สกอตแลนด เวลส อังกฤษ
8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินการตา (QR)

กําหนดวันเดินทาง: ป 2560

53,900.-

ธันวาคม : 2 - 9
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เชา

เที่ยง

ค่ํา

โรงแรมที่พัก
หรือเทียบเทา

1

กรุงเทพ – โดฮา

✈

✈

✈

2

โดฮา – เอดินบะระ – ปราสาทเอดินบะระ

✈

O

O

NOVOTEL EDINBURGH
PARK

O

O

O

NOVOTEL LIVERPOOL

3

เอดินบะระ – แมนเชสเตอร – เขาชมสนามฟุตบอลโอลด
แทรฟฟอรด – ลิเวอรพูล

4

ลิเวอรพูล – เมืองสแตรทฟอรด – คารดิฟฟ

O

O

O

5

คารดิฟฟ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮนจ – ลอนดอน

O

O

O

6

อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

O

X

X

O

O

✈

✈

✈

✈

7

เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – Bicester Village outlet –

CLAYTON HOTEL
CARDIFF
HOLIDAY INN LONDON
WEST
HOLIDAY INN LONDON
WEST

สนามบิน
8

โดฮา – กรุงเทพฯ

*** ราคาทัวรไมรวมคาธรรมเนียมวีซา***
คาธรรมเนียมวีซาทานละ 5,600 บาท
(ไมรวมคาแปลเอกสารที่ตองมีตราประทับของสถาบันแปลภาษา)
EDI-QR002

หนา 1 จาก 16

นํ า ท า นบิ น สู เ มื อ งเอดิ น บะระ ประเทศสกอตแลนด (Scotland) เข า ชมปราสาทเอดิ น เบิ ร ก
(Edinburge Castle ) เคยเปนที่ประทับของกษัตริยสกอต แฟนบอลไมพลาดเขาชมสนามฟุตบอล
ของทีมปศาจแดง แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด (Old Trafford Stadium) เที่ยวบานเกิดของวิลเลี่ยม
เช็คสเปยร (William Shakespeare ) เยือนเมื องคารดิ ฟฟ (Cardiff) เมือ งหลวงแหงเวลส
(Wales) ชมพิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน(Roman Bath Museum) อดีตที่ยิ่งใหญและรุงเรืองของ
ชาวโรมันที่เมืองบาธ ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของ
โลก ชอปปงจุใจที่หางแฮรรอดส และถนนออกฟอรด ใจกลางกรุงลอนดอน (London)
วันแรกของการเดินทาง
22.30 น.

กรุงเทพ – โดฮา

คณะพรอ มกั น ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหว างประเทศประตู 9
เคาน เ ตอร T สายการบิ น กาตาร แอร เ วย โดยมี เ จ า หน า ที่ ค อยต อ นรั บ และ
อํานวยความสะดวก

วันที่สองของการเดินทาง

โดฮา – เอดินบะระ – ปราสาทเอดินบะระ

01.35 น.

ออกเดินทางสูโ ดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 837

05.25 น.

เดินทางถึง สนามบินโดฮา นําทานเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ

07.30 น.

ออกเดินทางตอสูเ อดินเบิรก
 ประเทศสก็อตแลนด โดยเที่ยวบินที่ QR 029

12.30 น.

ถึงสนามบินเอดินเบิรก ประเทศสก็อตแลนด (Scotland) (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 7 ชั่วโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทาน
เขาสูเมืองเอดินเบิรก (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด
(Scothland) ดินแดนที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่สวยงาม นําทานเดินทางสูย
 านเมืองเกา
สู ถ นนรอยั ล ไมล (Royal

