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หน ้า 1 จาก 25

 นําทานเที่ยวเมืองสวยในเขตคอตสโวลส Cotswold ถูกขนานนามวา ”Heart of England“
 เที่ยวเมืองไบบิวรี (Bibury) หมูบานที่ไดรับยกยองวาเปนหมูบา นที่สวยที่สุดในอังกฤษ (The Most beautiful village in England)
 เขาชมพระราชวังวินดเซอร (Windsor Castle)
 ถายรูปกับหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ใจกลางกรุงลอนดอน (London)
***พักลอนดอน 3 คืน***
***ทานเปดยางโฟรซีซนั่ ***
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 9-15 เม.ย., 30 เม.ย.-6 พ.ค. 61

48,911.-

วันที่ 7-13, 21-27 พ.ค. 61

46,911.*** ราคาทัวรไมรวมคาธรรมเนียมวีซาทานละ 5,600 บาท ***
(ไมรวมคาแปลเอกสารที่ตอ งมีตราประทับของสถาบันแปลภาษา)
รายละเอียดการเดินทาง

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เชา

เที่ยง

ค่ํา

โรงแรมที่พัก
หรือ เทียบเทา

1

กรุงเทพฯ – บันดารเสรีเบกาวัน

✈

✈

✈

2

บันดารเสรีเบกาวัน – ลอนดอน – ออกฟอรด – บานเช็คสเปยร – เชลเทินแฮม

✈

O

O

JURYS INN CHELTENHAM

3

เชลเทินแฮม – เบอรตัน ออน เดอะวอเตอร – ไบบิวรี่
– พระราชวังวินเซอร – ลอนดอน

O

O

O

HOLIDAY INN LONDON

4

อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

O

X

X

HOLIDAY INN LONDON

5

อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

O

X

X

HOLIDAY INN LONDON

6

เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – สนามบิน

O

O

✈

7

บันดารเสรีเบกาวัน – กรุงเทพฯ

✈

✈

✈
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วันแรกของการเดินทาง
10.30 น.

กรุงเทพฯ – บันดารเสรีเบกาวัน

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน
Royal Brunei Airlines ประตู 9 แถว U พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก

13.30 น.

ออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว เที่ยวบินที่ BI514

17.15 น.

เดินทางถึงสนามบินบันดารีเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนเพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน

20.45 น.

ออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว เที่ยวบินที่ BI097
***ตามเงื่อนไขของสายการบินที่จะตองทําการตรวจเช็คความปลอดภัย (security check)
เที่ยวบิน BI097 จะทําการลงจอดที่สนามบินดูไบกอนบินเขาประเทศอังกฤษ โดยลูกคาตองนํา
สัมภาระที่ถือติดตัวขึ้นเครื่องเอาลงมาทั้งหมด (Carry on) เพื่อทําการสแกนกระเปาอีกรอบที่
จุดตรวจที่ดูไบและตอเครืองเขาประเทศอังกฤษโดยเครืองบินลําเดิม

วันที่สองของการเดินทาง

บันดารเสรีเบกาวัน – ลอนดอน – ออกฟอรด – บานเช็คสเปยร
– เชลเทินแฮม

06.50 น.

เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 7 ชั่วโมงและจะเปลี่ยนเปน 6
ชั่วโมงในวันที่ 26 มีนาคม 2561) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเขาสู
เมืองออกฟอรด (Oxford) เมืองแหงการเรียนรู และเมืองสถานที่ถายทําภาพยนตรเรื่อง Harry

ระยะทาง 97 ก.ม.ใช
เวลาเดินทางประมาณ
Potter ภาพยนตรที่มีชื่อเสียงโดงดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองออกซฟอรด เปนเมือง
1.30 ชม.
ที่คอนขางเล็กกะทัดรัด ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศอังกฤษ ใกลกับแมน้ําเทมส
จากนั้นนําทานชมอาคารไครชเชิรทคอลเล็ท (Christchurch College) จากทางดานนอก
(ยังไมรวมคาเขาชม) เปนสถานที่ถายทําหนึ่งในฉากหองอาหารของภาพยนตรแฮรี่ พ็อตเตอร
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
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บาย

นําทานเดินทางสู เมืองสแตรทฟอรด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําเอวอน

ระยะทาง 84 ก.ม.ใช
เวลาเดินทางประมาณ
อันเปนบานเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปยร (William Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
1 ชม.
อังกฤษ ชมเมืองแสตรทฟอรด ซึ่ง รมรื่นไปดวยสวนสาธารณะ นําทานชมบานเช็คสเปยร
(ดานนอก) และชีวิตความเปนอยูของกวีเอกในอดีต ชมโบสถเกาแก Holy Trinity แมน้ําเอวอน
อันเงียบสงบ และสถานที่ในประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับกวีเอกผูนี้ อิสระใหทานเลือกซื้อสินคา
ที่ระลึกจากรานคามากมาย หลังจากนั้นไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอไปยัง เมืองเชล

ระยะทาง 52 ก.ม.ใช
เทินแฮล (Cheltenham) เมืองสปาในกลอสเตอรเชียรเคานตี ทางตะวันตก-ใตของอังกฤษ บน เวลาเดินทางประมาณ
0.45 ชม.
ฝงแมน้ําเชลต มีอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและพุน้ําแร
ค่ํา

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เขาสูที่พัก โรงแรม JURYS INN CHELTENHAM หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เชลเทินแฮม – Cotswold – เบอรตนั ออน เดอะวอเตอร – ไบบิวรี่ – พระราชวังวินเซอร ลอนดอน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานสูเขต Cotswold พื้นที่ตอนกลางของประเทศอังกฤษที่ประกอบดวยหมูบานกวา 70
หมูบานซึ่งความสวยงามของ Cotswold นั้นถูกขนานนามวา

”Heart of England“ นําทาน เวลาเดินทางประมาณ

เดินทางไปยังเมืองเล็กแสนนารัก Bourton On The Water ซึ่งเปนหมูบานที่ไดรับการโหวตให
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ระยะทาง 20 ก.ม.ใช
30 นาที
หน ้า 4 จาก 25

เปนหมูบานที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ดวยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเดน
เฉพาะ ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซึ่ง เปนหิน Cotswold stone เทานั้น ภายในหมูบานจะมี
แมน้ํา Windrush ไหลผาน มีเปดหัวเขียวสวยงามเวียนวายเต็มแมน้ํา เปนหมูบานที่มีธรรมชาติ
สุดแสนโรแมนติค นําทานชม ไบบิวรี (Bibury)

หมูบานที่ไดรับยกยองวาเปนหมูบานที่

ระยะทาง 20 ก.ม.ใช

สวยที่สุดในอังกฤษ (The Most beautiful village in England) เปนสถานที่ซึ่งเต็มไปดวย เวลาเดินทางประมาณ
กระทอมโบราณ และโบสถอันเกาแกอยางเชน โบสถเซนตแมรี่ อีกทั้งยังมีถนนสวยๆ รายลอม

30 นาที

ดวยดอกไมสีสดใสริมสองขางทาง อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับบรรยายอันสุดแสนโรแมนติค
พรอมเก็บภาพความประทับใจกับหมูบานเล็กๆแหงนี้
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บาย

นําทานเดินทางสู เมืองวินดเซอร (Windsor) เพื่อเขาชมพระราชวังวินดเซอร (Windsor ระยะทาง 128 ก.ม.ใช
Castle) เปนพระราชวังตั้งอยูที่วินดเซอร สรางโดยสมเด็จพระเจาวิลเลียมที่ 1 แหงอังกฤษเมื่อป เวลาเดินทางประมาณ
ค.ศ. 1070สถาปตยกรรมเปนแบบโรมาเนสก พระราชวังวินดเซอรเปนพระราชฐานที่ยังมีผูอยู
1.45 ชม.
อาศัยที่ใหญที่สุดในโลกและเปนพระราชฐานที่เกาที่สุดที่มีผูอยูอาศัยที่ตอเนื่องกันมาตั้งแตเริ่ม
สราง ใหทานไดเขาชม พิพิธภัณฑตางๆ อาทิ พิพิธภัณฑอาวุธ ชุดอัศวินนักรบ โลห ตราประจํา
ตระกูลขุนนาง ภาพวาดฝพระหัตถปรินซพิลลิป พระฉายาลักษณสวนพระองค ของใชสวน
พระองค ในวาระเฉลิ ม ฉลองพระชนมายุ ค รบ 90 พรรษา จากนั้ น ดิ น ทางเข า สู ม หานคร
ลอนดอน (London) เมื อ งที่ เ ป น ศูน ย ก ลางสํ า คั ญ ทางธุ ร กิ จ การเมื อ ง วั ฒ นธรรม และ
ประวัติศาสตรของโลก เปนผูนําดานการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ ระยะทาง 44 ก.ม.ใช
และเปนที่ยอมรับวามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเปนเมืองทองเที่ยวที่ใหญและสําคัญของยุโรป เวลาเดินทางประมาณ
อีกดวย
0.45 ชม.

