รห ัสโปรแกรม : 17415 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

Liverpool เออรัก เออเร่อร์
อังกฤษ 9 วัน 6 คืน
เดินทาง เมษายน – มิถุนายน
ออกซฟอร์ด| เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเทอร์ | เอดินเบิรก์ | ลิเวอร์พลู | แมนเชสเตอร์ |
ลอนดอน ราคาแนะนาเพียง

49,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ลอนดอน – Bourton on the Water – เมืองสแตรทฟอร์ด – ลิเวอร์พลู
วันที่ 3. ลิเวอร์พลู – Anfield Stadium – เอาท์เลท – เมืองแมนเชสเตอร์ – Old Trafford Stadium
วันที่ 4. เมืองแมนเชสเตอร์ – เบอร์มิงแฮม – จตุรสั วิคทอเรีย – ออกซฟอร์ด – เอาท์เลท – ลอนดอน
วันที่ 5. เที่ยวลอนดอน – หอนาฬกิ าบิกเบน – แฮร์รอดส์
วันที่ 6. อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
วันที่ 7. อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
วันที่ 8. อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย – สนามบินฮีทโธรว์
วันที่ 9. 1กรุงเทพฯ
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วันที่
กรุ งเทพ
1
22.00
น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและ
อานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

วันที่ กรุ งเทพฯ – ลอนดอน – Bourton on The Water – เมืองสแตรทฟอร์ด –
2 ลิเวอร์พลู
00.55
น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เที่ยวบินที่ TG 910
*** สาหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่ 4 เมษายนจะออกเดินทางเวลา 00.55 และไปถึงลอนดอนเวลา 07.15 น. ***
เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและศุลกากร นาท่านเดินทางไปยัง
07.15 เมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton on The Water ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นที่ได้รบั การโหวตให้เป็ นหมู่บา้ นที่มีความสวยงามมากที่สดุ ในอังกฤษ ด้วย
น.
ลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซึ่งเป็ นหิน Cotswold stone เท่านัน้ ภายในหมูบา้ นจะมีแม่นา้
Windrush ไหลผ่าน มีเป็ ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่นา้ เป็ นหมู่บา้ นที่มีธรรมชาติสดุ แสนโรแมนติค จากนัน้ เดินทางต่อสู่ เมืองส
แตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตงั้ อยูร่ มิ ฝั่งแม่นา้ เอวอน อันเป็ นบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เชกสเปี ยร์ (William Shakespeare )
กวีที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของอังกฤษ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
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บ่าย

ค่า
ที่พกั

จากนัน้ เดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตงั้ อยูร่ มิ ฝั่งแม่นา้ เอวอน อันเป็ นบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์
(William Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของอังกฤษ นาเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซึง่ ร่มรืน่ ไปด้วยสวนสาธารณะ นาท่านชมบ้านเช็คส
เปี ยร์ (ด้านนอก) และชี วิตความเป็ นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่นา้ เอวอนอันเงี ยบสงบ และสถานที่ใน
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ ยวข้องกับกวีเอกผูน้ ี ้ อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าที่ระลึกจากร้านค้ามากมาย จากนัน้ ออกเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล
(Liverpool) ได้รบั การยกย่องให้เป็ นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็ นเมืองถิ่นกาเนิดของวงดนตรีสเี่ ต่าทองหรื อเดอะบีทเทิล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั IBIS STYLES LIVERPOOL หรือเทียบเท่า

