สกอตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินเอทิฮัด (EY)
นําทํานบินสูํเมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ (Scotland) เข๎าชมปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburge Castle )
เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๏อต แฟนบอลไมํพลาดเข๎าชมสนามฟุตบอลของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
(Old Trafford Stadium) เที่ยวบ๎านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare ) เยือนเมืองคาร์ดิฟฟ์
(Cardiff) เมืองหลวงแหํงเวลส์ (Wales) ชมพิพิธภัณฑ์น้ําแรํร๎อนโรมัน(Roman Bath Museum) อดีตที่ยิ่งใหญํ
และรุํงเรืองของชาวโรมันที่เมืองบาธ ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ๎นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ช๎อปปิ้งจุใจที่ห๎างแฮร์รอดส์ และถนนอ๏อกฟอร์ด ใจกลางกรุงลอนดอน (London)
*** ราคาทัวร์ไมํรวมคําธรรมเนียมวีซํา***
ชําระเพิ่มคําธรรมเนียมวีซํา ทํานละประมาณ 5,600 บาท
(ไมํรวมคําแปลเอกสารที่ต๎องมีตราประทับของสถาบันแปลภาษา)
กําหนดการเดินทาง วันที่ 18-25 ม.ค. // 8-15 ก.พ. // 8-15 / 22-29 มี.ค. 60 ราคาเพียง 59,900.สรุปการเดินทางโดยยํอ
วัน
โปรแกรมการเดินทาง
เช๎า เที่ยง ค่ํา
โรงแรมที่พัก
1

กรุงเทพ - อาบูดาบี

✈ ✈ ✈

2

อาบูดาบี - เอดินบะระ - ปราสาทเอดินบะระ

✈

O

O NOVOTEL EDINBURGH PARK

3

เอดินบะระ - แมนเชสเตอร์ - เข๎าชมสนามฟุตบอลโอลด์
แทรฟฟอร์ด - ลิเวอร์พูล

O

O

O

NOVOTEL LIVERPOOL

4

ลิเวอร์พูล - เมืองสแตรทฟอร์ด - คาร์ดิฟฟ์

O

O

O

CLAYTON HOTEL CARDIFF

5

คาร์ดิฟฟ์ - เมืองบาธ - เสาหินสโตนเฮ๎นจ์ - ลอนดอน

O

O

O

6

อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

O

X

X

7

เที่ยวลอนดอน - หอนาฬิกาบิกเบน - Bicester Village outlet สนามบิน

O

O

✈

8

อาบูดาบี - กรุงเทพฯ

✈ ✈ ✈
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วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ - อาบูดาบี
15.00 น. คณะพร๎ อมกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภูมิ อาคารผู๎ โ ดยสารระหวํา งประเทศประตู 9
เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ๎าหน๎าที่คอยต๎อนรับและอํานวย
ความสะดวก
18.05 น. ออกเดินทางสูํ อาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 405
22.05 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี นําทํานเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตํอ
วันที่สองของการเดินทาง อาบูดาบี - เอดินบะระ - ปราสาทเอดินบะระ
02.10 น. ออกเดินทางตํอสูํเอดินเบิร์ก ประเทศสก็อตแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ EY 027
06.45 น. ถึ ง สนามบิ น เอดิ น เบิ ร์ ก ประเทศสก็ อ ตแลนด์ (Scotland) (เวลาท๎ อ งถิ่ น ช๎ า กวํ า
ประเทศไทย 7 ชั่วโมง และจะปรับเวลาท๎องถิ่นช๎ากวําประเทศไทย 6 ชั่วโมง ในวันที่
26 มีนาคม 2560) นําทํานผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร
นํ า ทํ า นเข๎ า สูํ เ มื อ งเอดิ น เบิ ร์ ก ( Edinburgh) เมื อ งหลวงของสก็ อ ตแลนด์
(Scothland) ดินแดนที่ตั้งอยูํในพื้นที่ที่สวยงาม นําทํานเดินทางสูํยํานเมืองเกํา สูํถนน
รอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายสําคัญที่เชื่อมสูํพระตําหนักโฮลี่รู๏ด (Palace of
Holyrood House) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และ
เคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแหํง สก็อต ฝั่งตรงข๎ามเป็นรัฐสภาแหํงชาติสก็อตอัน
นําภาคภูมิใจ ด๎วยสถาปัตยกรรมรํวมสมัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
แล๎วนําทํานเข๎าชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle ) อันสงํางามด๎วยทําเล
ที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเดํนเป็นสงําจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ส
ก๏อต แบํงเป็นสํวนตํางๆอยํางนําชม อาทิ สํวนของป้อมปราการและกําแพงปราสาท
โบราณ มีปืนใหญํเรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญํในเวลา 13.00 น. ของทุก
วันตลอด 150 ปีที่ผํานมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร๎างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อ
รําลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล๎วเข๎าสูํพระราชฐานชั้นในสํวนที่เป็น The
Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แหํงสก็อต
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําคณะเข๎าสูํที่พัก โรงแรม NOVOTEL EDINBURGH PARK หรือเทียบเทํา
วันที่สามของการเดินทาง เอดินบะระ - แมนเชสเตอร์ - เข๎าชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด - ลิเวอร์พูล
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางสูํ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ที่มี ระยะทาง 388 ก.ม.
ชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแหํงแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และ ใช๎เวลาเดินทาง
ธุรกิจขนาดใหญํ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ตั้งของสโมสรที่มีชื่อเสียงโดํงดังในวงการฟุตบอล ประมาณ 4.30 ชม.
ของโลก โดยมี ส โมสรฟุ ต บอล 3 สโมสร ได๎ แ กํ แมนเชสเตอร์ ยู ไ นเต็ ด และ
Emergency call only : 0853642449
www.etravelway.com
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

