COZY ENGLAND
6 ว ัน 4 คืน
โดยสายการบิน SriLankan Airlines (UL)

เริมเพียง

45,900.-

หน ้า 1 จาก 18

 ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาบิกเบน (Big Ben) ใจกลางกรุงลอนดอน (London)
 ถ่ายรูปกับ เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัตศ
ิ าสตร์
 ชมพิพธ
ิ ภ ัณฑ์นําแร่รอ
้ นโรม ัน (Roman Bath Museum) อดีตทียิงใหญ่และรุง่ เรืองของชาวโรมัน
ทีเมืองบาธ

***พ ักลอนดอน 2 คืน***
***ทานเป็ดย่างโฟร์ซซ
ี น***
ั

กําหนดการเดินทาง
ว ันที 27 เม.ย.-2 พ.ค. 61

45,900.-

ว ันที 12-17 ต.ค. 61

45,900.-

*** ราคาท ัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่ าท่านละ 5,600 บาท ***
(ไม่รวมค่าแปลเอกสารทีต้องมีตราประท ับของสถาบ ันแปลภาษา)

รายละเอียดการเดินทาง
ว ัน
1
2

โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – ลอนดอน
ลอนดอน – เบอร์ตน
ั ออน เดอะวอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด –

โรงแรมทีพ ัก
หรือ เทียบเท่า

เช้า

เทียง

คํา

✈

✈

✈

HILTON AIRPORT

O

O

O

MARRIOTT SALFORD
QUAY

แมนเชสเตอร์
3

แมนเชสเตอร์ – ลิเวอร์พูล – Bicester Village outlet – ลอนดอน

O

O

X

RAMADA LONDON
NORTH M1

4

ลอนดอน – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮ ้นจ์ – ลอนดอน

O

O

O

RAMADA LONDON
NORTH M1

5

เทียวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – สนามบิน

O

O

✈

6

โคลัมโบ – กรุงเทพฯ

✈

✈

✈

ว ันแรกของการเดินทาง
06.30 น.

กรุงเทพฯ – โคล ัมโบ – ลอนดอน

คณะพร ้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
สายการบิน SriLankan Airlines ประตู 9 แถว S พบเจ ้าหน ้าทีคอยอํานวย
หน ้า 2 จาก 18

ความสะดวก
09.10 น.

ออกเดินทางสูส
่ นามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เทียวบินที UL 403

11.00 น.

เดินทางถึงสนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลงั กา เพือรอเปลียนเทียวบิน

13.05 น.

ออกเดินทางสูส
่ นามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เทียวบินที UL 503

20.00 น.

เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ (เวลาท ้องถินช ้ากว่าประเทศไทย 6 ชั วโมงและ
จะเปลียนเป็ น 7 ชั วโมงในวันที 28 ตุล าคม 2561) นํ าท่านผ่า นพิธีตรวจคนเข ้า
เมืองและศุลกากร จากนั นนํ าท่านเดินทางเข ้าสูม
่ หานครลอนดอน (London)
เมืองทีเป็ นศูนย์กลางสํ าคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัตศ
ิ าสตร์ของ
โลก เป็ นผู ้นํ าด ้านการเงิน การเมือง การสือสาร การบันเทิง แฟชัน ศิลปะ และเป็ น
ทียอมรับว่ามีอท
ิ ธิพลไปทัวโลก และยังเป็ นเมืองท่องเทียวทีใหญ่และสํ าคัญของ
ยุโรปอีกด ้วย
เข ้าสูท
่ พั
ี ก โรงแรม HILTON AIRPORT หรือเทียบเท่า

ว ันทีสองของการเดินทาง

ลอนดอน – เบอร์ต ัน ออน เดอะวอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด –
แมนเชสเตอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ ารั ก Bourton On The Water ซึงเป็ น
หมู่บ ้านทีได ้รับการโหวตให ้เป็ นหมู่บ ้านทีมีความสวยงามมากทีสุดในอังกฤษ ด ้วย

ระยะทาง 121 ก.ม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.45 ชม.

ลักษณะของตัวอาคารทีมีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร ้างตัวอาคารด ้วยหิน ซึงเป็ น
หิน Cotswold stone เท่า นั น ภายในหมู บ ้านจะมีแม่นํา Windrush ไหลผ่า น
มีเป็ ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่นํา เป็ นหมู่บ ้านทีมีธรรมชาติสุดแสนโรแมน
ติค นํ าท่านเดินทางสู ่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมือง
ทีตังอยู่รม
ิ ฝั งแม่นําเอวอน อันเป็ นบ ้านเกิดของวิล เลียม เช็ คสเปี ยร์ (William

ระยะทาง 40 ก.ม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 0.45 ชม.