วันที่ ลิเวอร์พลู – Anfield Stadium – เอาท์เลท – เมืองแมนเชสเตอร์ –
3 Old Trafford Stadium
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ ออกเดินทางสูเ่ มืองลิเวอร์พูล (Liverpool) ได้รบั การยกย่องให้เป็ นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็ นเมืองถิ่นกาเนิด
ของวงดนตรีสเี่ ต่าทองหรือเดอะบีทเทิล นาท่านสูส่ นามฟุตบอลแอนฟี ลด์ (Anfield Stadium) ให้ทา่ นได้ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับภายนอก
ของสนามฟุตบอลสโมสรลิเวอร์พลู เปิ ดใช้งานเมื่อปี 1884 สนามขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับแฟนบอลได้ถึง 61,905 คน จากนัน้ นาท่านสู่
CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET เพื่อซือ้ สินค้าที่ลดราคาแบบสุดๆ
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซือ้ สินค้ามีกว่า 140 ร้านค้า อาทิ เช่น Amani, Barbour, Gap, Diesel, French Connection, Polo Ralph
lauren, Hugo Boss, Samsonite, Burbury, Superdry, Calvin Klein, Next, Mulburry, M&S Outlet ฯลฯ จากนัน้ ออกเดินทางสู่เมือง
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แมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองที่ตงั้ ของสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี ้ และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ตี ้ นาท่านถ่ายรู ปด้านนอกคู่กบั สนามฟุตบอลโอลด์
แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จดั ว่าเคยรวยที่สดุ ในโลก และเป็ นสนามที่ใหญ่อนั ดับ 2 ของอังกฤษ รองรับ
แฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน เป็ นรองจากสนาม เวมบลีย ์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติองั กฤษเพียงแห่ง
เดียว และใหญ่เป็ นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนัน้ ยังเป็ น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็ นสนาม 5 ดาว จากนัน้ อิสระให้ท่าน
เลือกซือ้ ของที่ระลึกของทีมที่ทา่ นชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสาหรับแฟนบอล จากนัน้ นา
ท่านสูย่ ่าน Manchester Piccadilly ถนนช้อปปิ ้งที่คึกครืน้ ที่สดุ ของเมือง หรือเดินเลือกซือ้ สินค้าในห้าง Manchester Arndale ห้างขนาด
ใหญ่และ Market Street ที่มีรา้ นแบรนด์ดงั เรียงรายเต็มไปหมดไม่แพ้ oxford street ในลอนดอน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN EXPRESS MANCHESTER หรือเทียบเท่า

วันที่ เมืองแมนเชสเตอร์ – เบอร์มงิ แฮม – จัตุรัสวิคทอเรีย – ออกซฟอร์ด –
4 เอาท์เลท – ลอนดอน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์มิงแฮม Birmingham ป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองในสหราชอาณาจักร นับเป็ นเมืองแรกๆของอังกฤษที่มา
การนาเครือ่ งจักรไอนา้ มาใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นกระแสทาให้เกิดการปฏิวตั ิอสุ าหกรรมไปทั่วโลก อาจนับได้ว่าเบอร์มิงแฮมนัน้ เป็ นเมือง
ศูน ย์ก ลางการเริ่ ม ต้น ของการปฏิ วัติ อุส าหกรรมของอัง กฤษ น าท่ า นชมจัตุร ัส วิ ค ทอเรี ย อัน เป็ น ที่ ตั้ง ของอาคาร ศาลาว่ า การเมื อ ง
Birmingham City Council สร้างขึน้ ราวคริสตศวรรษที่ 19 ในยุควิทอเรียนของอังกฤษ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองออกซ์ฟอร์ด Oxford
เมืองแห่งการเรียนรู ้ เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์ เป็ นที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัย ที่มีอายุมากกว่า 800 ปี เมืองที่เป็ นที่ อยู่อาศัยของ
เหล่าขุนนางต่างๆมากมาย รวมทัง้ นักวิชาการและนับตัง้ แต่ศตวรรษที่ 9 เป็ นต้นมา และยังเป็ นเมืองสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง Harry
Potter ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองออกซฟอร์ด มีเวลาเวลาให้ทา่ นเดินเล่นชมเมืองมหาวิทยาลัยแห่งนี ้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นาท่านเดินทางสู่ Bicester Village outlet ช้อปปิ ้งจุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดงั ให้ท่านให้เลือกสรร อาทิ เช่น Balenciaga, Valentino,
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MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari,
Fendi ฯลฯ ให้เวลาท่านได้อิสระสนุกกับการเลือกซือ้ สินค้าแฟชั่นชัน้ นาภายใน OUTLET หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่กรุ งลอนดอน
(London) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั IBIS EXCEL LONDON หรือเทียบเท่า