VS151116

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 2 of 15

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ตี้
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บําย

นําคณะเข๎าชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium and
Museum Tour ) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดวํารวยที่สุดในโลก เป็นสนามที่ใหญํเป็น
อันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได๎มากถึง 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบ
ลีย์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแหํง
เดียว และใหญํเป็นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนั้นยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่
ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว
รวมทั้งเข๎าชมพิพิธภัณฑ์ (Museum) ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแตํเริ่มกํอตั้ง
สโมสร และ ยังมีสิ่งของ ถ๎วยรางวัลตํางๆ แสดงโชว์อยูํด๎วย จากนั้นอิสระให๎ทํานเลือก
ซื้อของที่ระลึกของทีมที่ทํานชื่นชอบในร๎าน MEGA STORE ที่มากมายไปด๎วยของที่
ระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล ***หมายเหตุ หากไมํสามารถเข๎าชมสนาม
ฟุต บอลและพิพิ ธ ภัณ ฑ์ไ ด๎ เชํน ในวัน ที่มีการแขํงขัน ฯลฯ ทางบริ ษัทขอคื น
คําใช๎จําย 700 บาท ตํอทําน***
จากนั้น ออกเดินทางสูํ เมืองลิเ วอร์ พูล (Liverpool) ได๎รับการยกยํองให๎เป็นเมือง
วัฒนธรรมแหํงยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรีสี่เตําทองหรือ
เดอะบีทเทิล ความรุํงเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองทําสําคัญ มีการติดตํอ
ค๎าขายกับแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และแผํนดินใหญํยุโรป
นําทํานชมบริเวณทําเรืออัลเบิร์ต (Albert Dock) โดยบริเวณทําเรือประกอบไปด๎วย
อาคารทําเรือและคลังสินค๎า ชมตึกรอยัลลิเวอร์ (Royal Liver Building) อีกหนึ่ง
อาคารที่ถือวําเป็นสัญลักษณ์และมีชื่อเสียงของเมืองลิเวอร์พูล
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเข๎าสูํที่พัก โรงแรม NOVOTEL LIVERPOOL หรือเทียบเทํา
วันที่สี่ของการเดินทาง
ลิเวอร์พูล - เมืองสแตรทฟอร์ด - คาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงประเทศเวลส์
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางตํอสูํ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตั้งอยูํริม
ฝั่งแมํน้ําเอวอน อันเป็นบ๎านเกิดของ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare
) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ
นําทํานเที่ยวชม เมืองแสตรทฟอร์ด ซึ่ง รํมรื่นไปด๎วยสวนสาธารณะ
นําชมบ๎านเช็คสเปียร์ (ด๎านนอก) และชีวิตความเป็นอยูํของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์
เกําแกํ Holy Trinity แมํน้ําเอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวข๎องกับกวีเอกผู๎นี้ อิสระให๎ทํานเลือกซื้อสินค๎าที่ระลึกจากร๎านค๎ามากมาย
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay
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เที่ยง
บําย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นเดินทางตํอสูํ เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส์ (Wales)
หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นที่พํานักของขุน
นางผู๎ปกครองเมือง ถูกล๎อมรอบไว๎ด๎วยกําแพงโบราณ
จากนั้ น ผํ า นชมศาลาวํ า การเมื อ งและกลุํ ม อาคารโบราณเกํ า แกํ ผํ า นชมเมื อ ง
สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทําการของรัฐ
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เข๎าสูํที่พัก โรงแรม CLAYTON HOTEL CARDIFF หรือเทียบเทํา
วันที่ห๎าของการเดินทาง
คาร์ดิฟฟ์ - เมืองบาธ - เสาหินสโตนเฮ๎นจ์ - ลอนดอน
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางตํอสูํ มืองบาธ (Bath) ตั้งอยูํในหุบเขาของแมํน้ําเอวอนในบริเวณที่มีน้ําพุ
ร๎อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอํานาจ และเป็นผู๎สร๎างโรง
อาบน้ําโรมัน (Roman Bath) และยังได๎เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก๎
(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987
นําทํานเข๎าชมพิพิธภัณฑ์น้ําแรํร๎อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติ
การค๎นพบที่นําสนใจ ปัจจุบั นเป็นกลุํมอาคารสําคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตั้ง
ของบํอน้ําแรํร๎อนคิงส์ (The Sacred Spring) สํวนที่สอง คือ บริเวณวัด และสํวนที่
สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการให๎นักทํองเที่ยวหรือชาวเมืองใช๎บริการน้ําแรํซึ่งมีทั้งสระ
วํายน้ํา, บํอน้ําแรํเย็น-ร๎อน,ห๎องอบไอน้ํา และสํวนที่เป็น Turkish Bath
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (FISH&CHIPS)
บําย
นําทํานออกเดินทางสูํ เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) นําทํานชมเสาหินสโตนเฮ๎นจ์
(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกในยุคกํอนประวัติศาสตร์ มีอายุกวํา
5,000 ปี เป็นกลุํมแทํงหินขนาดใหญํ ตั้งอยูํกลางทุํงราบกว๎างใหญํ ซึ่งไมํมีใครทราบ
วัตถุประสงค์ในการสร๎างอยํางชัดเจน
จากนั้นนําทํานเดินทางเข๎าสูํ มหานครลอนดอน (London) เมืองที่เป็นศูนย์กลาง
สําคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู๎นําด๎านการเงิน
การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นที่ยอมรับวํามีอิทธิพลไปทั่ว
โลก และยังเป็นเมืองทํองเที่ยวที่ใหญํและสําคัญของยุโรปอีกด๎วย