ค่ํา

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เขาสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON หรือเทียบเทา
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วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษัทไมมีรถบริการ
สง คาใชจายทั้งหมดเปนความรับผิดชอบของตัวทานเอง
อิสระเที่ยวชม หอคอยแหงลอนดอน เปนพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝง
แมน้ําเทมสในกรุงลอนดอนในอังกฤษเปนพระราชวังที่เดิมสรางโดยพระเจาวิลเลียมที่ 1 แหง
อังกฤษ เมื่อป ค.ศ. 1078 เปนสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก พระราชวังเปนรูจักกันในนามวา
“หอคอยแหงลอนดอน” หรือ “หอ” ในประวัติศาสตร ตัวปราสาทตั้งอยูภายในโบโรแหงทาวเวอร
แฮมเล็ทสและแยกจากดานตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ดวยลานโลงที่
เรียกวาเนินหอคอยแหงลอนดอน หรือ “ทาวเวอรฮิล” (Tower Hill) ยุโรป
อิสระเลือกซื้อสิ้นคาที่หางดัง ใจกลางกรงุลอนดอน เชน หางแฮรรอดส (Harrods) ใน
ยานไนซบริดจ (Knights Bridge) จากนั้นอิสระใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อ สินคาตาม
อัธยาศัย บริเวณถนนออกฟอรด (Oxford Street) ซึ่งเรียกไดวาเปนศูนยกลางการช อปปงใน
กรุงลอนดอน มีรานคาเสื้อผาแฟชั่น 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 ยังมี
หางสุดหรูอยาง Selfridges ที่มีสินคาซุปเปอรแบรนด ตั้งอยูอีกดวย
อิสระเลือกซื้อ บริเวณถนนออกฟอรด ยังมีถนนสายชอปปงชื่อดังเชื่อมตออยาง ถนนคารนา
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บี้ (Canaby Street) แหลงแฟชั่นสุดฮิตของวัยรุนที่มีราน G - Star Raw, Diesel, Replay,
Vans หรือ ถนนนิว บอนด (New Bond Street) ซึ่งเปนที่ตั้งของรานซุปเปอรแบรนด อยางเชน
Louis Vitton, Gucci, Prada, Mulberry, Burberry, Alexander Mc Queen, Long Champ,
Bvlgari เปนตน
เขาสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษัทไมมีรถบริการ
สง คาใชจายทั้งหมดเปนความรับผิดชอบของตัวทานเอง
เขาสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – สนามบิน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผานพิคคาดิลลี่เซอรคัส (Piccadilly Circus) เดิมเปนวง
เวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ําพุ และรูปปนอีรอสตรงกลาง และเขาสูไชน าทาวน ยาน
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ชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผานจัตุรัสทราฟลการ (Trafalgar Square) ที่รายลอม
ไปดวยอาคารที่นาสนใจ ผานมหาวิหารเซนตปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ
เปนอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใชจัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวางเจาฟาชายชารลและเลดี้
ไดอานา สเปนเซอร แลวเขาสูจัตุรัสรัฐสภา ถายรูปบริเวณดานนอกของมหาวิหารเวสท
มินสเตอร (Westminster Abbey) ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแตตนศตวรรษที่ 16 และยัง
เปนที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รูจักกันดีในนามหอนาฬิกาบิกเบน (Big ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต
ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เปนนาฬิกาที่มีหนาปดใหญที่สุดในโลกและฝงตรงขามที่มีแมน้ํา
เทมสกั้นอยูเปนที่ตั้งของชิงชาสวรรคลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดใน
ยุโรป จากนั้นนําทานถายรูปบริเวณดานนอกของพระราชวังบั้คกิ้งแฮม (Buckingham
Palace) ที่ประทับของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน
เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน โฟรซีซนั่ เพื่อลิ้มรสเปดยางอันเลือ่ งชื่อ

13.00 น.