Shakespeare ) กวีทมี
ี ชอเสี
ื ยงทีสุดของอังกฤษ ชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซึง ร่ม
รืนไปด ้วยสวนสาธารณะ นําท่านชมบ้านเช็ คสเปี ยร์ (ด้านนอก) และชีวต
ิ ความ
เป็ นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่นําเอวอนอันเงียบสงบ
และสถานทีในประวัตศ
ิ าสตร์ทเกี
ี ยวข ้องกับกวีเอกผู ้นี อิสระให ้ท่านเลือกซือสินค ้า
ทีระลึกจากร ้านค ้ามากมาย
เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

จากนั นออกเดินทางสูเ่ มืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม
ทีมีชอเสี
ื ยงจากการเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็ นศูนย์กลางศิลปะ

ระยะทาง 206 ก.ม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ชม.

สือ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทังยังเป็ นเมืองทีตังของสโมสรทีมีชอเสี
ื
ยงโด่งดังใน
วงการฟุต บอลของโลก โดยมีสโมสรฟุต บอล 3 สโมสร ได ้แก่ แมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิต ี และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ต ี นํ าท่าน
ถ่ า ยรู ป ด า้ นนอกกั บ สนามฟุ ต บอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ( Old

Trafford

หน ้า 3 จาก 18

Stadium and Museum Tour) ของสโมสรแมนยูฯ จากนั นอิสระให ้ท่าน
เลือกซือของทีระลึกของทีมทีท่านชืนชอบในร ้าน MEGA STORE ทีมากมายไป
ด ้วยของทีระลึกหลากหลายชนิดสํ าหรับแฟนบอล
คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง
เข ้าสูท
่ พั
ี ก โรงแรม MARRIOTT SALFORD QUAY หรือเทียบเท่า

ว ันทีสามของการเดินทาง
เช้า

แมนเชสเตอร์ – ลิเวอร์พูล – Bicester Village outlet – ลอนดอน

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
ออกเดิน ทางสู ่เ มือ งลิเ วอร์พู ล (Liverpool) ได ้รั บ การยกย่ อ งให เ้ ป็ นเมื อ ง
วัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็ นเมืองถินกําเนิดของวงดนตรีสเต่
ี าทอง
หรือเดอะบีทเทิล ความรุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็ นเมืองท่าสํ าคัญ มีการ

ระยะทาง 54 ก.ม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 50 นาที

ติด ต่อ ค ้าขายกับแคริบ เบีย น, ไอร์แลนด์ และแผ่ นดิน ใหญ่ยุ โ รป นํา ท่านชม
บริเ วณท่าเรือ อ ัลเบิร ต
์ (Albert Dock) โดยบริเวณท่ าเรือประกอบไปด ้วย
อาคารท่าเรือและคลังสินค ้า ชมตึกรอย ัลลิเวอร์ (Royal Liver Building) อีก
หนึงอาคารทีถือว่าเป็ นสัญลักษณ์และมีชอเสี
ื ยงของเมืองลิเวอร์พูล
เทียง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นํ าท่านเดินทางสู ่ เดินทางสู ่ Bicester Village outlet อิสระให ้ท่านช ้อปปิ ง
จุ ใ จ มี ห ลากหลายแบรนด์ ดั ง ให ท
้ ่ า นใ ห เ้ ลื อ กสรร อาทิ เช่ น Balenciaga,

ระยะทาง 262 ก.ม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.45 ชม.

Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang,
Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi
ฯลฯ จากนั นนํ า ท่า นเดิน ทางเข ้าสูม
่ หานครลอนดอน (London) เมือ งทีเป็ น
ศูนย์กลางสํ าคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัตศ
ิ าสตร์ของโลก เป็ น

ระยะทาง 110 ก.ม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

ผู ้นํ าด ้านการเงิน การเมือง การสือสาร การบันเทิง แฟชัน ศิลปะ และเป็ นทียอมรับ
ว่ามีอท
ิ ธิพลไปทัวโลก และยังเป็ นเมืองท่องเทียวทีใหญ่และสํ าคัญของยุโรปอีก
ด ้วย
คํา

อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย
เข ้าสูท
่ พั
ี ก โรงแรม RAMADA LONDON NORTH M1 หรือเทียบเท่า
หน ้า 4 จาก 18

ว ันทีสีของการเดินทาง
เช้า

ลอนดอน – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – ลอนดอน

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
เดินทางต่อสูเ่ มืองบาธ (Bath) ตังอยู่ในหุบเขาของแม่นําเอวอนในบริเวณทีมี
นํ าพุร ้อนธรรมชาติทเป็
ี นทีตังถินฐานของชาวโรมันสมัยทียังเรืองอํานาจ และเป็ น