ระยะทาง 160 ก.ม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.40 ชม.

ระยะทาง 92 ก.ม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

ระยะทาง 62 ก.ม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.

ระยะทาง 136 ก.ม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นําเข๎าสูํที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEST หรือเทียบเทํา
วันที่หกของการเดินทาง อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
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อิสระเที่ยวชม หอคอยแหํงลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตั้งอยูํบน
ฝั่งแมํน้ําเทมส์ในกรุงลอนดอนในอังกฤษเป็นพระราชวังที่เดิมสร๎างโดยพระเจ๎าวิลเลียม
ที่ 1 แหํงอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ พระราชวังเป็น
รู๎จักกันในนามวํา “หอคอยแหํงลอนดอน” หรือ “หอ” ในประวัติศาสตร์ ตัวปราสาท
ตั้งอยูํภายในโบโรแหํงทาวเวอร์แฮมเล็ทส์และแยกจากด๎านตะวันออกของนครหลวง
ลอนดอน (City of London) ด๎วยลานโลํงที่เรียกวําเนินหอคอยแหํงลอนดอน หรือ
“ทาวเวอร์ฮิล” (Tower Hill) ยุโรป
อิสระเลือกซื้อสิ้นค๎าที่ห๎างดังใจกลางกรงุลอนดอน เชํน ห๎างแฮร์รอดส์ (Harrods)
ในยํานไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) จากนั้นอิสระให๎ทํานได๎สนุกกับการเลือกซื้อ
สินค๎าตามอัธยาศัย บริเวณถนนอ๏อกฟอร์ด (Oxford Street) ซึ่งเรียกได๎วําเป็น
ศูนย์กลางการช๏อปปิ้งในกรุงลอนดอน มีร๎านค๎าเสื้อผ๎าแฟชั่น เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อ
ดังมากมายตลอดแนวถนนกวํา 2 กิโลเมตร อาทิ เชํน Next, Zara, Top Shop,
Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss
Selfridge ฯลฯ ห๎าง John Lewis, House of Fraser และ ยังมีห๎างสุดหรูอยําง
Selfridges ที่มีสินค๎าซุปเปอร์แบรนด์ ตั้งอยูํอีกด๎วย
อิสระเลือกซื้อ บริเวณถนนอ๏อกฟอร์ด ยังมีถนนสายช๎อปปิ้งชื่อดังเชื่อมตํออยําง ถนน
คาร์นาบี้ (Canaby Street) แหลํงแฟชั่นสุดฮิตของวัยรุํนที่มีร๎าน G - Star Raw,
Diesel, Replay, Vans หรือ ถนนนิว บอนด์ (New Bond Street) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ร๎านซุปเปอร์แบรนด์ อยํางเชํน Louis Vitton, Gucci, Prada, Mulberry, Burberry,
Alexander Mc Queen, Long Champ, Bvlgari เป็นต๎น
อิ ส ระให๎ ทํ า นเลื อ กเที่ ย วนอกเมื อ งตามอั ธ ยาศั ย พระราชวั ง วิ น เซอร์ (Windsor
Castle) เป็นพระราชวังที่ประทับสําหรับการพักผํอนสุดสัปดาห์ของพระราชินีอังกฤษ
พระราชวังนี้เป็นพระราชวังที่ใหญํที่สุดในโลกและสร๎างมามากกวํา 900 ปี พระราชวัง
นี้เปิดให๎ประชาชนเข๎าชมด๎านในในสํวนที่อยูํรอบกําแพง และสํวนที่เปิดให๎ชม เป็นห๎อง
ตํางๆสําหรับการใช๎งานในวาระตํางๆ
นําเข๎าสูํที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEST หรือเทียบเทํา
วันที่เจ็ดของการเดินทาง เที่ยวลอนดอน - หอนาฬิกาบิกเบน - Bicester Village outlet - สนามบิน
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
นําทํานเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผํานพิคคาดิลลี่เซอร์คัส (Piccadilly Circus)
เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ําพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลาง และเข๎าสูํ
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ไชนํ าทาวน์ ยํ านชุมชนชาวจี น กลางมหานครลอนดอน ผํ านจัตุรั สทราฟัลก๎า ร์
(Trafalgar Square) ที่รายล๎อมไปด๎วยอาคารที่นําสนใจ ผํานมหาวิหารเซนต์ปอล
(St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญํเป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช๎จัดพระ