Mile) ถนนสายสํ า คั ญ ที่ เ ชื่ อ มสู พ ระตํ า หนัก โฮลี่ รู ด

(Palace of Holyrood House) ซึ่งเปนที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือน
สกอตแลนด และเคยเปนที่ประทับของพระนางแมรีแหง สก็อต ฝงตรงขามเป น
รัฐสภาแหงชาติสก็อตอันนาภาคภูมิใจ ดวยสถาปตยกรรมรวมสมัย แลวนําทาน
เขาชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle ) อันสงางามดวยทําเลที่ตั้ง
บนเนิ น เขาสู ง มองเห็ น เด น เป น สง า จากทุ ก มุ ม เมื อ ง เคยเป น ที่ ป ระทั บ ของ
กษั ต ริ ย ส ก อ ต แบ ง เป น ส ว นต า งๆอย า งน า ชม อาทิ ส ว นของป อ มปราการและ
กําแพงปราสาทโบราณ มีปนใหญเรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปนใหญในเวลา
13.00 น. ของทุ ก วั น ตลอด 150 ป ที่ ผ า นมา, โบสถ เ ซนต มากาเร็ ต สร า งใน
คริ ส ต ศ ตวรรษที่ 12 เพื่ อ รํ า ลึ ก ถึ ง พระมารดาของกษั ต ริ ย เ ดวิ ด ที่ 1 แล ว เข า สู
พระราชฐานชั้นในสวนที่เปน The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ
แหงสก็อต
ค่ํา
EDI-QR002

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
หนา 2 จาก 16

นําคณะเขาสูที่พัก โรงแรม NOVOTEL EDINBURGH PARK หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง

เอดินบะระ – แมนเชสเตอร –
เขาชมสนามฟุตบอลโอลด แทรฟ ฟอรด – ลิเวอรพูล

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางสูเมืองแมนเชสเตอร (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ระยะทาง 388 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ที่มีชื่อเสียงจากการเปนเมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของโลก เปนศูนยกลางศิลปะ
ประมาณ 4.30 ชม.
สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ อีกทั้งยังเปนเมืองที่ตั้งของสโมสรที่มีชื่อเสียงโดงดังใน
วงการฟุ ต บอลของโลก โดยมี ส โมสรฟุ ต บอล 3 สโมสร ได แ ก แมนเชสเตอร
ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร เคานตี้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บาย

นําคณะเขาชมสนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford Stadium
and Museum Tour ) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดวารวยที่สุดในโลก เปนสนาม
ที่ใหญเปนอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดมากถึง 76,212 คน เปนรอง
จากสนามเวมบลีย สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีม
ชาติอั งกฤษเพี ยงแหงเดียว และใหญ เปนอันดั บที่ 11 ของยุโรปนอกจากนั้นยัง
เป น 1 ใน 2 สนามในอั งกฤษที่ ยู ฟ า รับ รองเป น สนาม 5 ดาว รวมทั้ ง เข า ชม
พิพิ ธ ภั ณ ฑ (Museum) ที่ รวบรวมประวั ติ ค วามเป นมาตั้ งแตเ ริ่ม ก อ ตั้งสโมสร
และ ยังมีสิ่งของ ถวยรางวัลตางๆ แสดงโชวอยูดวย จากนั้นอิสระใหทานเลือกซื้อ
ของที่ระลึกของทีมที่ทานชื่นชอบในราน MEGA STORE ที่มากมายไปดวยของ
ที่ระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล ***หมายเหตุ หากไมสามารถเขา
ชมสนามฟุตบอลและพิพิธภัณฑได เชน ในวันที่มีการแขงขัน ฯลฯ ทาง
บริษัท ขอคืนคา ใชจา ย 700 บาท ตอ ทา น*** จากนั้นออกเดินทางสู เมื อ ง
ลิเวอรพูล (Liverpool) ไดรับการยกยองใหเปนเมืองวัฒนธรรมแหงยุโรปในป

ระยะทาง 34 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที

2008 และยังเปนเมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรีสี่เตาทองหรือเดอะบีทเทิล ความ
รุ ง เรื อ งของลิ เ วอร พู ล มาจากการเป น เมื อ งท า สํ า คั ญ มี ก ารติ ด ต อ ค า ขายกั บ
แคริบ เบี ยน,