ระยะทาง 136 ก.ม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

ผู ้สร ้างโรงอาบนําโรม ัน (Roman Bath) และยั งได ้เป็ นเมืองมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโก ้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 นํ าท่านเข้าชมพิพธ
ิ ภ ัณฑ์นําแร่
ร้อ นโรม น
ั (Roman Bath Museum) ซึงมีป ระวัต ิก ารค ้นพบที น่ า สนใจ
ปั จ จุบัน เป็ นกลุ่ม อาคารสํ าคัญ ของเมือง คือ บริเวณทีเป็ นทีตังของบ่อนํ าแร่ร ้อน
คิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนทีสอง คือ บริเวณวัด และส่วนทีสาม คือ บริเวณ
ทีเปิ ดบริก ารให ้นั ก ท่ อ งเทียวหรือ ชาวเมือ งใช ้บริก ารนํ าแร่ ซงมี
ึ ทั งสระว่า ยนํ า,
บ่อนํ าแร่เย็น-ร ้อน, ห ้องอบไอนํ า และส่วนทีเป็ น Turkish Bath
เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง

บ่าย

นํ าท่านออกเดินทางสู ่ เมืองซาลิส บ ัวรี (Salisbury) นํ าท่านชมเสาหินสโตน
เฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัตศ
ิ าสตร์ มี

ระยะทาง 62 ก.ม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.

อายุกว่า 5,000 ปี เป็ นกลุ่ม แท่งหินขนาดใหญ่ ตังอยู่กลางทุ่งราบกว ้างใหญ่ ซึง
ไม่มใี ครทราบวัตถุประสงค์ในการสร ้างอย่างชั ดเจน จากนั นนํ าท่านเดินทางเข ้าสู ่
มหานครลอนดอน (London)
คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เข ้าสูท
่ พั
ี ก โรงแรม RAMADA LONDON NORTH M1 หรือเทียบเท่า

ว ันทีห้าของการเดินทาง
เช้า

เทียวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – สนามบิน

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นเที ยวชม มหานครลอนดอน ผ่ า นพิค คาดิล ลีเซอร์คัส (Piccadilly
Circus) เดิม เป็ นวงเวียนทีบรรจบของถนน 6 สาย มีนําพุ และรูปปั นอีรอสตรง
กลาง และเข ้าสู ่ ไ ชน่ า ทาวน์ ย่ า นชุม ชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่ า น

หน ้า 5 จาก 18

จ ัตุร ัสทราฟัล ก้าร์ (Trafalgar Square) ทีรายล ้อมไปด ้วยอาคารทีน่ าสนใจ
ผ่า นมหาวิห ารเซนต์ป อล (St.Paul’s Cathedral) ทีมีย อดโดมใหญ่ เ ป็ น
อันดับ 2 ของโลก สถานทีใช ้จัดพระราชพิธอ
ี ภิเษกสมรสระหว่างเจ ้าฟ้ าชายชาร์ล
และเลดีไดอาน่ า สเปนเซอร์ แล ้วเข ้าสู ่ จัตุรัส รัฐ สภา ถ่ายรูป บริเวณด้านนอก
ของมหาวิห ารเวสท์ม น
ิ ส์เ ตอร์ (Westminster Abbey) ทีตังของรั ฐ สภา
อังกฤษมาตังแต่ต ้นศตวรรษที 16 และยังเป็ นทีตังของหอนาฬิกาทีรู ้จักกันดีใ น
นามหอนาฬิกา บิกเบน (Big ben) ทีมีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึง
ชัวโมง เป็ นนาฬิกาทีมีหน ้าปั ดใหญ่ทสุ
ี ดในโลก และฝั งตรงข ้ามทีมีแม่นําเทมส์กัน
อยู่เป็ นทีตังของชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช ้าสวรรค์ทสู
ี ง
ทีสุดในยุโรป จากนั นนํ าท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของพระราชว ังบคกิ
ั ง
แฮม (Buckingham Palace) ทีประทับของพระราชินีอลิซาเบธที 2 และพระ
สวามี ใจกลางกรุงลอนดอน
เทียง

ร ับประทานอาหาร ณ ภ ัตตาคารอาหารจีน โฟร์ซซ
ี น
ั เพือลิมรสเป็ดย่างอ ันเลืองชือ

บ่าย

อิส ระเลื อ กซื อสิ นค ้าที ห า้ งดั ง ใจกลางกรงุ ล อนดอน เช่ น ห้า งแฮร์ร อดส์
(Harrods) ในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) จากนั นอิสระให ้ท่านได ้
สนุ ก กั บ การเลือ กซื อสิน ค ้าตามอัธ ยาศั ย บริเ วณถนนอ๊ อ กฟอร์ด (Oxford
Street) ซึงเรียกได ้ว่าเป็ นศูนย์กลางการช๊อปปิ งในกรุงลอนดอน มีร ้านค ้าเสือผ ้า
แฟชัน เครืองประดับ นาฬิกา ชือดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร อาทิ
เช่ น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town,
Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis,
House of Fraser และ ยังมีห ้างสุดหรูอย่าง Selfridges ทีมีสน
ิ ค ้าซุปเปอร์แบ
รนด์ ตังอยู่อก
ี ด ้วย

18.00 น.

