LONDON : HARRY POTTER
7 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

กําหนดวันเดินทาง: ป 2561
มกราคม : 11 – 17, 27 ม.ค. – 2 ก.พ.

58,900.-

กุมภาพันธ : 8 – 14, 23 ก.พ. – 1 มี.ค.
มีนาคม : 8 -14, 22 – 28
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เชา

เที่ยง

ค่ํา

โรงแรมที่พัก
หรือเทียบเทา
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กรุงเทพฯ – ลอนดอน
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ลอนดอน – บูรฟอรด – ไบบิวรี – คารดิฟฟ
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3

คารดิฟฟ – สแตรทฟอรด – บานเช็คสเปยร –
ออกฟอรด (หนึ่งในฉากภาพยนตรแฮรี่ พ็อตเตอร)

4

เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – แฮรอทส

O

O
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ลอนดอน – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮนจ – ลอนดอน

O

O

O

O

X

✈

✈
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6

ลอนดอน – วอรนเนอร บราเธอร (แฮรรี่ พอตเตอร) –

HOLIDAY INN LONDON
WEST
HOLIDAY INN LONDON
WEST

Bicester Village Outlet – สนามบินลอนดอน
7

กรุงเทพฯ

***ทองอาณาจักร Warner Brothers Studio London
สถานที่ถายทําภาพยนตร Harry Potter ทั้ง 7 ภาค***
***พักลอนดอน 3คืน***
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***ทานเปดยางโฟรซีซัน***
*** ราคาทัวรไมรวมคาธรรมเนียมวีซาทานละ 5,600 บาท ***
(ไมรวมคาแปลเอกสารที่ตองมีตราประทับของสถาบันแปลภาษา)
บิ น ตรงลั ด ฟ า เข า สู ป ระเทศอั ง กฤษ ตื่ น ตาตื่ น ใจกั บ เสาหิ น สโตนเฮ น จ (Stonehenge)

1 ใน 7 สิ่ ง

มหัศจรรยของโลก ชมพิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน (Roman Bath Museum) อดีตที่ยิ่งใหญและรุงเรือง
ของชาวโรมันที่เมืองบาธ เที่ยวบานเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปยร (William Shakespeare) ถายรูปกับ
หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ชอปปงจุใจที่หางแฮรรอดส และ ถนนออกฟอรด ใจกลางกรุงลอนดอน
(London)
วันแรกของการเดินทาง
10.00 น.

กรุงเทพฯ – ลอนดอน

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร
สายการบิน อี.วี.เอ.แอร ประตู 8 แถว Q พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก

13.05 น.

ออกเดินทางสูส
 นามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว เที่ยวบินที่ BR067

19.20 น.

เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 7 ชั่วโมงและ
จะเปลี่ยนเปน 6 ชั่วโมงในวันที่ 26 มี นาคม 2561) นําทา นผา นพิธีต รวจคนเขา
เมืองและศุลกากร
นําคณะเขาสูที่พก
ั โรงแรม HILTON AIRPORT หรือเทียบเทา

วันที่สองของการเดินทาง
เชา

ลอนดอน – บูรฟอรด – ไบบิวรี – คารดิฟฟ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองบูรฟอรด Burford เมืองเล็กๆนารักที่ยังคงเอกลักษณ ระยะทาง 100 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ของบานเรือนในแบบชนบทตั้งแตยุคคริสตศตวรรษ ที่ 13 ใหทานไดสัมผัสอารย
ประมาณ 1.15 ชม.
ธรรมอันเกาแกดั้งเดิมของชาวอังกฤษ ผานชม โบสถ St. John the Baptist
Burford โบสถเกาแกที่มีหลักฐานการสรางตั้งแตป ค.ศ 1175 มีความสําคัญ ติด
อันดับ 1 ใบ 10 ของโบสถชื่อดังที่สุดของประเทศอังกฤษ อิสระใหทานไดเดินชม
ความงามของบานเรือนตลอดแนวถนนที่มีชื่อวา The Hill ที่ทอดตัวลงตามแนว
เขา อั น เป น เอกลั ก ษณ ที่ ทุ ก คนมาแล ว ต อ งเดิ น ชมเมื อ งสั ม ผั ส พร อ มถ า ยรู ป
บานเรือนที่เรียงตัวรับกับแนวถนนอยางลงตัว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บาย