ไอรแ ลนด และแผ นดิ นใหญ ยุโรป นํา ท า นชมบริ เ วณท า เรื อ

อัลเบิรต (Albert Dock) โดยบริเวณทาเรือประกอบไปดวยอาคารทาเรือและ
คลังสินคา ชมตึกรอยัลลิเวอร (Royal Liver Building) อีกหนึ่งอาคารที่ถือ
วาเปนสัญลักษณและมีชื่อเสียงของเมืองลิเวอรพูล
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเขาสูที่พก
ั โรงแรม NOVOTEL LIVERPOOL หรือเทียบเทา

วันที่สข
ี่ องการเดินทาง
เชา

ลิเวอรพูล – เมืองสแตรทฟอรด – คารดฟ
ิ ฟ เมืองหลวงประเทศเวลส

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางตอสู เมืองสแตรทฟอรด (Stratford Upon Avon) เมืองทีต
่ งั้ ระยะทาง 215 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
อยู ริ ม ฝ ง แม น้ํ า เอวอน อั น เป น บ า นเกิ ด ของ วิ ล เลี่ ย ม เช็ ค สเป ย ร (William
ประมาณ 2.30 ชม.

EDI-QR002
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Shakespeare

) กวี ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของอั ง กฤษ นํ า ท า นเที่ ย วชมเมื อ ง

แสตรทฟอรด ซึ่ ง ร ม รื่น ไปด ว ยสวนสาธารณะ นํ า ชมบ า นเช็คสเป ย ร (ดา น
นอก) และชีวิตความเปนอยูของกวีเอกในอดีต ชมโบสถเกาแก Holy Trinity
แมน้ําเอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ในประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับกวีเอกผูนี้
อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาที่ระลึกจากรานคามากมาย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บาย

จากนั้ น เดิ นทางต อ สู เ มื อ งคาร ดิฟ ฟ (Cardiff)

เมื อ งหลวงประเทศเวลส ระยะทาง 160 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
(Wales) หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเปนที่ตั้งของปราสาทคารดิ๊ฟ เดิม
ประมาณ 1.40 ชม.
เปนที่พํานักของขุนนางผูปกครองเมือง ถูกลอมรอบไวดวยกําแพงโบราณ จากนั้น
ผ า น ช ม ศ า ล า ว า ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ ก ลุ ม อ า ค า ร โ บ ร า ณ เ ก า แ ก ผ า น ช ม เ มื อ ง
สวนสาธารณะคารดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทําการของรัฐ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เขาสูท
 ี่พัก โรงแรม CLAYTON HOTEL CARDIFF หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

คารดฟ
ิ ฟ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮนจ – ลอนดอน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางตอสูเมืองบาธ (Bath) ตั้งอยูในหุบเขาของแมน้ําเอวอนในบริเวณที่
มีน้ําพุรอนธรรมชาติที่เปนที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอํานาจ และเปน

ระยะทาง 92 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

ผูสรางโรงอาบน้ําโรมัน (Roman Bath) และยังไดเปนเมืองมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโก (UNESCO) ในป ค.ศ. 1987 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑน้ําแร
รอ นโรมั น (Roman

Bath

Museum) ซึ่ งมี ป ระวั ติ ก ารค นพบที่ นา สนใจ

ปจจุบันเปนกลุม อาคารสํ าคัญของเมือง คือ บริเวณที่เ ปนที่ตั้งของบอน้ําแรรอ น
คิงส (The Sacred Spring) สวนที่สอง คือ บริเวณวัด และสวนที่สาม คือ บริเวณ
ที่เปดบริการใหนักทองเที่ยวหรือชาวเมืองใชบริการน้ําแรซึ่งมีทั้งสระวายน้ํา, บอ
น้ําแรเย็น-รอน,หองอบไอน้ํา และสวนที่เปน Turkish Bath
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (FISH&CHIPS)

บาย

นําทานออกเดินทางสู เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) นําทานชมเสาหินสโตน
เฮนจ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกอนประวัติศาสตร มี

ระยะทาง 62 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.