ได ้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสูส
่ นามบินฮีทโทร์ว

21.30 น.

นํ าท่านเดินทางกลับสูก
่ รุงเทพด ้วยเทียวบิน UL 504

ว ันทีหกของการเดินทาง

โคล ัมโบ – กรุงเทพฯ

12.45 น.

เดินทางถึงสนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลงั กา

14.20 น.

นํ าท่านเดินทางต่อไปยังกรุงเทพด ้วยเทียวบิน UL 406

19.25 น.

ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ร ้านค ้าใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิการย ้ายเมืองทีเข ้าพัก
เช่น กรณีทเมื
ี องนั นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ
ไปเข ้าพักเมืองทีใกล ้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสม
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสั ยทีทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทียวบิน รวมถึง
กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองไม่อนุญาตให ้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุ ญาตให ้เข ้าเมือง รวมทังในกรณีทีท่านจะใช ้หนั งสือเดินทางราชการ (เล่ม สีนําเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
4. กรณีทคณะไม่
ี
ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5.เมือท่านทําการซือโปรแกรมท ัวร์ ทางบริษ ัทฯ จะถือว่าท่านร ับทราบและยอมร ับเงือนไขของ
หมายเหตุทก
ุ ข้อแล้ว

ในกรณีทลู
ี กค้าต้องออกตวโดยสารภายในประเทศกรุ
ั
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษ ัทฯ ก่อนทุกครงั
มิฉะนนทางบริ
ั
ษ ัทฯจะไม่ขอร ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทงสิ
ั น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้
ทงนี
ั ขึนอยูก
่ ับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิส ัยต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว
่ งหน้า
โดยทางบริษท
ั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภ ัยของผูร้ ว
่ มเดินทางเป็นสํ าค ัญ
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โปรแกรม : COZY ENGLAND 6 ว ัน 4 คืน
โดยสายการบิน SriLankan Airlines (UL)
กําหนดว ันเดินทาง:

27 เม.ย. – 2 พ.ค., 12-17 ต.ค. 61
อ ัตราค่าบริการ

ราคา

ผู ้ใหญ่ พักห ้องคู่ (ห ้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

45,900.-

ผู ้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห ้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพ ัก)

45,900.-

พ ักห้องเดียว เพิมท่านละ

7,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู ้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่าน
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพ ัก)
ในกรณีไม่ใช้ตวเครื
ั
องบิน ลดท่านละ
***

45,900.45,900.12,000.-

ราคาไม่รวมวีซา่ ค่าธรรมเนียมวีซา่ ท่านละ 5,600 บาท

***

ชนธุ
ั รกิจเพิมเงินจากราคาท ัวร์ เริมต้นทีท่านละ
(ราคาสามารถยืนย ันได้ก็ตอ
่ เมือทีนงั confirm เท่านน)
ั

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็ กอายุตํากว่า 7 ปี เข้าพ ักแบบไม่มเี ตียงเสริม **

อ ัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด ( Economy Class) ทีระบุวันเดินทางไปกลับพร ้อมคณะ (ในกรณีมค
ี วามประสงค์อยู่ต่อ จะต ้องไม่
เกินจํานวนวัน และอยูภ
่ ายใต ้เงือนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค ้ชปรับอากาศนํ าเทียวตามรายการ
4. ค่าห ้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
6. ค่าเข ้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)
ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงืนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือประก ันการเดิน ทางสํ าหร ับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อ มูล เพิมเติมก บ
ั
ทางบริษ ัทได้ **
- เบียประก ันเริมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 ว ัน]
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- เบียประก ันเริมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 ว ัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีมีอายุตงแต่
ั
แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[ร ักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอว ัยวะจากอุบ ัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนั งสือเดินทาง
2. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสั งพิเศษ, ค่าโทรศั พท์, ค่าซั กรีด, ค่าธรรมเนียมหนั งสือเดินทาง, ค่านํ าหนั กเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว,
ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต ้น
3. ค่าธรรมเนียมนําม ันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสายการบิ
ี
นมีการปร ับขึนราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทร ัพย์ส ินด้วยต ัวท่านเอง

5. ราคาท ัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซา่ ท่านละ 5,600 บาท
6. ค่าทิปม ัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ตอ
่ คน ต่อว ัน : 6 x 2 = 12 ปอนด์)
7. ค่าทิปพน ักงานข ับรถ และ ม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน ตลอดรายการเดินทาง (10 ปอนด์)
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7%

เงือนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั วโมงหลังการจอง โดยโอนเข ้าบัญชี ทีน งจะยื
ั
น ย ันเมือได้ร ับเงิน ม ัดจํา
แล้วเท่านน
ั

2. ส่งสํ าเนาหน ้าพาสปอร์ตของผู ้ทีเดินทาง ทีมีอายุการใช ้งานไม่น ้อยกว่า 6 เดือน เพือทําการจองคิวยืนวีซา่ ภายใน
3 วันนั บจากวันจอง หากไม่สง่ สํ าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษ ัทขออนุญาติยกเลิกการจองท ัวร์โดยอ ัตโนม ัติ

3. เมือได ้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ ลูกค ้าจัดเตรียมเอกสารให ้การขอวีซา่ ได ้ทันที
4. หากท่านทีต้องการออกตวโดยสารภายในประเทศ
ั
(กรณีลูก ค้าอยูต
่ า
่ งจ ังหว ัด) ให ้ท่านติดต่อเจ ้าหน า้ ที ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ ้งเจ ้าหน ้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน

5. การยืนวีซ่ าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยืนวีซ่ าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู่คณะและยืน รายบุคคล
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข ้อมูลเพือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได ้จากทางเจ ้าหน ้าที

6. หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่ส ะดวกในการ
เดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครั วของ
ท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจําเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทังหมด
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เงือนไขการชํ าระค่าท ัวร์สว่ นทีเหลือ
ทางบริษ ัทขอเก็บค่าท ัวร์สว่ นทีเหลือ 20 ว ันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผา่ นการอนุม ัติวซ
ี า่ หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ
จําเป็นทางบริษ ัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา
่ ยทีเกิดขึนจริง

ข้อมูลเพิมเติมเรืองตวเครื
ั
องบินและทีนงบนเครื
ั
องบิน
1. ทางบริษัทได ้สํ ารองทีนั งพร ้อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครืองบินแล ้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด ้วยสาเหตุใด ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครืองบิน ซึงมีค่าใช ้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล ้วแต่ส ายการบินและ
ช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัวเครืองบินทําการออกแล ้ว แต่ทา่ นไม่สารถออกเดินทางได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายตามทีเกิดขึน
จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช ้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน ้อย
3. นั งที Long Leg โดยปกติอยูบ
่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจะนั งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีสายการบินกําหนด เช่น
ต ้องเป็ นผู ้ทีมีร่างกายแข็ง แรง และช่วยเหลือผู ้อืนได ้อย่างรวดเร็ วในกรณีทเครื
ี องบิน มีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประ ตู
ฉุกเฉินได ้ (นํ าหนั กประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีมีปัญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้ทีนั ง Long
leg ขึนอยูก
่ ับทางเจ ้าหน ้าทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านั น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ ้งยกเลิก 45 วัน ขึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด
2. แจ ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4. แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช ้จ่ายทังหมด
5. บริษ ัทขอสงวนสิทธิในการเก็ บค่าใช้จา่ ยทงหมดกรณี
ั
ทา
่ นยกเลิกการเดินทางและมีผ ลทํ าให้คณะเดิน ทางไม่ครบ
ตามจํานวนทีบริษ ัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้เดินทางอืนทีเดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต ้องนํ าไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็ บ ป่ วย จนไม่ส ามารถเดินทางได ้ ซึงจะต ้องมีใ บรั บรองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บรอง บริษัทฯจะทําการเลือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว
และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียนวี
ื ซา่ แล้วไม่ได้ร ับการอนุม ัติวซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผ ่าน) และท่านได ้ชํ าระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล ้ว
ทางบริษัท ฯ ขอเก็บ เฉพาะค่าใช ้จ่า ยทีเกิด ขึนจริง เช่น ค่า วีซ่ า และค่า บริการยืนวีซ่ า / ค่า มัด จํา ตั วเครืองบิน หรือ ค่า ตั ว
เครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
8. กรณีวซ
ี า่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหล ังออกตวโดยสาร
ั
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าท ัวร์ทงหมด
ั
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9. กรณีผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน า้ ที ไม่ว่าเหตุผ ลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าท ัวร์ทงหมด
ั

ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพ ัก
1. เนืองจากการวางแปลนห้อ งพ ก
ั ของแต่ล ะโรงแรมแตกต่า งก ัน จึงอาจทําให้ห อ
้ งพ ก
ั แบบห้องเดียว
(Single), ห้องคู่ (Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ตด
ิ ก ัน หรือ อยู่คนละชนก
ั ัน และโรงแรมใน
ร ัสเซียไม่มห
ี อ
้ งพ ักแบบ 3 ท่าน ซึงถ้าเข้าพ ัก 3 ท่าน ผูเ้ ดินทาง จะได้หอ
้ งพ ักประเภท ห้องคู่แบบไม่ม ี
เตียงเสริม
2. โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณ
ุ หภูมต
ิ ํา
3. กรณีทมี
ี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย ้ายเมืองเพือให ้เกิดความเหมาะสม ห ้องทีเป็ นห ้องเดียวอาจเป็ นห ้องที มี
ขนาดกะทัดรัต และไม่มอ
ี า่ งอาบนํ า ซึงขึนอยู่กบ
ั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั นๆ และห ้องแต่ละห ้องอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน

ข้อความซึงถือเป็นสาระสํ าหร ับท่านผูม
้ เี กียรติซงร่
ึ วมเดินทาง
ทางบริษั ทฯ เป็ นตัว แทนในการจั ด นํ าสั ม มนา และการเดิน ทางทีมี ค วามชํ า นาญ โดยจั ด หาโรงแรมที พั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท่องเทียวพร ้อมทังการสั ม มนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทังนีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัตเิ หตุหรือความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพัก ยานพาหนะ, อัน
เนืองจากอุบัตเิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ
ผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ,
พาหนะท ้องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่ าจากกงสุล และ / หรือ ส่ วนงานทีเกียวข ้องกับสถานเอกอัครราชทู ต
รวมถึงผู ้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต ้องแสดงเหตุผล เนืองจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึงอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มี
ความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือนไขทีบริษัทฯ ทีรับประกันในกรณีทีผู ้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ ้าหน ้าที
ตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ
พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุม โรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือ
การเดินทาง รวมถึงมีสงผิ
ิ ดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลง
ได ้ตามความจําเป็ น หรือเพือความเหมาะสมทังปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
ทงนี
ั การขอสงวนสิทธิด ังกล่าว บริษ ัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภ ัยของท่านผูม
้ ี
เกียรติ ซึงร่วมเดินทางเป็นสํ าค ัญ
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เอกสารประกอบการขอวีซา่ ประเทศอ ังกฤษ
ใช้เวลาทําการอนุม ัติวซ
ี ่ าน ับจากว ันยืนประมาณ 15 ว ันทําการ

*** ยืนวีซา่ แสดงตนที VFS Global (เทรนดี ชน
ั 28) ***
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีออกจากทาง
ราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสํ าเนา 1 ชุด
ในว ันยืนวีซ่ าหน ังสือเดินทางต้องนําส่งเข้าสถานทูต
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า่ ไม่สามารถดึงหน งั สือเดินทาง
ออกมาได้

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืนขอวีซ่ าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลียนแปลงกฎและเอกสารการยืนอยูเ่ รือย ๆ**
1. หน ังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสํ าหรับ
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนั งสือเดินทางจะต ้องไม่ชํ ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืนวีซา่ ด ้วย)
***ในกรณีทถื
ี อพาสปอร์ต ส ัญชาติไทย แต่พําน ักอยูต
่ า่ งประเทศ, ทํางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
หรือน ักเรียน นก
ั ศึกษาศึกษาอยูต
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีของทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืนขอวีซ่ าจะมีเงือนไข และ ข้อกําหนดของ
ทางสถานทู ต ต้อ งการเพิมเติม และ บางสถานทู ต อาจไม่
สามารถยืนขอวีซ่ าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนีรวมไปถึง
ผูเ้ ดินทางทีถือพาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว จํ านวน 2 ใบ (พืนหลัง
ขาวเท่านั น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครืองประดับ
ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หล ักฐานการเงิน
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใช้จา
่ ยเอง สํ าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัวไป
ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสํ าเนา ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝาก
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หรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยืนวีซา่ และบัญชีต ้องมี
ครบทุกเดือน ในกรณีทมี
ี ไม่ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ น STATEMENT พร ้อมทําจดหมายชีแจง
3.2 กรณีเปลียนบ ัญชีเป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสํ าเนาสมุดบัญชีมาทังสองเล่ม (ทังเล่มเก่า –เล่ม
ใหม่)
***ควรเคลือนไหวบัญชีสมําเสมอ ไม่ควรแต่งบัญชีโดยการนํ าเงินก ้อนใหญ่เข ้าบัญชีกอ
่ นยืนวีซา่
จะทําให ้ยอดเงินกระโดด ซึงอาจเป็ นเหตุให ้ท่านถูกปฏิเสธวีซา่ ได ้

3.3 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา
่ ยเอง
3.3.1 สํ าเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ย ้อนหลัง 6 เดือน ของผู ้ออกค่าใช ้จ่ายให ้ อัพเดทไม่เกิน 15
วัน ก่อนวันยืนวีซา่ และบัญชีต ้องมีครบทุกเดือน ในกรณีทมี
ี ไม่ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ น
STATEMENT พร ้อมทําจดหมายชีแจง
3.3.2. ต ้องทําหนั งสือรับรองค่าใช ้จ่ายทีมีการชีแจงความสัมพันธ์อก
ี หนึงฉบับ (Sponsor Letter)