จากนั้นนําทานสูเมืองไบบิวรี (Bibury) หมูบานที่ไดรับยกยองวาเปนหมูบานที่
สวยที่สุดในอังกฤษ (The Most beautiful village in England) เปน
สถานที่ซึ่งเต็มไปดวยกระทอมโบราณ และโบสถอันเกาแกอยางเชน โบสถเซนต
แมรี่ อีก ทั้งยังมี ถนนสวยๆ รายลอมดวยดอกไม สีสดใสริมสองขางทาง อิสระให
ทานไดเพลิดเพลินกับบรรยายอันสุดแสนโรแมนติคพรอมเก็บภาพความประทับใจ
กั บ หมู บ า นเล็ ก ๆแห งนี้ เดิ นทางต อ สู เ มื อ งคารดิฟ ฟ (Cardiff)

เมื อ งหลวง ระยะทาง 143 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประเทศเวลส (Wales) หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเปนที่ตั้งของปราสาท
ประมาณ 2.30 ชม.
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คารดิ๊ฟ เดิม เป นที่ พํา นัก ของขุนนางผูป กครองเมื อง ถู กล อมรอบไวด วยกํา แพง
โบราณ จากนั้นผ า นชมศาลาว า การเมื องและกลุ ม อาคารโบราณเก า แกผ า นชม
เมือง สวนสาธารณะคารดิ๊ฟ สนามกีฬามิลเลนเนียม อาคารที่ทําการของรัฐ
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เขาสูท
 ี่พัก โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง คารดิฟฟ – สแตรทฟอรด – บานเช็คสเปยร –
ออกฟอรด (หนึ่งในฉากภาพยนตรแฮรี่ พ็อตเตอร)
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางตอสู เมือง สแตรทฟอรด (Stratford Upon Avon) เมือง ระยะทาง 160 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําเอวอน อันเปนบานเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปยร (William
ประมาณ 2.30 ชม.
Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บาย

นําทานเขาสูเมือง ออกฟอรด (Oxford) เมืองแหงการเรียนรู และเมืองสถานที่
ถายทําภาพยนตรเรื่อง Harry Potter ภาพยนตรที่มีชื่อเสียงโดงดังในยุค 2000

ระยะทาง 86 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.15 ชม.

โดย J.K. Rowling เมืองออกซฟอรด เปนเมืองที่คอนขางเล็กกะทัดรัด ตั้งอยูทาง
ตะวั นออกเฉี ยงใต ข องประเทศอั งกฤษ ใกล กั บ แม น้ํา เทมส จากนั้นนํ า ท า นชม
อาคารไครชเชิรท คอลเล็ ท (Christchurch

College) จากทางด า นนอก

(ยังไมรวมคาเขาชม) เปนสถานที่ถายทําหนึ่งในฉากหองอาหารของภาพยนตร
แฮรี่ พ็อตเตอร จากนั้นดินทางเขาสูมหานครลอนดอน (London) เมืองที่เปน
ศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของโลก เปน

ระยะทาง 97 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

ผูนําดานการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเปนที่ยอมรับ
วามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเปนเมืองทองเที่ยวที่ใหญและสําคัญของยุโรปอีก
ดวย
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEST หรือเทียบเทา

วันที่สข
ี่ องการเดินทาง
เชา

เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – แฮรอทส

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํา ท า นเที่ ย วชม มหานครลอนดอน ผ า นพิ ค คาดิ ล ลี่ เ ซอรคั ส (Piccadilly
Circus) เดิมเปนวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ําพุ และรูปปนอีรอสตรง
กล า ง แล ะเ ข า สู ไ ช น า ทา ว น ย า นชุ มช นช า ว จี น ก ล า งมห า นค รล อ นด อ น
ผา นจั ตุรัส ทราฟ ล ก า ร (Trafagal

