............................
ประเทศ................................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่.......................ถึงวันที่............................
ประเทศ................................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่.......................ถึงวันที่............................
22. ประเทศอื่น ๆ ที่เคยเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
ประเทศ.................................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่............................ถึงวันที่.................................
ประเทศ.................................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่............................ถึงวันที่.................................
ประเทศ.................................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่............................ถึงวันที่.................................
ประเทศ.................................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่............................ถึงวันที่.................................
ประเทศ.................................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่............................ถึงวันที่.................................
23. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................
24. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์.....................................
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การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ เป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริ ษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางในการอานวยความสะดวกและบริ การด้ านเอกสารให้ แก่ผ้ เู ดินทางเท่านัน้
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