**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชีตด
ิ ลบ บ ัญชีฝากประจํา บ ัญชีกระแสรายว ัน
บ ัญชีสหกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี กองทุน และสลากออมสิน**
4. หล ักฐานการทํางาน
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอของผู
ื
้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สํ าเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแจงการทํางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญา
เช่าที โฉนดทีดิน เป็ นต ้น
- เป็นพน ักงาน

หนั งสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน

(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีออกเอกสาร ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้า
พาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
- น ักเรียนหรือน ักศึกษา ใช ้หนั งสือรับรองการเรียนทีออกจากสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีออกเอกสาร ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้า
พาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
5. เอกสารส่วนต ัว
-

สํ าเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)
หน ้า 13 จาก 18

-

ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ ้ามีการเปลียน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสํ าเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสํ าเนาบัตรประชาชนหรือ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

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

-

กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสํ าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
***กรณีเด็กอายุตากว่
ํ
า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
สัมภาษณ์กับบุตรทีสถานทูตด ้วย ทงสองท่
ั
าน

7. ท่านไม่จําเป็ นต ้องเซ็น

รับรองสํ าเนาถูกต ้อง

ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ

แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซา่

เท่านน
ั
8. ในกรณีทมี
ี เอกสารแปลเป็นภาษาอ ังกฤษ ต ้องแปลจากร ้านแปลหรือศูนย์แปล พร ้อมประทับตรา เท่านัน
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แบบฟอร์ มสํ าหรับกรอกข้ อมูลยืนวีซ่าประเทศอังกฤษ
(กรุณากรอกข ้อมูลเป็ นภาษาอ ังกฤษ ให ้ครบทุกข ้อ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา่ ของท่าน)
ชือ-นามสกุล ผู ้เดินทาง ภาษาไทย
...................................................................................................................
ชือ-นามสกุล ผู ้เดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนั งสือเดินทาง
.............................................................................
ชือ-นามสกุลเก่า ทีเคยใช ้ก่อนเปลียน
.............................................................................................................
เหตุผลทีเปลียน (เช่น สมรส ฯลฯ) ..............................
เปลียนเมือวันที (วัน/เดือน/ปี ) ...................................
วัน/เดือน/ปี เกิด..................................................................เชือชาติ..........................
สัญชาติ ............................ สถานทีเกิด........................... ประเทศ...........................
ทีอยู่ ( ถ ้าทีอยูต
่ ามทะเบียนบ ้าน กับทีอยูป
่ ั จจุบน
ั คนละทีอยูก
่ รุณาแจ ้งรายละเอียด)
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ .................................. ท่านอาศั ยอยูใ่ นบ ้านหลังนีมาเป็ นเวลา …......ปี ............เดือน
หมายเลขโทรศั พท์มอ
ื ถือ..........................................
หมายเลขโทรศั พท์ททํ
ี างาน .........................................
หมายเลขโทรศั พท์บ ้าน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..…....
มีหนั งสือเดินทางมาแล ้วทังหมด ..................เล่ม
หมายเลขหนังสือเดินทางปั จจุบน
ั ........................
วันทีออก...............................หมดอายุ..............................
หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า .........................
วันทีออก...............................หมดอายุ...............................
ท่านเคยเดินทางเข ้าประเทศอังกฤษหรือไม่ …………………………………………………………………
วัน/เดือน/ปี ทีเคยเข ้าประเทศอังกฤษครังล่าสุด .............................................
รวมทังหมดกีวัน ....................
วัตถุประสงค์ในการไปครังล่าสุด (ท่องเทียว , ธุรกิจ , นั กเรียน)
....................................................................
ประเภทของวีซา่ อังกฤษทีเคยได ้รับ เป็ นประเภทใด
......................................................................................
ระยะเวลาของวีซา่ อังกฤษทีเคยได ้รับ เริมตังแต่วันที .....................................
ถึงวันที ...................................
ท่านเคยได ้รับการปฏิเสธวีซา่ อังกฤษ หรือ ประเทศอืนๆหรือไม่
...................................................................
หน ้า 15 จาก 18