อายุกวา 5,000 ป เปนกลุมแทงหินขนาดใหญ ตั้งอยูกลางทุงราบกวางใหญ ซึ่ง
ไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู
มหานครลอนดอน (London) เมืองที่เปนศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจ การเมือง
วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของโลก เปนผูนําดานการเงิน การเมือง การสื่อสาร

ระยะทาง 136 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเปนที่ยอมรับวามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเปน
เมืองทองเที่ยวที่ใหญและสําคัญของยุโรปอีกดวย
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEST หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง
เชา
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อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษัทไม
มีรถบริการสง คาใชจายทั้งหมดเปนความรับผิดชอบของตัวทานเอง

อิสระเที่ย วชม หอคอยแหงลอนดอน เปนพระราชวังหลวงและปอ มปราการ
ตั้งอยูบนฝงแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอนในอังกฤษเปนพระราชวังที่เดิมสรางโดย
พระเจ าวิ ลเลียมที่ 1

แหงอั งกฤษ เมื่ อป ค.ศ. 1078เป นสถาปตยกรรมแบบโร

มาเนสก พระราชวังเปนรูจักกันในนามวา “หอคอยแหงลอนดอน” หรือ “หอ” ใน
ประวัติศาสตร ตัวปราสาทตั้งอยูภายในโบโรแหงทาวเวอรแฮมเล็ทสและแยกจาก
ดานตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ดวยลานโลงที่เรียกวา
เนินหอคอยแหงลอนดอน หรือ “ทาวเวอรฮิล” (Tower Hill) ยุโรป

อิ ส ระเลื อ กซื้ อ สิ้ น ค า ที่ ห า งดั ง ใจกลางกรงุ ล อนดอน เช น ห า งแฮร ร อดส
(Harrods) ในยานไนซบริดจ (Knights Bridge) จากนั้นอิสระใหทานได
สนุ ก กั บ การเลื อ กซื้ อ สิ น ค า ตามอั ธ ยาศั ย บริ เ วณถนนอ อ กฟอร ด (Oxford
Street) ซึง่ เรียกไดวาเปนศูนยกลางการชอปปงในกรุงลอนดอน มีรานคาเสื้อผา
แฟชั่น เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกวา 2 กิโลเมตร อาทิ
เชน Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo,
Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ หาง John Lewis, House of
Fraser และ ยังมีหางสุดหรูอยาง Selfridges ที่มีสินคาซุปเปอรแบรนด ตั้งอยู
อีกดวย

อิสระเลือกซื้อ บริเวณถนนออกฟอรด ยังมีถนนสายชอปปงชื่อดังเชื่อมตออยาง
ถนนคารนาบี้ (Canaby Street) แหลงแฟชั่นสุดฮิตของวัยรุนที่มีราน G - Star
Raw, Diesel, Replay, Vans หรือ ถนนนิว บอนด (New Bond Street) ซึ่ง
เปนที่ตั้ งของรานซุป เปอรแบรนด อยางเช น Louis

Vitton,

Gucci,

Prada,

Mulberry, Burberry, Alexander Mc Queen, Long Champ, Bvlgari เปนตน

อิสระใหทานเลือกเที่ยวนอกเมืองตามอัธยาศัย พระราชวังวินเซอร (Windsor
Castle)

เป นพระราชวั งที่ป ระทั บ สํา หรับ การพัก ผ อนสุ ดสั ป ดาห ของพระราชิ นี

อังกฤษ พระราชวังนี้เปนพระราชวังที่ใหญที่สุดในโลกและสรางมามากกวา 900 ป
พระราชวังนี้เปดใหประชาชนเขาชมดานในในสวนที่อยูรอบกําแพง และสวนที่เปด
ใหชม เปนหองตางๆสําหรับการใชงานในวาระตางๆ
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEST หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – Bicester Village outlet –
สนามบิน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ า ท า นเที่ ย วชม มหานครลอนดอน ผ า นพิ ค คาดิ ล ลี่ เ ซอร คั ส (Piccadilly
Circus) เดิ ม เป นวงเวี ยนที่ บ รรจบของถนน 6 สาย มี น้ํา พุ และรูปป นอีรอสตรง
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กลาง และเขา สู ไ ชนา ทาวน ยา นชุ ม ชนชาวจี นกลางมหานครลอนดอน