ราชพิธีอภิเษกสมรสระหวํางเจ๎าฟ้าชายชาร์ล และเลดี้ไดอานํา สเปนเซอร์ แล๎วเข๎าสูํ
จัตุรัสรัฐสภา ถํายรูปบริเวณด๎านนอกของมหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster
Abbey) ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแตํต๎นศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ตั้งของหอ
นาฬิกาที่รู๎จักกันดีในนามหอนาฬิกาบิกเบน (Big ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอก
เวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน๎าปัดใหญํที่สุดในโลกและฝั่งตรงข๎ามที่มีแมํน้ํา
เทมส์กั้นอยูํเป็นที่ตั้งของชิงช๎าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช๎าสวรรค์ที่
สูงที่สุดในยุโรป
จากนั้นนําทํานถํายรูปบริเวณด๎านนอกของพระราชวังบั้คกิ้งแฮม (Buckingham
Palace) ที่ประทับของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน โฟร์ซีซั่น เพื่อลิ้มรสเป็ดยํางอันเลื่องชื่อ
บําย
นําทํานเดินทางสูํ เดินทางสูํ Bicester Village outlet อิสระให๎ทํานช๎อปปิ้ง จุใจ ระยะทาง 100 ก.ม.
มีหลากหลายแบรนด์ดังให๎ทํานให๎ เลื อกสรร อาทิ เชํน Balenciaga, Valentino, ใช๎เวลาเดินทาง
MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio ประมาณ 1.10 ชม.
Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ
17.30 น. พาทํานเดินทางสูํสนามบินฮีทโธรว์ เพื่อให๎ทํานได๎มีเวลาทํา คืนภาษี (Tax Refund) ระยะทาง 81 ก.ม.
และเลือกซื้อสินค๎าปลอดภาษีในสนามบิน
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.
20.00 น. ออกเดินทางกลับสูํกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EY 018
วันที่แปดของการเดินทาง
อาบูดาบี - กรุงเทพฯ
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
10.30 น. ออกเดินทางสูํประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EY 404
19.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
(ขอสงวนสิทธิ์การย๎ายเมืองที่เข๎าพัก เชํน กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข๎าพักเมืองที่ใกล๎เคียงแทน
และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
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กรุณาอํานหมายเหตุให๎ละเอียดทุกข๎อ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมํ
สามารถควบคุมได๎ เชํน ทรัพย์สินสํวนตัวหาย, การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลําช๎าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองไมํอนุญาตให๎เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข๎าเมืองของแตํละประเทศไมํอนุญาตให๎เข๎า
เมือง รวมทั้งในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทํานถูกปฏิเสธการเดินทางเข๎า
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทํองเที่ยว โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการ โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
4. กรณีที่คณะไมํครบจํานวน 15 ทําน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ๎งให๎ทําน
ทราบลํวงหน๎า 14 วันกํอนการเดินทาง
5. เมื่อทํานทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข๎อ
แล๎ว
ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ กํอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมํขอรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตําง ๆ ที่ไมํสามารถคาดการณ์ลํวงหน๎าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู๎รํวมเดินทางเป็นสําคัญ
*** ราคาทัวร์ไมํรวมคําธรรมเนียมวีซํา***
ชําระเพิ่มคําธรรมเนียมวีซํา ทํานละประมาณ 5,600 บาท
(ไมํรวมคําแปลเอกสารที่ต๎องมีตราประทับของสถาบันแปลภาษา)