Square)

ที่ รายล อ มไปด ว ยอาคารที่

นาสนใจ ผานมหาวิหารเซนตปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มย
ี อดโดมใหญ
เปนอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใชจัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวางเจาฟาชาย
ชารล และเลดี้ไดอานา สเปนเซอร แลวเขาสูจัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสทมินส
เตอร (Westminster Abbey) ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแตตนศตวรรษ
ที่ 16 และยั ง เป น ที่ ตั้ ง ของหอนาฬิ ก าที่ รู จั ก กั น ดี ใ นนามหอนาฬิ ก าบิ๊ ก เบน
(Big Ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เปนนาฬิกาที่มี
หนาปดใหญที่สุดในโลกและฝงตรงขามที่มีแมน้ําเทมสกั้นอยูเปนที่ตั้งของชิงชา
LHR-BR001
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สวรรค ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในยุโรป จากนั้น
นําทานถายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขามแมน้ําเทมสที่
สามารถยกเปดปดได
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (FISH&CHIPS)

บาย

จากนั้นพาทานเลือกซื้อสิ้นคาในยานไนซบริดจ (Knights Bridge) ซึ่งเปน
ที่ตั้งของหางสรรพสินคาชื่อดังอยาง ฮารวีย นิโคล (Harvey Nicole) และ
แฮรรอดส (Harrods) ที่ทานสามารถเลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนําจากทั่วทุกมุม
โลก รวมทั้งกระเปาแฮรรอดสที่นิยมกันอยางมาก รวมทั้งมีรานคาแฟชั่นมากมาย
ตั้งอยูบริเวณ High Street เชน Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant,
Hugo Boss, Porsche Deign, Bally

และยังมีถนนสโลน (Sloane Street)

ที่เปนที่ตั้งของราน Super Brands อาทิ เชน Louis Vuitton, Chanel, Hermes,
Gucci, Valentino,
Alberta

Salvatore

Ferragamo,

MCM,

Ermenegildo Zegna,

Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce &

Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ
ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน โฟรซีซั่น
เพื่อลิ้มรสเปดยางอันเลื่องชื่อ
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEST หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

ลอนดอน – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮนจ – ลอนดอน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางตอสูเมืองบาธ (Bath) ตั้งอยูในหุบเขาของแมน้ําเอวอนใน ระยะทาง 186 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
บริเวณที่มีน้ําพุรอนธรรมชาติที่เปนที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอํานาจ
ประมาณ 2.45 ชม.
และเปนผูสรางโรงอาบน้ําโรมัน (Roman Bath) และยังไดเปนเมืองมรดกโลก
จากองคการยูเนสโก (UNESCO) ในป ค.ศ. 1987 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑ
น้ําแรรอนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการคนพบที่นาสนใจ
ปจจุบันเปนกลุม อาคารสํ าคัญของเมือง คือ บริเวณที่เ ปนที่ตั้งของบอน้ําแรรอ น
คิงส (The Sacred Spring) สวนที่สอง คือ บริเวณวัด และสวนที่สาม คือ บริเวณ
ที่ เ ป ด บริ ก ารให นั ก ท อ งเที่ ย วหรือ ชาวเมื อ งใช บ ริ ก ารน้ํ า แร ซึ่ ง มี ทั้ ง สระว า ยน้ํ า ,
บอน้ําแรเย็น-รอน, หองอบไอน้ํา และสวนที่เปน Turkish Bath

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บาย

นําทานออกเดินทางสู เมืองซาลสบัวรี่ (Salisbury) นําทานชมเสาหินสโตน

ระยะทาง 62 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.

เฮนจ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกอนประวัติศาสตร มี
อายุกวา 5,000 ป เปนกลุมแทงหินขนาดใหญ ตั้งอยูกลางทุงราบกวางใหญ ซึ่ง
ไม มี ใ ครทราบวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการสร า งอย า งชั ด เจน

ระยะทาง 136 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม.