ผ า น

จัตุรัสทราฟลการ (Trafalgar Square) ที่รายลอมไปดวยอาคารที่นาสนใจ
ผ า นมหาวิ หารเซนตป อล (St.Paul’s

Cathedral) ที่ มี ยอดโดมใหญ เ ป น

อันดับ 2 ของโลก สถานที่ใชจัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวางเจาฟาชายชารล
และเลดี้ ไดอานา สเปนเซอร แล วเขาสู จัตุ รัส รัฐ สภา ถา ยรูปบริเ วณดา นนอก
ของมหาวิ หารเวสท มินส เ ตอร (Westminster

Abbey) ที่ ตั้ งของรัฐ สภา

อังกฤษมาตั้ งแต ตนศตวรรษที่ 16 และยังเปนที่ตั้งของหอนาฬิ กาที่ รูจั กกันดีใ น
นามหอนาฬิกาบิกเบน (Big ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่ง
ชั่วโมง เปนนาฬิกาที่มีหนาปดใหญที่สุดในโลกและฝงตรงขามที่มีแมน้ําเทมสกั้น
อยูเปนที่ตั้งของชิงชาสวรรคลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชาสวรรคที่สูง
ที่สุดในยุโรป จากนั้นนํา ทานถายรูป บริเวณดานนอกของพระราชวังบั้คกิ้ ง
แฮม (Buckingham Palace) ที่ประทับของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 และพระ
สวามี ใจกลางกรุงลอนดอน
เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน โฟรซีซั่น เพื่อลิ้มรสเปดยางอัน
เลื่องชื่อ

บาย

นําทานเดินทางสู เดินทางสู Bicester Village outlet อิสระใหทานชอปปง ระยะทาง 100 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
จุ ใ จ มี ห ลากหลายแบรนด ดั ง ให ท า นให เ ลื อ กสรร อาทิ เช น Balenciaga,
ประมาณ 1.10 ชม.
Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang,
Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi
ฯลฯ

17.30 น.

พาท า นเดิ น ทางสู ส นามบิ น ฮี ท โธรว เพื่ อ ให ท า นได มี เ วลาทํ า คื น ภาษี (Tax
Refund) และเลือกซื้อสินคาปลอดภาษีในสนามบิน

20.30 น.

ระยะทาง 81 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 002

วันที่แปดของการเดินทาง

โดฮา – กรุงเทพฯ

06.20 น.

เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

08.15 น.

ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR 832

18.50 น.

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

(ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพัก
เมืองที่ใกลเคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
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
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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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 : สกอตแลนด เวลส อังกฤษ
8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินการตา (QR)
กําหนดวันเดินทาง: ป 2560
ธันวาคม : 2 – 9
อัตราคาบริการ

ราคา

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ

53,900.-

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง (กรุณาอานขอมูลเพิม
่ เติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )

53,900.-

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

7,900.-

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

53,900.53,900.15,000.-

ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซา
 ทานละ 5,600 บาท

***

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
(ราคาสามารถยืนยันไดกต
็ อเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **

อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูต
 อ

จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงือ
่ นไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
EDI-QR002
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4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานทีท
่ องเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

อัตรานี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน

คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,

คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนด และมากกวา 1 ชิ้น,

คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรค

ประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย
(โดยมาตรฐาน 2 ปอนด ตอคน ตอวัน : 8 x 2 = 16 ปอนด หรือ 800 บาท)
5. คาทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง (12 ปอนด)
6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
7. ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซาทานละ 5,600 บาท
8. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับ
เงินมัดจําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มอ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษท
ั ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. เมือ
่ ไดรับการยืนยันวากรุป
 ออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูตางจังหวัด) ใหทา นติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิไ
์ มรับผิดชอบ
คาใชจายทีเ่ กิดขึ้น
5. การยื่นวีซา ในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซา ไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
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9. หากในคณะของท านมี ผูต อ งการดู แลพิ เ ศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ ก, ผูสู งอายุ, มี โรคประจํา ตั ว หรือ ไม
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอ กัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะ
ทัวรทั้งหมด