อัตราคําบริการ ตํอทําน งดแถมกระเป๋า

18-25 ม.ค. // 8-15 ก.พ. 60
8-15 / 22-29 มี.ค. 60
59,900.59,900.10,700.59,900.-

ผู๎ใหญํ พักห๎องคูํ (ห๎องละ 2 ทําน) ราคาทํานละ
ผู๎ใหญํ พัก 3 ทําน 1 ห๎อง (กรุณาอํานข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
พักห๎องเดี่ยว เพิ่มทํานละ
เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน
เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน
59,900.(กรุณาอํานข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ในกรณีไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน ลดทํานละ
17,000.*** ราคาไมํรวมวีซํา คําธรรมเนียมวีซําทํานละ 5,600 บาท ***
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต๎นที่ทํานละ
80,000.(ราคาสามารถยืนยันได๎ก็ตํอเมื่อที่นั่ง confirm เทํานั้น)
** โรงแรมในยุโรป ไมํอนุญาตให๎เด็กอายุต่ํากวํา 7 ปี เข๎าพักแบบไมํมีเตียงเสริม **
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อัตราคําบริการนี้รวม
1. คําตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร๎อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูํตํอ จะต๎องไมํเกิน
จํานวนวัน และอยูํภายใต๎เงื่อนไขของสายการบิน)
2. คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ
3. คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. คําห๎องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทํา (3 ดาว - 4 ดาว)
5. คําอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการ
7. คําประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต๎องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได๎จากเจ๎าหน๎าที่)
คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทางวงเงินไมํเกินทํานละ 1,000,000 บาท
คํารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมํเกินทํานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
*ลูกค๎าทํานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได๎*
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท]
**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท]
8. คํามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมํรวมทิปมัคคุเทศก์)
9. คําทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
10. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%
อัตรานี้ไมํรวม
1. คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คําโทรศัพท์, คําซักรีด, คําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คําน้ําหนักเกินจากทางสาย
การบินกําหนดเกินกวํา 20 ก.ก.และมากกวํา 1 ชิ้น, คํารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คํากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคําที่สูญหายในระหวํางการเดินทาง เป็นต๎น
3. คําธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คําทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ ตํอคน ตํอวัน : 8 x 2 = 16 ปอนด์ หรือ 800 บาท)
5. คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง
6. ราคาไมํรวมวีซํา คําธรรมเนียมวีซําทํานละ 5,600 บาท
เพื่อประโยชน์ของผู๎เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากทํานทําการจองทัวร์แล๎ว ทางบริษัทฯจะถือวําทํานเข๎าใจ และพร๎อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลําว
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เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 20,000 บาท/ทําน ภายใน 36 ชม.นับจากวันจองทัวร์ ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได๎รับเงินมัดจําแล๎วเทํานั้น
พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง(ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎
เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2748 6246-7
2. ทางบริษัทฯ จะนําสําเนาหน๎าพาสปอร์ตของผู๎ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน ไปทําการจองคิวยื่น
วีซํา ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมํสํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ต ทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได๎รับการยืนยันวํากรุ๏ปออกเดินทางแล๎ว ผู๎เดินทางโปรดจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอวีซําได๎ทันที
4. หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าที่ กํอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบ คําใช๎จํายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซําในแตํละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซําไมํเหมือนกัน ทั้งแบบหมูํคณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ทํานสามารถสอบถามข๎อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกํอนการจองได๎จากทางเจ๎าหน๎าที่
6. หากในคณะของทํานมีผู๎ต๎องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมํสะดวก
ในการเดินทางทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
7. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 25 วันทําการ(ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 31 วัน
ทําการ(ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมํชําระเงินคํามัดจํา หรือ
ชําระไมํครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
หากทํานไมํผํานการอนุมัติวีซําหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริงเหต

1.
2.

3.
4.

5.