เหตุผลทีถูกปฏิเสธ ..........................................................
วัน/เดือน/ปี ทีถูกปฏิเสธ .......................................
ประเทศอืน ๆ ทีท่านเคยเดินทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี ) วันเดือนปี ทีไป รวมกีวัน และ
วัตถุประสงค์ในการไป (ท่องเทียว , ธุรกิจ, นักเรียน)
1.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไป
ี ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
2.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไป
ี ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
3.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไป
ี ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
4.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไป
ี ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
5.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไป
ี ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในการไป ..........................
สถานภาพ
.........โสด
........ หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต ้องนํ ามาแสดงด ้วย)
......... แต่งงานแล ้ว (แต่ไม่ได ้จดทะเบียน)
........ แต่งงานและมีทะเบียนสมรส (ต ้องนํ ามาแสดงด ้วย)
........ หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )
ในกรณีสมรสแล ้วทังจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ต ้องกรอกรายละเอียดเพิมเติม
ชือ นามสกุล ของคูส
่ มรส
..............................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของคูส
่ มรส
...........................................................................................................................
สถานทีเกิด..................................................................................................
เชือชาติ .......................................... สัญชาติ .............................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศั พท์มอ
ื ถือ .........................................
ทีอยูป
่ ั จจุบันของคูส
่ มรส
................................................................................................................................
ในกรณีทมี
ี บต
ุ ร ต ้องกรอกรายละเอียดเพิมเติมทุกคน
1.ชือ นามสกุล ของบุตร
................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
...............................................................................................................................
สถานทีเกิด...................................................................................
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หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศั พท์มอ
ื ถือ .........................................
ปั จจุบน
ั บุตรอาศั ยอยูท
่ ี
...................................................................................................................................
2.ชือ นามสกุล ของบุตร
................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
...............................................................................................................................
สถานทีเกิด...................................................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศั พท์มอ
ื ถือ .........................................
ปั จจุบน
ั บุตรอาศั ยอยูท
่ ี
...................................................................................................................................
ประวัตข
ิ องบิดา
ชือของบิดา ..........................................................
นามสกุลของบิดา ..........................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบิดา .........................................
สถานทีเกิดของบิดา........................................................
ประเทศทีเกิด ......................................................
เชือชาติ ................................... สัญชาติ......................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศั พท์มอ
ื ถือ .........................................
ประวัตข
ิ องมารดา
ชือของมารดา ........................................................
นามสกุลของมารดา ....................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของมารดา ..........................................
สถานทีเกิดของมารดา ..............................................
ประเทศทีเกิด .............................................
เชือชาติ ................................... สัญชาติ .....................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศั พท์มอ
ื ถือ .........................................
ข ้อมูลส่วนตัวของผู ้เดินทางเกียวกับด ้านอาชีพ การงาน รายได ้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ
งานปั จจุบันทําอาชีพ, ตําแหน่ง (โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
......................................................................
ชือบริษัททีทํางาน
..........................................................................................................................................
ทีอยูข
่ องบริษัททีทํางาน
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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รหัสไปรษณีย.์ ......................................วัน/เดือน/ปี ทีเริมทํางาน ...............................................
เงินเดือน .................................บาท
กรณี นั กเรียน / นั กศึกษา ระบุชอโรงเรี
ื
ยน/มหาวิทยาลัย
...............................................................................
ระดับชันทีเรียนอยู่ ........................................หลักสูตรทีกําลังเรียน
..............................................................
ท่านเคยทํางานเหล่านีหรือไม่ (ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย สือมวลชน ข ้าราชการ)
........เคย ........ไม่เคย
ถ ้าเคย ระบุอาชีพทีทํา , ตําแหน่ง (โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
....................................................................
ชือต ้นสังกัดทีเคยทํางาน
................................................................................................................................
ทีอยูข
่ องต ้นสังกัดทีเคยทํางาน
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ......................................วัน/เดือน/ปี ทีเริมทํางาน ..........................................
วัน/เดือน/ปี ทีออกจากงาน ..........................................
ท่านมีสมุดบัญชีเงินฝากหรือไม่
........มี
.......ไม่ม ี
ถ ้ามีโปรดแจ ้งรายละเอียดว่าเป็ น บัญชีออมทรัพย์ / ฝากประจํ า จากธนาคารอะไร ยอดรวมเท่าไหร่
……………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………...
ท่านได ้ใช ้เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่
...........................................................................................................
ท่านแบ่งรายได ้ของท่านให ้กับสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่
.................................................................
ค่าใช ้จ่ายของท่านในการไปอังกฤษเป็ นจํ านวนเงินเท่าไหร่
...........................................................................
ในการเดินทางครังนี ใครเป็ นคนออกค่าใช ้จ่ายให ้ท่าน
..................................................................................ใครเป็ นคนจ่ายค่าใช ้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตัว
เครืองบิน ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ..................................................... ถ ้ามีคนออกค่าใชจ่้ ายให ้ท่านไป
อังกฤษ เขาได ้จ่ายให ้เป็ นจํ านวนเงินเท่าไหร่ ...............................................
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า่ เป็ นดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว่ นเกียวข้องใดๆทงสิ
ั น
ทงนี
ั บริษท
ั เป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั
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