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงเหต

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยืน
่ ขอวีซา
1. การพิจ ารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใ ชบ ริษัททั วร การเตรียมเอกสารที่ดี 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

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
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4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจา ยทัง้ หมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว

(30ทานขึ้นไป)

เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท

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 เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแลว) / คาสวนตางในกรณีทก
ี่ รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว
๋ โดยสาร 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

4.

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองทีเ่ ปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และ
ไมมีอางอาบน้าํ ซึ่งขึ้นอยูก
 บ
ั การออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

หากมีงานเทศกาลโรงแรมอาจจะไดพักในเมืองอื่นแทน
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เอกสารประกอบการขอวีซา
 ประเทศอังกฤษ
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ

*** ยื่นวีซาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 28) ***
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด

ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย
2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือ
เดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา ควรนํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้น
หลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง
4. 3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก
ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน
รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินใน
บัญชี อัพเดทไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไม
ครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง
5. 3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา
–เลมใหม)
6. 3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง
7.

3.3.1 ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น ฉบับภาษาอังกฤษ
โดยระบุชื่อเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนา
พาสปอรต และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดชื่อ – สกุล
ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลาดําเนินงาน
ประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให

8.

3.3.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการชี้แจงความสัมพันธอีกหนึ่งฉบับ
(Sponsor Letter)

9. **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**
10. หลักฐานการทํางาน
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11. เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
12. กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน
สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน
13. เปนพนักงาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํา

งาน
14. (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
15. นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
16. (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
17. เอกสารสวนตัว
18. สําเนาทะเบียนบาน
19. บัตรประชาชน
20. สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป)
21. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
22. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)
23. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
24. หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย
25. หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
26. หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
27. กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
28. ***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน
29. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทานั้น
30.
31. 8. ในกรณีที่มีเอกสารแปลเปนภาษาอังกฤษ ตองแปลจากรานแปลหรือศูนยแปล พรอม
ประทับตรา เทานั้น
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แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศอังกฤษ
(กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ ใหครบทุกขอ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)
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 ...................................
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 ..........................
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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 ...................................................................................................................................
ประวัติของบิดา
ชื่อของบิดา .......................................................... นามสกุลของบิดา ..........................................................
วัน/เดือน/ปเกิด ของบิดา .........................................
สถานที่เกิดของบิดา........................................................ประเทศที่เกิด ......................................................
เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ......................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ .........................................
ประวัติของมารดา
ชื่อของมารดา ........................................................ นามสกุลของมารดา ....................................................
วัน/เดือน/ปเกิด ของมารดา ..........................................
สถานที่เกิดของมารดา ..............................................ประเทศที่เกิด .............................................
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เชือ้ ชาติ ................................... 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
………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………...
ทานไดใชเงินสวนตัวตอเดือนเทาไหร...........................................................................................................
ทานแบงรายไดของทานใหกับสมาชิกครอบครัวเดือนละเทาไหร .................................................................
คาใชจา ยของทานในการไปอังกฤษเปนจํานวนเงินเทาไหร ...........................................................................
ในการเดินทางครั้งนี้ ใครเปนคนออกคาใชจายใหทาน ..................................................................................
ใครเปนคนจายคาใชจายตางๆ เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาโรงแรม คาอาหาร .....................................................
ถามีคนออกคาใชจายใหทานไปอังกฤษ เขาไดจายใหเปนจํานวนเงินเทาไหร ...............................................
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หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น
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