ข๎อมูลเบื้องต๎นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซําและการยื่นขอวีซํา
การพิจารณาวีซําเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชํบริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต๎องจะชํวยให๎การพิจารณา ของ
สถานทูตงํายขึ้น
กรณีทํานใดต๎องใช๎พาสปอร์ตเดินทาง ชํวงระหวํางยื่นวีซํา หรือ กํอนเดินทางกับทางบริษัท ทํานต๎องแจ๎งให๎ทางบริษัทฯ ทราบ
ลํวงหน๎าเพื่อวางแผนในการขอวีซําของทําน ซึ่งบางสถานทูตใช๎เวลาในการพิจารณาวีซําที่คํอนข๎างนานและอาจไมํสามรถดึงเลํม
ออกมาระหวํางการพิจารณาอนุมัติวีซําได๎
สําหรับผู๎เดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูํตํางประเทศ จะต๎องดําเนินเรื่องการขอวีซําด๎วยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษา
อยูํเทํานั้น
หนังสือเดินทางต๎องมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล๎วต่ํากวํา 6 เดือน ผู๎เดินทางต๎อง
ไปยื่นคําร๎องขอทําหนังสือเดินทางเลํมใหมํ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลํมเกํา ให๎กับทางบริษัทด๎วย เนื่องจากประวัติการ
เดินทางของทํานจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่งในการยื่นคําร๎องขอวีซํา และจํานวนหน๎าหนังสือเดินทาง ต๎องเหลือวํางสําหรับติดวีซํา
ไมํต่ํากวํา 3 หน๎า
ทํานที่ใสํปกหนังสือเดิ นทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอปกหนัง สือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต๎องไมํมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตํงเติมใดๆ ในเลํม
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ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได๎สํารองที่นั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําตั๋วเครื่องบินแล๎ว หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคํามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000 5,000 บาท แล๎วแตํสายการบินและชํวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล๎ว แตํทํานไมํสารถออกเดินทางได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
คําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช๎เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยํางน๎อย
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ๎งยกเลิก 45 วันทําการ ขึ้นไปกํอนการเดินทาง คืนคําใช๎จํายทั้งหมด
2. แจ๎งยกเลิกภายใน 30-44 วันทําการกํอนเดินทาง เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 10,000 บาท
3. แจ๎งยกเลิกภายใน 16-29 วันทําการกํอนเดินทาง เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 20,000 บาท
4. แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันทําการกํอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะเดินทางไมํครบตามจํานวน
ที่บริษัทฯกําหนดไว๎ (30ทํานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทและผู๎เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทําน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทาง
ของทํานไปยังคณะตํอไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎คือ คําธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และ
คําธรรมเนียมวีซําตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซําแล๎วไมํได๎รับการอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต (วีซําไมํผําน) และทํานได๎ชําระคําทัวร์หรือมัดจํามาแล๎ว ทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง เชํน คําวีซําและคําบริการยื่นวีซํา / คํามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคําตั๋วเครื่องบิน (กรณีอ อกตั๋ว
เครื่องบินแล๎ว) / คําสํวนตํางในกรณีที่กรุ๏ปออกเดินทางไมํครบตามจํานวน
8. กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ ไมํวําเหตุผลใดๆตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด
ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎องเดี่ยว
(Single) ,ห๎องคูํ (Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3 ทําน/3 เตียง (Triple Room) ห๎องพักตําง
ประเภทอาจจะไมํติดกัน หรือ อยูํคนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน ซึ่ง
ถ๎าเข๎าพัก 3 ทําน อาจจะได๎เป็น 1 เตียงใหญํกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นต๎องแยก
ห๎องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมํสามารถจัดหาได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยก
ห๎องพัก
2. โรงแรมในยุโรปสํวนใหญํอาจจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัต และไมํมีอํางอาบน้ํา
ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกัน
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5. หากมีงานเทศกาลโรงแรมอาจจะได๎พักในเมืองอื่นแทน
ผู๎เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผํานการพิจารณาวีซําแล๎ว กํอนวันเดินทาง
จะต๎องชําระคําเดินทางสํวนที่เหลือเสียกํอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลํอยเลํมคืนมาแล๎วเทํานั้น)
เอกสารประกอบการขอวีซําประเทศอังกฤษ
ใช๎เวลาทําการอนุมัติวีซํานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ
*** ยื่นวีซําเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 28) ***
*** ราคาทัวร์ไมํรวมคําธรรมเนียมวีซํา***
ชําระเพิ่มคําธรรมเนียมวีซํา ทํานละประมาณ 5,600 บาท
(ไมํรวมคําแปลเอกสารที่ต๎องมีตราประทับของสถาบันแปลภาษา)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต๎องมีหน๎าเหลือสําหรับประทับวีซําอยํางน๎อย 2 หน๎า อายุการใช๎งานเหลือ
ไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต๎องไมํชํารุด(หนังสือเดินทางเลํมเกํา ควรนํามา
ประกอบการยื่นวีซําด๎วย)
2. รูปถําย รูปถํายสีหน๎าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทํานั้น ถําย
ไมํเกิน 6 เดือนห๎ามสวมแวํนตาหรือเครื่องประดับ ไมํใสํคอนแทคเลนส์ รูปไมํเลอะ
หมึก)
3. หลักฐานการเงิน กรณีผู๎เดินทางออกคําใช๎จํายเอง
3.1 กรณีผู๎เดินทาง ออกคําใช๎จํายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ สํวนตัวของ
ผู๎เดินทาง ถํายสําเนา ย๎อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค๎าทํารายการเดินบัญชี โดยการ