จากนั้ น ดิ น ทางกลั บ สู

มหานครลอนดอน (London)
ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEST หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง

LHR-BR001
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Bicester Village Outlet – สนามบินลอนดอน
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมือง Leavesden อันเปนที่ตั้งของ Warner Bros. Studio
London ใหทานไดเขาชม“บาน” ของภาพยนตร Harry Potter ทั้ง 7 ภาค

ระยะทาง 35 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 0.45 ชม.

ที่ไดเปดใหแฟนๆ เขาชมตั้งแตตนป 2012 หลังจากการถายทําทัง้ หมดเสร็จสิน
้ ลง
ใหทานไดตื่นตาตื่นใจกับสถานที่ถายทําจริงของทุกๆอยาง ที่เราไดเห็นในหนัง
ตลอดระยะเวลากวา 10 ปแหงการถายทําอันยาวนาน จนอาจเรียกไดวาเปนบาน
อีกหลังของนักแสดงและทีมงานหลายรอยชีวิตผูอยูเบื้องหลังความอลังการและ
ความสํ า เร็ จ ทั่ ว โลก ท า นจะมี โ อกาสได เ ห็ น แทบทุ ก มุ ม สํ า คั ญ ๆ ที่ เ คยเห็ น ใน
ภาพยนตร ไมวาจะเปนหองนั่งเลนรวมของบานกริฟฟนดอร กระทอมแฮกริด
ภายในบานโพรงกระตาย หองทํางานรูปทรงกลมของดัมเบิลดอร คุกใตดน
ิ
ของสเนป รวมถึงกระทรวงเวทมนตรดวย เอาเปนวานึกหองไหนออก หอง
นั้นมีหมดเลย รวมถึงสถานที่ขนาดใหญอยางตรอกไดแอกอนที่บรรยากาศ
มันใชม าก ซอยพริเ ว็ ท บ า นเก า ของแฮรรี่ที่ โดนระเบิ ด และชานชาลา 9
3/4 ก็มีใหเราไดเดินเขาไปชมของจริง เสมือนเดินเขาไปในภาพยนตรจริงๆ ทุก
ประการ
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัทธยาศัย

บาย

จากนั้นนําทานเดินทางสู Bicester Village Outlet ชอปปงจุใจ มีหลากหลาย
แบรนด ดั ง ให ท า นให เ ลื อ กสรร อาทิ เช น Balenciaga,

Valentino,

MCM,

ระยะทาง 91 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio
Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ
17.00 น.

พาท า นเ ดิ น ทางสู ส นาม บิ น ฮี ท โธรว เพื่ อ ใ ห ท า นได มี เ วลา ทํ า คื น ภาษี
(Tax Refund) และเลือกซื้อสินคาปลอดภาษีในสนามบิน

21.20 น.

ออกเดินทางตอสูก
 รุงเทพฯ เที่ยวบินที่ BR068

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
15.45 น.

ระยะทาง 83 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.15 ชม.

กรุงเทพฯ

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

(รานคาใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองทีเ่ ขาพัก เชน กรณีที่เมืองนั้นมี
การจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสม)

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน ทรัพยสินสวนตัวหาย, การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
น้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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3. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจงใหทา นทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง

5. เมื่อทานทําการซือ
้ โปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตัว
๋ โดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจา
 ยใดๆ ทัง
้ สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลว
 งหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ

โปรแกรม : LONDON : HARRY POTTER
7 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
กําหนดวันเดินทาง: ป 2561
มกราคม : 11 – 17, 27 ม.ค. – 2 ก.พ.
กุมภาพันธ : 8 – 14, 23 ก.พ. – 1 มี.ค.
มีนาคม : 8 -14, 22 – 28

อัตราคาบริการ

ราคา

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ

58,900.-

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง (กรุณาอานขอมูลเพิม
่ เติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )

58,900.-

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ
เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 1 ทาน
เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 2 ทาน
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )
ในกรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน ลดทานละ

6,900.58,900.58,900.20,000.-

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
(ราคาสามารถยืนยันไดกต
็ อเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)
***

80,000.-

ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซา
 ทานละ 5,600 บาท
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อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวน
ั เดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูต
 อ
จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงือ
่ นไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานทีท
่ องเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. มัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน

คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,

คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปา
เดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอังกฤษ 5,600 บาท
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, พนักงานขับรถ (10 ปอนด)
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 2 ปอนด ตอคน ตอวัน : 6 x 2 = 12 ปอนด หรือประมาณ
600 บาท)
8. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
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เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่ โมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรบ
ั
เงินมัดจําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มอ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษท
ั ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซา ไดทันที
4. หากทานที่ตองการออกตัว
๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิไ
์ มรับผิดชอบ
คาใชจายทีเ่ กิดขึ้น
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยืน
่
รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม
สะดวกในการเดิ นทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกว า 4-5 ชั่ว โมงติ ดตอ กัน ท านและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะ
ทัวรทั้งหมด

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัติวซ
ี าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงเห

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1. การพิจ ารณาวีซ าเปน ดุลยพินิ จของสถานทูต มิใ ชบ ริษั ททั วร การเตรี ยมเอกสารที่ดี และถูก ตอ งจะช วยให การ

พิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทาง

บริ ษั ท ฯ ทราบล ว งหน า เพื่ อ วางแผนในการขอวี ซ า ของท า น ซึ่ง บางสถานทู ต ใช เ วลาในการพิ จ ารณาวี ซ า ที่
คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน

ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทาง
บริษัทดวย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวน
หนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง

นั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ใน
เลม
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ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสาํ รองที่นงั่ พรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทา นไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บ
คาใชจา ยตามทีเ่ กิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจา ยทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจา ยทัง้ หมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว

(30ทานขึ้นไป)

เนือ
่ งจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท

และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลือ
่ นการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวซ
ี าจากทางสถานทูต (วีซาไมผา
 น) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํา
มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจา ยทีเ่ กิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตัว๋ เครื่องบิน
หรือคาตัว๋ เครือ
่ งบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแลว) / คาสวนตางในกรณีทก
ี่ รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด
9. กรณีผเู ดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวา เหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน อาจจะไดเปน 1 เตียง
ใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหา
ได ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม
่ เติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก

2.

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนือ
่ งจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา

3.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคา โรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นหรือยายเมืองเพือ
่ ใหเกิดความเหมาะสม
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4.

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองทีเ่ ปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และ
ไมมีอางอาบน้าํ ซึ่งขึ้นอยูก
 บ
ั การออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

5.

หากมีงานเทศกาลโรงแรมอาจจะไดพก
ั ในเมืองอื่นแทน

เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศอังกฤษ
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ

*** ยื่นวีซาแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 28) ***
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับ
ประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม
และ บางสถานทู ต อาจไม สามารถยื่ น ขอวีซ าในประเทศไทยได ข อกํ าหนดนี้ ร วมไปถึ ง ผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย***

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลัง
ขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ
ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)

3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก
ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน
15 วัน กอนวันยื่นวีซา และบัญชีตอ
 งมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน
STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง
3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลม
ใหม)
***ควรเคลื่อนไหวบัญชีสม่ําเสมอ ไมควรแตงบัญชีโดยการนําเงินกอนใหญเขาบัญชีกอนยื่นวีซา
จะทําใหยอดเงินกระโดด ซึ่งอาจเปนเหตุใหทานถูกปฏิเสธวีซาได
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3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง
3.3.1 สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจา ยให อัพเดทไมเกิน 15
วัน กอนวันยื่นวีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน
STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง
3.3.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มก
ี ารชี้แจงความสัมพันธอีกหนึง่ ฉบับ (Sponsor Letter)