วันที่
เทีย่ วลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – แฮร์รอดส์
5
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์คัส (PiccadillyCircus) เดิมเป็ นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีนา้ พุ และรู ป
ปั้นอีรอสตรงกลาง และเข้าสูไ่ ชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟั ลก้าร์ (Trafagal Square) ที่รายล้อม
ไปด้วยอาคารที่นา่ สนใจ ผ่านมหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จดั พระราชพิธี
อภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดีไ้ ดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสู่จัตุรสั รัฐสภามหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster
Abbey) ที่ตงั้ ของรัฐสภาอังกฤษมาตัง้ แต่ตน้ ศตวรรษที่ 16 และยังเป็ นที่ตงั้ ของหอนาฬิกาที่รูจ้ กั กันดีในนามหอนาฬิกาบิกเบน (Big Ben) ที่
มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึง่ ชั่วโมง เป็ นนาฬิกาที่มีหน้าปั ดใหญ่ที่สดุ ในโลกและฝั่งตรงข้ามที่มีแม่นา้ เทมส์กนั้ อยูเ่ ป็ นที่ตงั้ ของชิงช้า
สวรรค์ ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สงู ที่สดุ ในยุโรป จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพาน
ข้ามแม่นา้ เทมส์ที่สามารถยกเปิ ดปิ ดได้ จากนัน้ ถ่ายรู ปคู่กับหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์
อันเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซบั ซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็ นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดนประหาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน (เป็ ดย่างโฟร์ซีซ่นั )
บ่าย จากนัน้ อิสระให้ทา่ นได้สนุกกับการเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัย บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็ นศูนย์กลางการช๊
อปปิ ้งในกรุ งลอนดอน มีรา้ นค้าเสือ้ ผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara,
Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis, House of
Fraser และ ยังมีหา้ งสุดหรูอย่าง Selfridges ที่มีสนิ ค้าซุปเปอร์แบรนด์ ตัง้ อยูอ่ ีกด้วย

5
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั IBIS EXCEL LONDON หรือเทียบเท่า

วันที่
อิสระเทีย่ วชมลอนดอนตามอัธยาศัย
6
เช้า

ที่พกั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิสระเต็มวัน โดยมีหวั หน้าทัวร์ให้ขอ้ มูล หรือ คาแนะนา และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการส่ง ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดเป็ นความรับผิดชอบของตัวท่าน
เอง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั IBIS EXCEL LONDON หรือเทียบเท่า

วันที่
อิสระเทีย่ วชมลอนดอนตามอัธยาศัย
7
เช้า

ที่พกั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิสระเต็มวัน โดยมีหวั หน้าทัวร์ให้ขอ้ มูล หรือ คาแนะนา และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการส่ง ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดเป็ นความรับผิดชอบของตัวท่าน
เอง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั IBIS EXCEL LONDON หรือเทียบเท่า

วันที่ อิสระเทีย่ วชมลอนดอนตามอัธยาศัย – สนามบินฮีทโธรว์
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8
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิสระเต็มวัน โดยมีหวั หน้าทัวร์ให้ขอ้ มูล หรือ คาแนะนา และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการส่ง ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดเป็ นความรับผิดชอบของตัวท่ าน
เอง

16.30
น.
21.35
น.

นาท่านเดินทางสูส่ นามบินฮีทโธรว์ เพื่อให้ทา่ นได้มีเวลาทา คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือ้ สินค้าปลอดภาษี ในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ เที่ยวบินที่ TG 917
*** สาหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่ 4 เม.ย. จะออกเดินทางเวลา 21.25 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 15.00 น. ***

วันที่
กรุ งเทพฯ
9
16.00
น.

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*************************************************************************************************************************

ราคาแนะนาเพียง
Liverpool เออรัก เออเร่อร์ อังกฤษ
9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดกำรเดินทำง

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 23 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 7ปี
[ไม่มเี ตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

รำคำ
ไม่รวมตัว๋
ท่ำนละ

พักเดีย
่ วเพิม
่
ท่ำนละ

ว ันที่ 4-12 เม.ย. 63

59,900

59,900

59,900

59,900

24,545

10,900

ว ันที่ 12-20 เม.ย.63

59,900

59,900

59,900

59,900

20,985

10,900

ว ันที่ 14-22 มิ.ย. 63

49,900

49,900

49,900

49,900

24,115

10,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.

7

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
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3.
4.

5.
6.

8

เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10

ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
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8.

เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศอังกฤษ (ผูเ้ ดินทางชาระพร้อมมัดจา โดยประมาณ 6,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (16 ปอนด์)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (18 ปอนด์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.