ฝากหรือถอน กํอน แล๎วคํอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมํเกิน 30 วัน กํอนวันยื่น
วีซํา และบัญชีต๎องมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไมํครบ 6 เดือน ให๎ขอเป็น
STATEMENT พร๎อมทําจดหมายชี้แจง
3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเลํมใหมํ ให๎ทํานถํายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลํม (ทั้งเลํมเกํา –เลํมใหมํ)
3.3 กรณีผู๎เดินทางไมํได๎ออกคําใช๎จํายเอง
3.3.1 ต๎องทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทํานั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ๎าของบัญชี (บุคคล
ที่ออกคําใช๎จําย) ต๎องสะกดชื่อ - สกุล ให๎ตรงตามหน๎าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ๎าของบัญชีออกคําใช๎จํายให๎ (ผู๎เดินทาง) ต๎อง
สะกดชื่อ - สกุล ให๎ตรงตามหน๎าพาสปอร์ต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารํลวงหน๎า โดยใช๎เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และ
ใช๎ยื่นได๎ไมํเกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให๎
3.3.2. ต๎องทําหนังสือรับรองคําใช๎จํายที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter)
**สถานทูตไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**
4. หลักฐานการทํางาน
- เจ๎าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู๎เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ๎นสํวน อายุไมํเกิน 3 เดือน
หรือ สําเนาใบทะเบียนการค๎า(พค.0403)
- กิจการไมํจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พร๎อมเอกสารประกอบ เชํน รูปถํายร๎าน สัญญาเชําที่ โฉนดที่ดิน เป็นต๎น
- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนํง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน
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(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต๎องตรงตามหน๎าพาสปอร์ต ใช๎คําวํา “TO WHOM IT MAY CONCERN”
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช๎หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยูํ
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต๎องตรงตามหน๎าพาสปอร์ตใช๎คําวํา “TO WHOM IT MAY CONCERN”
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5. เอกสารสํวนตัว
- สําเนาทะเบียนบ๎าน
- บัตรประชาชน
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 20 ปี)
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยํา/มรณะบัตร(ถ๎ามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ๎ามีการเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไมํถึง 20 ปี ไมํได๎เดินทางไปตํางประเทศพร๎อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต๎นสังกัด (โดยบิดาจะต๎องคัดหนังสือยินยอมระบุ
ให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับมารดา)พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตมารดามาด๎วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต๎นสังกัด (โดยบิดาจะต๎องคัดหนังสือยินยอมระบุให๎
บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับมารดา) พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตบิดามาด๎วย
- หากเด็กไมํได๎เดินทางพร๎อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต๎องคัดหนังสือระบุยินยอมให๎บุตรเดินทางไป
ตํางประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต๎นสังกัด พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยําร๎าง จะต๎องแนบสําเนาใบหยํา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวําฝ่ายใดเป็นผู๎มีอํานาจ
ปกครองบุตรแตํเพียงผู๎เดียว
***กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซํา พร๎อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่
สถานทูตด๎วย ทั้งสองทําน
7. ทํานไมํจําเป็นต๎องเซ็น รับรองสําเนาถูกต๎อง ให๎ทํานเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร๎องขอวีซําเทํานั้น
8. ในกรณีที่มีเอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ ต๎องแปลจากร๎านแปลหรือศูนย์แปล พร๎อมประทับตรา เทํานั้น
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แบบฟอร์มสําหรับกรอกข๎อมูลยื่นวีซําประเทศอังกฤษ
(กรุณากรอกข๎อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ให๎ครบทุกข๎อ เพราะจะมีผลตํอการพิจารณาวีซําของทําน)
ชื่อ-นามสกุล ผู๎เดินทาง ภาษาไทย................................................................................................... ................
ชื่อ-นามสกุล ผู๎เดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง.............................................................................
ชื่อ-นามสกุลเกํา ที่เคยใช๎กํอนเปลี่ยน............................................................................................. ................
เหตุผลที่เปลี่ยน (เชํน สมรส ฯลฯ) ..............................เปลี่ยนเมื่อวันที่ (วัน/เดือน/ปี) ...................................
วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................................................................. ..................................
เชื้อชาติ.......................... สัญชาติ ............................ สถานที่เกิด........................... ประเทศ....... ....................
ที่อยูํ ( ถ๎าที่อยูํตามทะเบียนบ๎าน กับที่อยูํปัจจุบันคนละที่อยูํกรุณาแจ๎งรายละเอียด )
........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ......................................
ทํานอาศัยอยูํในบ๎านหลังนี้มาเป็นเวลา …........….........ปี .........................เดือน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..........................................หมายเลขโทรศัพท์ที่ทํางาน .........................................
หมายเลขโทรศัพท์บ๎าน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..…....
มีหนังสือเดินทางมาแล๎วทั้งหมด ..................เลํม