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินฮีทโทรว

17.05 น.

นําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน BI098
***ตามเงื่อนไขของสายการบินที่จะตองทําการตรวจเช็คความปลอดภัย security check)
เที่ยวบิน BI098 จะทําการลงจอดที่สนามบินดูไบกอนบินเขาประเทศบรูไน โดยลูกคาตองนํา
สัมภาระที่ถือติดตัวขึ้นเครื่องเอาลงมาทั้งหมด (Carry on) เพื่อทําการสแกนกระเปาอีกรอบที่
จุดตรวจที่ดูไบและตอเครืองเขาประเทศบรูไนโดยเครืองบินลําเดิม

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

บันดารเสรีเบกาวัน – กรุงเทพฯ

17.25. น.

เดินทางถึงสนามบินบันดารืเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

18.15 น.

นําทานเดินทางตอไปยังกรุงเทพดวยเที่ยวบิน BI519

20.00 น.

ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
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ร ้านค ้าใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิการย ้ายเมืองทีเข ้าพัก
เช่น กรณีท ีเมืองนั นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ
ไปเข ้าพักเมืองทีใกล ้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสม

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม
สามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใช
หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการทองเทีย่ ว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง
5.เมื่อทานทําการซือ้ โปรแกรมทัวร ทางบริษทั ฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ
แลว
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาทีข่ องบริษทั ฯ กอนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษทั ฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้
ท ังนีข ึนอยูก
่ ับสภาวะอากาศและเหตุสด
ุ วิส ัยต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
โดยทางบริษ ัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภ ัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็นสําค ัญ
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โปรแกรม : SIMPLY ENGLAND 7 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines (BI)
กําหนดวันเดินทาง:

9-15 เม.ย., 30 เม.ย.-6 พ.ค. 61
อัตราคาบริการ

ราคา

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ

48,911.-

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

48,911.-

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

7,500.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน
เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ในกรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน ลดทานละ

48,911.48,911.14,000.-

*** ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซาทานละ 5,600 บาท ***
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนทีท่ านละ
(ราคาสามารถยืนยันไดกต็ อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เทานัน้ )

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **

กําหนดวันเดินทาง:

7-13, 21-27 พ.ค. 61
อัตราคาบริการ

ราคา

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ

46,911.-

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

46,911.-

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

7,500.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน

46,911.-
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เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ในกรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน ลดทานละ

46,911.14,000.-

*** ราคาไมรวมวีซา คาธรรมเนียมวีซาทานละ 5,600 บาท ***
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนทีท่ านละ
(ราคาสามารถยืนยันไดกต็ อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เทานัน้ )

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **

อ ัตราค่าบริการนีรวม
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกิน
จํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
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[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. มัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป)

อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสาย
การบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว,
คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5. ราคาทัวรไมรวมคาธรรมเนียมวีซาทานละ 5,600 บาท
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 2 ปอนดตอคน ตอวัน : 7 x 2 = 14 ปอนด)
7. คาทิปพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตลอดรายการเดินทาง (10 ปอนด)
8. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

เงือนไขการจอง

1.

ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

2.

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3.

เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

GTM-35 LHR-BI004

หน ้า 12 จาก 25

4.

หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น

5.

การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน)
ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

6.