11

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีทา่ นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทาง
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5.

บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่ านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็ บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่ง ต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
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แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อไปแต่ทั้ง นีท้ ่า นจะต้องเสีย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไม่สามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครือ่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
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่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

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

ั้ 28)
่ แสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชน
*** ยืน
่ วีซา
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสอ
ื เดินทำง ต ้องมีหน ้ำเหลือ
1. หน ังสอ
้
สำหรับประทับวีซำ่ อย่ำงน ้อย 2 หน ้ำ อำยุกำรใชงำนเหลื
อไม่น ้อยกว่ำ 6 เดือน นั บจำกวันเดินทำง
ื เดินทำงจะต ้องไม่ชำรุด (หนั งสอ
ื เดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำนำมำประกอบกำรยืน
กลับ และหนังสอ
่ วี
ซำ่ ด ้วย)
ั ชาติไ ทย แต่พ าน ก
***ในกรณี ท ถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต ส ญ
ั อยู่ ต ่า งประเทศ,

ท างานอยู่

ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
ต่างประเทศ หรือน ักเรียน น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทาง
่ จะมีเงือ
บริษ ัทให้ทราบท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูต
ต้อ งการเพิม
่ เติม และ บางสถานทู ต อาจไม่ส ามารถยื่น ขอวีซ่ า ในประเทศไทยได้
ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึงผูเ้ ดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้ำตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จำนวน 2 ใบ (พืน
2. รูปถ่าย รูปถ่ำยสห
้ หลังขำวเท่ำนั น
้ ถ่ำยไม่เกิน 6
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
เดือนห ้ำมสวมแว่นตำหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใสค
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3. หล ักฐานการเงิน
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สำเนำสมุดเงินฝำก
ออมทรัพย์ธรรมดำของธนำคำรทั่วไป สว่ นตัวของผู ้เดินทำง ถ่ำย
สำเนำ ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้ำทำรำยกำรเดินบัญช ี โดย
กำร ฝำกหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญช ี อัพเดทไม่
ี ้องมีครบทุกเดือน ใน
เกิน 15 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซำ่ และบัญชต
กรณีทม
ี่ ไี ม่ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ น STATEMENT พร ้อมทำ
ี้ จง
จดหมำยชแ
ี ำทัง้ สองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่ำ –
3.2 กรณีเปลีย
่ นบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่ำนถ่ำยสำเนำสมุดบัญชม
เล่มใหม่)
ี มำ่ เสมอ ไม่ควรแต่งบัญชโี ดยกำรนำเงินก ้อนใหญ่เข ้ำบัญชก
ี อ
***ควรเคลือ
่ นไหวบัญชส
่ นยืน
่ วี
ซำ่ จะทำให ้ยอดเงินกระโดด ซงึ่ อำจเป็ นเหตุให ้ท่ำนถูกปฏิเสธวีซำ่ ได ้

้ า
3.3 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง
3.3.1 สำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ย ้อนหลัง 6 เดือน ของผู ้ออกค่ำใชจ่้ ำยให ้ อัพเดทไม่เกิน
ี ้องมีครบทุกเดือน ในกรณีทม
15 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซำ่ และบัญชต
ี่ ไี ม่ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ น
ี้ จง
STATEMENT พร ้อมทำจดหมำยชแ
3.3.2.

ื รับรองค่ำใชจ่้ ำยทีม
ี้ จงควำมสม
ั พันธ์อก
ต ้องทำหนั งสอ
่ ก
ี ำรชแ
ี หนึง่ ฉบับ

(Sponsor

Letter)

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

ื รับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทำงเป็ นกรรมกำรหรือ
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
หุ ้นสว่ น อำยุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนกำรค ้ำ(พค.0403)

-

ี้ จงกำรทำงำน พร ้อมเอกสำรประกอบ เชน
่ รูปถ่ำยร ้ำน
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมำยชแ
ั ญำเชำ่ ที่ โฉนดทีด
สญ
่ น
ิ เป็ นต ้น

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองกำรทำงำน จำกบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนังสอ
่ ทำงำน

ื่ -สกุลต ้องตรงตำมหน ้ำ
(ขอเป็ นภำษำอังกฤษมีอำยุไม่เกิน 1 เดือนนั บจำกวันทีอ
่ อกเอกสำร ชอ
ื่ สถำนทูตทีย
พำสปอร์ต ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
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-

ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองกำรเรียนทีอ
ึ ษำอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจำกสถำบันทีก
่ ำลังศก
ื่ -สกุลต ้องตรงตำมหน ้ำ
(ขอเป็ นภำษำอังกฤษมีอำยุไม่เกิน 1 เดือนนั บจำกวันทีอ
่ อกเอกสำร ชอ
ื่ สถำนทูตทีย
พำสปอร์ต ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )

5. เอกสารสว่ นต ัว
-

สำเนำทะเบียนบ ้ำน

-

บัตรประชำชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอำยุตำ่ กว่ำ 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ/มรณะบัตร(ถ ้ำมี)

-

ื่ -นำมสกุล (ถ ้ำมีกำรเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจำกมำรดำ จำกอำเภอต ้นสงั กัด (โดย
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับบิดำ) พร ้อมแนบสำเนำบัตร
มำรดำจะต ้องคัดหนั งสอ
ประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด ้วย

-

ื ยินยอมจำกบิดำ จำกอำเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดำ
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ) พร ้อมแนบสำเนำบัตร
จะต ้องคัดหนั งสอ
ประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตบิดำมำด ้วย

-

ื ระบุ
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดำและมำรดำจะต ้องคัดหนั งสอ
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จำกอำเภอต ้น
ยินยอมให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับใคร มีควำมสม
สงั กัด พร ้อมแนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตบิดำและมำรดำ

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมี
รำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผู ้มีอำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
***กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า
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ปี

ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซำ่
บิดำ-มำรดำลงชอ

พร ้อม

ั ภำษณ์กับบุตรทีส
เดินทำงมำสม
่ ถำนทูตด ้วย ทงสองท่
ั้
าน
่
7. ท่ำนไม่จำเป็ นต ้องเซ็น รับรองสำเนำถูกต ้อง ให ้ท่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซา
เท่านน
ั้
8. ในกรณีทม
ี่ เี อกสารเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอ ังกฤษทุกฉบ ับ