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
4. หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน
อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญา
เชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน
- เปนพนักงาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษท
ั ฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนา
พาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยน
ื่ )
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนา
พาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยน
ื่ )
5. เอกสารสวนตัว
-

สําเนาทะเบียนบาน

-

บัตรประชาชน

-

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

-

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตบิดามาดวย

-

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
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-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น

รับรองสําเนาถูกตอง

ใหทานเซ็นเฉพาะ

แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา

เทานั้น
8. ในกรณีที่มเี อกสารแปลเปนภาษาอังกฤษ ตองแปลจากรานแปลหรือศูนยแปล พรอมประทับตรา เทานั้น

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศอังกฤษ
(กรุณากรอกขอมูลเปน ภาษาอังกฤษ ใหครบทุกขอ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)

ถาทานกรอกขอมูลไมครบถวนทุกขอ ทานจะไมสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอวีซาได
ชื่อ-นามสกุล ผูเดินทาง ภาษาไทย...................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล ผูเดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง.............................................................................
ชื่อ-นามสกุลเกา ที่เคยใชกอนเปลี่ยน.............................................................................................................
เหตุผลที่เปลี่ยน (เชน สมรส ฯลฯ) ..............................เปลี่ยนเมื่อวันที่ (วัน/เดือน/ป) ...................................
วัน/เดือน/ปเกิด...............................................................................................................................................
เชื้อชาติ.......................... สัญชาติ ............................ สถานที่เกิด........................... ประเทศ...........................
ที่อยู ( ถาที่อยูตามทะเบียนบาน กับที่อยูปจจุบันคนละที่อยูกรุณาแจงรายละเอียด )
........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.......................................
ทานอาศัยอยูในบานหลังนี้มาเปนเวลา …........….........ป .........................เดือน
หมายเลขโทรศัพทมือถือ..........................................หมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน .........................................
หมายเลขโทรศัพทบาน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..…....
มีหนังสือเดินทางมาแลวทั้งหมด ..................เลม
หมายเลขหนังสือเดินทางปจจุบัน ........................วันที่ออก...............................หมดอายุ..............................
หมายเลขหนังสือเดินทางเลมเกา .........................วันที่ออก...............................หมดอายุ...............................
ทานเคยเดินทางเขาประเทศอังกฤษหรือไม …………………………………………………………………
วัน/เดือน/ป ที่เคยเขาประเทศอังกฤษครั้งลาสุด ............................................. รวมทั้งหมดกี่วัน ....................
วัตถุประสงคในการไปครั้งลาสุด (ทองเที่ยว , ธุรกิจ , นักเรียน) ....................................................................
ประเภทของวีซาอังกฤษที่เคยไดรับ เปนประเภทใด ......................................................................................
ระยะเวลาของวีซาอังกฤษที่เคยไดรับ เริ่มตั้งแตวันที่ .....................................ถึงวันที่ ...................................
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ทานเคยไดรับการปฏิเสธวีซาอังกฤษ หรือ ประเทศอืน่ ๆหรือไม ...................................................................
เหตุผลที่ถูกปฏิเสธ .......................................................... วัน/เดือน/ป ที่ถูกปฏิเสธ .......................................
ประเทศอื่น ๆ ที่ทานเคยเดินทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ป) วันเดือนป ที่ไป รวมกี่วัน และ
วัตถุประสงคในการไป (ทองเที่ยว , ธุรกิจ, นักเรียน)
1.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน วัตถุประสงคในการไป ..........................
2.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน วัตถุประสงคในการไป ..........................
3.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน วัตถุประสงคในการไป ..........................
4.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน วัตถุประสงคในการไป ..........................
5.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน วัตถุประสงคในการไป ..........................