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทาง
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เงือนไขการชําระค่าท ัวร์สว
่ นทีเหลือ
ทางบริษ ัทขอเก็บค่าท ัวร์สว
่ นทีเหลือ 20 ว ันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผา
่ นการอนุม ัติวซ
ี า
่ หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ
จําเป็นทางบริษ ัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา
่ ยทีเกิดขึนจริง
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ข้อมูลเพิมเติมเรืองต วั เครืองบินและทีน ง
ั บนเครืองบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลา
เดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้น
จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน
ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได
(น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long
leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
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6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) / คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพ ัก
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา ใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single), หองคู
(Twin/Double) ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และโรงแรมในรัสเซียไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถา
เขาพัก 3 ทาน ผูเดินทาง จะไดหองพักประเภท หองคูแบบไมมีเตียงเสริม
2. โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบทีม่ ีอุณหภูมิตา่ํ
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่ง
ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
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ข้อความซึงถือเป็นสาระสําหร ับท่านผูม
้ เี กียรติซ ึงร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย,
การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยูเหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกัน
อุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ
ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความ
คุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่ งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดาน
การเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมี เกียรติ ซึ่งรวม
เดินทางเปนสําคัญ
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เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ประเทศอ ังกฤษ
ใช้เวลาทําการอนุม ัติวซ
ี า
่ น ับจากว ันยืนประมาณ 15 ว ันทําการ

*** ยืนวีซา
่ แสดงตนที VFS Global (เทรนดี ช ัน 28) ***
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีออกจากทาง
ราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในว ันยืนวีซา
่ หน ังสือเดินทางต้องนําส่งเข้าสถานทูต
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า
่ ไม่สามารถดึงหน งั สือเดินทาง
ออกมาได้

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเ รื่อย ๆ**

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา อยางนอย 2 หนา
อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา
กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซา ดวย)

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ
ขอกํ าหนดของทางสถานทูต ตองการเพิ่ มเติ ม และ บางสถานทูตอาจไมส ามารถยื่ นขอวีซ าในประเทศไทยได
ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย***
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2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไม
เกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)

3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ
ธนาคารทัว่ ไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํา
รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันยื่นวีซา และบัญชี
ตองมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง
3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทัง้ สองเลม (ทั้งเลมเกา –เลมใหม)

***ควรเคลื่อนไหวบัญชีสม่ําเสมอ ไมควรแตงบัญชีโดยการนําเงินกอนใหญเขาบัญชีกอนยื่นวีซา จะทําใหยอดเงินกระโดด ซึง่
อาจเปนเหตุใหทานถูกปฏิเสธวีซา ได

3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง
3.3.1 สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายให อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันยื่นวีซา และบัญชี
ตองมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปนSTATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง
3.3.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจา ยที่มกี ารชี้แจงความสัมพันธอีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter)

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
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4. หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ ดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนต น
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตาํ แหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคาํ วา “TO WHOM
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคาํ วา “TO WHOM
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5. เอกสารสวนตัว
- สําเนาทะเบียนบาน
- บัตรประชาชน
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตา่ํ กวา 18 ป)
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอม
ระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
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-

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบตุ รเดินทางไป
ตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
บิดาและมารดา

- กรณีเด็กทีบ่ ิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอาํ นาจ
ปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูต
ดวย ทั้งสองทาน
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทา นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานัน้
8. ในกรณีที่มีเอกสารแปลเปนภาษาอังกฤษ ตองแปลจากรานแปลหรือศูนยแปล พรอมประทับตรา เทานั้น


แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศอังกฤษ
(กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ ใหครบทุกขอ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซา ของทาน)
ชื่อ-นามสกุล ผูเดินทาง ภาษาไทย
...................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล ผูเดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง
.............................................................................
ชื่อ-นามสกุลเกา ที่เคยใชกอนเปลี่ยน
.............................................................................................................
เหตุผลที่เปลี่ยน (เชน สมรส ฯลฯ) ..............................
เปลี่ยนเมื่อวันที่ (วัน/เดือน/ป) ...................................
วัน/เดือน/ปเกิด..................................................................เชื้อชาติ..........................
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สัญชาติ ............................ สถานที่เกิด........................... ประเทศ...........................
ที่อยู ( ถาที่อยูตามทะเบียนบาน กับที่อยูปจจุบันคนละที่อยูกรุณาแจงรายละเอียด)
.....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................รหัสไปรษณีย................................... ทานอาศัยอยูในบานหลังนี้มาเปนเวลา
…......ป ............เดือน
หมายเลขโทรศัพทมือถือ..........................................
หมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน .........................................
หมายเลขโทรศัพทบาน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..…....
มีหนังสือเดินทางมาแลวทัง้ หมด ..................เลม
หมายเลขหนังสือเดินทางปจจุบนั ........................
วันที่ออก...............................หมดอายุ..............................
หมายเลขหนังสือเดินทางเลมเกา .........................
วันที่ออก...............................หมดอายุ...............................
ทานเคยเดินทางเขาประเทศอังกฤษหรือไม …………………………………………………………………
วัน/เดือน/ป ที่เคยเขาประเทศอังกฤษครั้งลาสุด .............................................
รวมทั้งหมดกีว่ ัน ....................
วัตถุประสงคในการไปครั้งลาสุด (ทองเที่ยว , ธุรกิจ , นักเรียน) ....................................................................
ประเภทของวีซาอังกฤษที่เคยไดรบั เปนประเภทใด ......................................................................................
ระยะเวลาของวีซา อังกฤษที่เคยไดรับ เริ่มตั้งแตวันที่ .....................................
ถึงวันที่ ...................................
ทานเคยไดรับการปฏิเสธวีซา อังกฤษ หรือ ประเทศอื่นๆหรือไม ...................................................................
เหตุผลที่ถูกปฏิเสธ ..........................................................
วัน/เดือน/ป ที่ถูกปฏิเสธ .......................................
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ประเทศอื่น ๆ ที่ทานเคยเดินทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ป) วันเดือนป ที่ไป รวมกี่วัน และวัตถุประสงคในการไป (ทองเทีย่ ว ,
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
........ หยา และมีทะเบียนหยา (ตองนํามาแสดงดวย)
......... แตงงานแลว (แตไมไดจดทะเบียน)
........ แตงงานและมีทะเบียนสมรส (ตองนํามาแสดงดวย)
........ หมาย (คูสมรสเสียชีวิต)
ในกรณีสมรสแลวทั้งจดทะเบียนและไมจดทะเบียน ตองกรอกรายละเอียดเพิม่ เติม
ชื่อ นามสกุล ของคูสมรส ..............................................................................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด ของคูสมรส...........................................................................................................................
สถานที่เกิด..................................................................................................
เชื้อชาติ .......................................... สัญชาติ .............................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพทมือถือ .........................................
ที่อยูปจจุบันของคูสมรส ................................................................................................................................
GTM-35 LHR-BI004

หน ้า 22 จาก 25

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 ..........................................
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สถานที่เกิดของมารดา ..............................................
ประเทศที่เกิด .............................................
เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ .....................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขโทรศัพทมือถือ .........................................
ขอมูลสวนตัวของผูเดินทางเกีย่ วกับดานอาชีพ การงาน รายได รายรับ และรายจายตางๆ
งานปจจุบันทําอาชีพ, ตําแหนง (โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) ......................................................................
ชื่อบริษัทที่ทํางาน ..........................................................................................................................................ที่อยูของบริษัทที่
ทํางาน
.....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................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 ................................................................................................................................
ที่อยูของตนสังกัดทีเ่ คยทํางาน
.....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................รหัสไปรษณีย.......................................วัน/เดือน/ป ที่เริ่มทํางาน
..........................................
วัน/เดือน/ป ที่ออกจากงาน ..........................................
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ทานมีสมุดบัญชีเงินฝากหรือไม

........มี

.......ไมมี

ถามีโปรดแจง

รายละเอียดวาเปน บัญชีออมทรัพย / ฝากประจํา จากธนาคารอะไร ยอดรวมเทาไหร
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………...
ทานไดใชเงินสวนตัวตอเดือนเทาไหร...........................................................................................................
ทานแบงรายไดของทานใหกับสมาชิกครอบครัวเดือนละเทาไหร .................................................................
คาใชจา ยของทานในการไปอังกฤษเปนจํานวนเงินเทาไหร ...........................................................................
ในการเดินทางครัง้ นี้ ใครเปนคนออกคาใชจายใหทา น ..................................................................................ใครเปนคนจายคาใชจาย
ตางๆ เชน คาตัว๋ เครื่องบิน คาโรงแรม คาอาหาร ..................................................... ถามีคนออกคาใชจา ยใหทานไปอังกฤษ เขาไดจาย
ใหเปนจํานวนเงินเทาไหร ...............................................
หมายเหตุ การอนุมตั ิวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิน้ ทัง้ นี้บริษทั เปนเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น
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