จะต ้องแปลจำกร ้ำนแปล

หรือศูนย์แปล พร ้อมประทับตรำจำกร ้ำนหรือศูนย์แปลเท่ำนัน
้ ไม่สำมำรถใช ้ตัวทีแ
่ ปลเองได ้
(ค่าแปลเอกสารไม่รวมในรายการท ัวร์ ผูเ้ ดินทางเป็นผูร้ ับผิดชอบเอง)
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แบบฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
(กรุณำกรอกข ้อมูลเป็ นภาษาอ ังกฤษ ให ้ครบทุกข ้อ เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซำ่ ของ
ท่ำน)
ื่ -นำมสกุล ผู ้เดินทำง ภำษำไทย
ชอ
...................................................................................................................
ื่ -นำมสกุล ผู ้เดินทำง ภำษำอังกฤษ ตำมหนั งสอ
ื เดินทำง
ชอ
.............................................................................
ื่ -นำมสกุลเก่ำ ทีเ่ คยใชก่้ อนเปลีย
ชอ
่ น
.............................................................................................................
่ สมรส ฯลฯ) ..............................
เหตุผลทีเ่ ปลีย
่ น (เชน
เปลีย
่ นเมือ
่ วันที่ (วัน/เดือน/ปี ) ...................................
ื้ ชำติ.........................
วัน/เดือน/ปี เกิด..................................................................เชอ
ั ชำติ ............................ สถำนทีเ่ กิด........................... ประเทศ...........................
สญ
ทีอ
่ ยู่ ( ถ ้ำทีอ
่ ยูต
่ ำมทะเบียนบ ้ำน กับทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันคนละทีอ
่ ยูก
่ รุณำแจ ้งรำยละเอียด)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................รหัสไปรษณีย.์ .................................. ท่ำนอำศัยอยูใ่ นบ ้ำนหลังนีม
้ ำ
เป็ นเวลำ …......ปี ............เดือน
หมำยเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ..........................................
หมำยเลขโทรศัพท์ทท
ี่ ำงำน .........................................
หมำยเลขโทรศัพท์
บ ้ำน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..…....
ื เดินทำงมำแล ้วทัง้ หมด ..................เล่ม
มีหนังสอ
ื เดินทำงปั จจุบัน ........................
หมำยเลขหนังสอ
วันทีอ
่ อก...............................หมดอำยุ..............................
ื เดินทำงเล่มเก่ำ .........................
หมำยเลขหนังสอ
วันทีอ
่ อก...............................หมดอำยุ...............................
ท่ำนเคยเดินทำงเข ้ำประเทศอังกฤษหรือไม่
…………………………………………………………………
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ คยเข ้ำประเทศอังกฤษครัง้ ล่ำสุด .............................................
รวมทัง้ หมดกีว่ น
ั ....................
วัตถุประสงค์ในกำรไปครัง้ ล่ำสุด (ท่องเทีย
่ ว , ธุรกิจ , นักเรียน)
....................................................................
ประเภทของวีซำ่ อังกฤษทีเ่ คยได ้รับ เป็ นประเภทใด
......................................................................................
ระยะเวลำของวีซำ่ อังกฤษทีเ่ คยได ้รับ เริม
่ ตัง้ แต่วน
ั ที่ .....................................
ถึงวันที่ ...................................
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ท่ำนเคยได ้รับกำรปฏิเสธวีซำ่ อังกฤษ หรือ ประเทศอืน
่ ๆหรือไม่
...................................................................
เหตุผลทีถ
่ ก
ู ปฏิเสธ ..........................................................
วัน/เดือน/ปี ทีถ
่ ก
ู ปฏิเสธ .......................................
ประเทศอืน
่ ๆ ทีท
่ ำ่ นเคยเดินทำงไปนอกจำกอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี ) วันเดือนปี ทีไ่ ป รวมกีว่ น
ั
และวัตถุประสงค์ในกำรไป (ท่องเทีย
่ ว , ธุรกิจ, นักเรียน)
1.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไี่ ป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในกำรไป ..........................
2.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไี่ ป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในกำรไป ..........................
3.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไี่ ป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในกำรไป ..........................
4.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไี่ ป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในกำรไป ..........................
5.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปี ทไี่ ป ............................ รวม .......... วัน
วัตถุประสงค์ในกำรไป ..........................
สถำนภำพ
.........โสด
........ หย่ำ และมีทะเบียนหย่ำ (ต ้องนำมำแสดงด ้วย)
......... แต่งงำนแล ้ว (แต่ไม่ได ้จดทะเบียน)
........ แต่งงำนและมีทะเบียนสมรส (ต ้องนำมำแสดงด ้วย)
ี ชวี ต
........ หม ้ำย (คูส
่ มรสเสย
ิ )
ในกรณีสมรสแล ้วทัง้ จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ต ้องกรอกรำยละเอียดเพิม
่ เติม
ื่ นำมสกุล ของคูส
ชอ
่ มรส
...........................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของคูส
่ มรส
...........................................................................................................................
สถำนทีเ่ กิด..................................................................................................
ื้ ชำติ .......................................... สญ
ั ชำติ .............................................
เชอ
ื เดินทำง .............................................
หมำยเลขหนังสอ
หมำยเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันของคูส
่ มรส
...........................................................................................................................
..... .....................................................................................................................
ในกรณีทม
ี่ บ
ี ต
ุ ร ต ้องกรอกรำยละเอียดเพิม
่ เติมทุกคน
ื่ นำมสกุล ของบุตร
1.ชอ
...........................................................................................................................

17

Liverpool เออรัก เออเร่อร์ อังกฤษ 9 DAYS 6 NIGHTS BY TG

[GQ3LHR-TG009]

วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
...........................................................................................................................
สถำนทีเ่ กิด...................................................................................
ื เดินทำง .............................................
หมำยเลขหนังสอ
หมำยเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ปั จจุบันบุตรอำศัยอยูท
่ ี่
...........................................................................................................................
........ ..................................................................................................................
ื่ นำมสกุล ของบุตร
2.ชอ
...........................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบุตร
...........................................................................................................................
สถำนทีเ่ กิด...................................................................................
ื เดินทำง .............................................
หมำยเลขหนังสอ
หมำยเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ปั จจุบันบุตรอำศัยอยูท
่ ี่
...........................................................................................................................
........ ..................................................................................................................
ประวัตข
ิ องบิดำ
ื่ ของบิดำ ..........................................................
ชอ
นำมสกุลของบิดำ ..........................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของบิดำ .........................................
สถำนทีเ่ กิดของบิดำ........................................................
ประเทศทีเ่ กิด ......................................................
ื้ ชำติ ................................... สญ
ั ชำติ......................................
เชอ
ื เดินทำง .............................................
หมำยเลขหนังสอ
หมำยเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ประวัตข
ิ องมำรดำ
ื่ ของมำรดำ ........................................................
ชอ
นำมสกุลของมำรดำ ....................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ของมำรดำ ..........................................
สถำนทีเ่ กิดของมำรดำ ..............................................
ประเทศทีเ่ กิด .............................................
ื้ ชำติ ................................... สญ
ั ชำติ .....................................
เชอ
ื เดินทำง .............................................
หมำยเลขหนังสอ
หมำยเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ .........................................
ี กำรงำน รำยได ้ รำยรับ และรำยจ่ำยต่ำงๆ
ข ้อมูลสว่ นตัวของผู ้เดินทำงเกีย
่ วกับด ้ำนอำชพ
ี , ตำแหน่ง (โปรดระบุเป็ นภำษำอังกฤษ)
งำนปั จจุบันทำอำชพ
......................................................................
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ื่ บริษัททีท
ชอ
่ ำงำน
...........................................................................................................................
............... ...........................................................................................................
ทีอ
่ ยูข
่ องบริษัททีท
่ ำงำน
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................รหัสไปรษณีย.์ ......................................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ ริม
่ ทำงำน
............................................... เงินเดือน .................................บำท
ึ ษำ ระบุชอ
ื่ โรงเรียน/มหำวิทยำลัย
กรณี นักเรียน / นักศก
...............................................................................
ั ้ ทีเ่ รียนอยู่ ........................................หลักสูตรทีก
ระดับชน
่ ำลังเรียน
..............................................................

ื่ มวลชน ข ้ำรำชกำร)
ท่ำนเคยทำงำนเหล่ำนีห
้ รือไม่ (ทหำร ตำรวจ รปภ. ศำล ทนำย สอ
........เคย ........ไม่เคย
ี ทีท
ถ ้ำเคย ระบุอำชพ
่ ำ , ตำแหน่ง (โปรดระบุเป็ นภำษำอังกฤษ)
....................................................................
ื่ ต ้นสงั กัดทีเ่ คยทำงำน
ชอ
...........................................................................................................................
..... .....................................................................................................................
ทีอ
่ ยูข
่ องต ้นสงั กัดทีเ่ คยทำงำน
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................รหัสไปรษณีย.์ ......................................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ ริม
่ ทำงำน
..........................................
วัน/เดือน/ปี ทีอ
่ อกจำกงำน ..........................................
ท่ำนมีสมุดบัญชเี งินฝำกหรือไม่
........มี
.......ไม่ม ี
ี อมทรัพย์ / ฝำกประจำ จำกธนำคำรอะไร ยอดรวม
ถ ้ำมีโปรดแจ ้งรำยละเอียดว่ำเป็ น บัญชอ
เท่ำไหร่
……………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………...
้ นสว่ นตัวต่อเดือนเท่ำไหร่
ท่ำนได ้ใชเงิ
...........................................................................................................
ิ ครอบครัวเดือนละเท่ำไหร่
ท่ำนแบ่งรำยได ้ของท่ำนให ้กับสมำชก
.................................................................
ค่ำใชจ่้ ำยของท่ำนในกำรไปอังกฤษเป็ นจำนวนเงินเท่ำไหร่
...........................................................................
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ในกำรเดินทำงครัง้ นี้ ใครเป็ นคนออกค่ำใชจ่้ ำยให ้ท่ำน
..................................................................................ใครเป็ นคนจ่ำยค่ำใชจ่้ ำยต่ำงๆ
่ ค่ำตั๋วเครือ
เชน
่ งบิน ค่ำโรงแรม ค่ำอำหำร ..................................................... ถ ้ำมีคน
ออกค่ำใชจ่้ ำยให ้ท่ำนไปอังกฤษ เขำได ้จ่ำยให ้เป็ นจำนวนเงินเท่ำไหร่
...............................................
่ เป็นดุลพินจ
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้อง
ิ้
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผู ้
ใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
เดินทางเท่านน
ั้
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