สถานภาพ .........โสด
......... แตงงานแลว (แตไมไดจดทะเบียน)
........ หมาย (คูสมรสเสียชีวิต)

........ หยา และมีทะเบียนหยา (ตองนํามาแสดงดวย)
........ แตงงานและมีทะเบียนสมรส (ตองนํามาแสดงดวย)

ในกรณีสมรสแลวทั้งจดทะเบียนและไมจดทะเบียน ตองกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ นามสกุล ของคูสมรส ..............................................................................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด ของคูสมรส...........................................................................................................................
สถานที่เกิด..................................................................................................
เชื้อชาติ .......................................... สัญชาติ .............................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ .........................................
ที่อยูปจจุบันของคูสมรส ................................................................................................................................
ในกรณีที่มีบุตร ตองกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน
1.ชื่อ นามสกุล ของบุตร ................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด ของบุตร ...............................................................................................................................
สถานที่เกิด...................................................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ .........................................
ปจจุบันบุตรอาศัยอยูที่ ...................................................................................................................................
2.ชื่อ นามสกุล ของบุตร ................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด ของบุตร ...............................................................................................................................
สถานที่เกิด...................................................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ .........................................
ปจจุบันบุตรอาศัยอยูที่ ...................................................................................................................................
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ประวัติของบิดา
ชื่อของบิดา .......................................................... นามสกุลของบิดา ..........................................................
วัน/เดือน/ปเกิด ของบิดา .........................................
สถานที่เกิดของบิดา........................................................ประเทศที่เกิด ......................................................
เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ......................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ .........................................
ประวัติของมารดา
ชื่อของมารดา ........................................................ นามสกุลของมารดา ....................................................
วัน/เดือน/ปเกิด ของมารดา ..........................................
สถานที่เกิดของมารดา ..............................................ประเทศที่เกิด .............................................
เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ .....................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ .........................................
ขอมูลสวนตัวของผูเดินทางเกี่ยวกับดานอาชีพ การงาน รายได รายรับ และรายจายตางๆ
งานปจจุบันทําอาชีพ, ตําแหนง (โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) ......................................................................
ชื่อบริษัททีท่ ํางาน ..........................................................................................................................................
ที่อยูของบริษัทที่ทํางา
น...........................................................
........................................................................................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณีย.......................................วัน/เดือน/ป ที่เริ่มทํางาน
............................................... เงินเดือน .................................บาท
กรณี นักเรียน / นักศึกษา ระบุชื่อโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ...............................................................................
ระดับชั้นที่เรียนอยู ........................................หลักสูตรที่กําลังเรียน ..............................................................
ทานเคยทํางานเหลานี้หรือไม (ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย สื่อมวลชน ขาราชการ) ........เคย ........ไมเคย
ถาเคย ระบุอาชีพที่ทํา , ตําแหนง (โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) ....................................................................
ชื่อตนสังกัดที่เคยทํางาน ................................................................................................................................
ที่อยูของตนสังกัดที่เคยทํางา
น...........................................................
........................................................................................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณีย.......................................วัน/เดือน/ป ที่เริ่มทํางาน
.......................................... วัน/เดือน/ป ที่ออกจากงาน ..........................................
ทานมีสมุดบัญชีเงินฝากหรือไม
........มี .......ไมมี
ถามีโปรดแจงรายละเอียดวาเปน บัญชีออมทรัพย / ฝากประจํา จากธนาคารอะไร ยอดรวมเทาไหร
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………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………...
ทานไดใชเงินสวนตัวตอเดือนเทาไหร...........................................................................................................
ทานแบงรายไดของทานใหกับสมาชิกครอบครัวเดือนละเทาไหร .................................................................
คาใชจายของทานในการไปอังกฤษเปนจํานวนเงินเทาไหร ...........................................................................
ในการเดินทางครั้งนี้ ใครเปนคนออกคาใชจายใหทาน ..................................................................................
ใครเปนคนจายคาใชจายตางๆ เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาโรงแรม คาอาหาร .....................................................
ถามีคนออกคาใชจายใหทานไปอังกฤษ เขาไดจายใหเปนจํานวนเงินเทาไหร ...............................................

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานัน
้
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