หมายเลขหนังสือเดินทางปัจจุบัน ........................วันที่ออก...............................หมดอายุ ..............................
หมายเลขหนังสือเดินทางเลํมเกํา .........................วันที่ออก...............................หมดอายุ....................... ........
ทํานเคยเดินทางเข๎าประเทศอังกฤษหรือไมํ …………………………………………………………………
วัน/เดือน/ปี ที่เคยเข๎าประเทศอังกฤษครั้งลําสุด ............................................. รวมทั้งหมดกี่วัน ....................
วัตถุประสงค์ในการไปครั้งลําสุด (ทํองเที่ยว , ธุรกิจ , นักเรียน) ....................................................................
ประเภทของวีซําอังกฤษที่เคยได๎รับ เป็นประเภทใด ......................................................................................
ระยะเวลาของวีซําอังกฤษที่เคยได๎รับ เริ่มตั้งแตํวันที่ .....................................ถึงวันที่ ...................................
ทํานเคยได๎รับการปฏิเสธวีซําอังกฤษ หรือ ประเทศอื่นๆหรือไมํ ...................................................................
เหตุผลที่ถูกปฏิเสธ .......................................................... วัน/เดือน/ปี ที่ถูกปฏิเสธ ..................... ..................
ประเทศอื่น ๆ ที่ทํานเคยเดินทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดือนปี ที่ไป รวมกี่วัน และวัตถุประสงค์ในการ
ไป (ทํองเที่ยว , ธุรกิจ, นักเรียน)
1.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วัน วัตถุประสงค์ในการไป.....................
2.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วัน วัตถุประสงค์ในการไป. ....................
3.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วัน วัตถุประสงค์ในการไป......................
4.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วัน วัตถุประสงค์ในการไป. .....................
5.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วัน วัตถุประสงค์ในการไป ...................
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สถานภาพ .........โสด
........ หยํา และมีทะเบียนหยํา (ต๎องนํามาแสดงด๎วย)
......... แตํงงานแล๎ว (แตํไมํได๎จดทะเบียน)
........ แตํงงานและมีทะเบียนสมรส (ต๎องนํามาแสดงด๎วย)
........ หม๎าย (คูํสมรสเสียชีวิต)
ในกรณีสมรสแล๎วทั้งจดทะเบียนและไมํจดทะเบียน ต๎องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ นามสกุล ของคูํสมรส ..................................................................................................... .........................
วัน/เดือน/ปีเกิด ของคูํสมรส...........................................................................................................................
สถานที่เกิด..................................................................................................
เชื้อชาติ .......................................... สั ญชาติ .............................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .................................... .....
ที่อยูํปัจจุบันของคูํสมรส ................................................................................................................................
ในกรณีที่มีบุตร ต๎องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน
1.ชื่อ นามสกุล ของบุตร ................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด ของบุตร .................................................................................................... ...........................
สถานที่เกิด...................................................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .................................... .....
ปัจจุบันบุตรอาศัยอยูํที่ .............................................................................................................. .....................
2.ชื่อ นามสกุล ของบุตร ...................................................................................... ..........................................
วัน/เดือน/ปีเกิด ของบุตร .................................................................................................... ...........................
สถานที่เกิด...................................................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .................................... .....
ปัจจุบันบุตรอาศัยอยูํที่ ...................................................................................................................................
ประวัติของบิดา
ชื่อของบิดา .......................................................... นามสกุลของบิดา ..........................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด ของบิดา .........................................
สถานที่เกิดของบิดา........................................................ประเทศที่เกิด ......................................................
เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ......................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .........................................
ประวัติของมารดา
ชื่อของมารดา ........................................................ นามสกุลของมารดา ....................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด ของมารดา ..........................................
สถานที่เกิดของมารดา ..............................................ประเทศที่เกิด ............................ .................
เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ .....................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .................................... .....
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ข๎อมูลสํวนตัวของผู๎เดินทางเกี่ยวกับด๎านอาชีพ การงาน รายได๎ รายรับ และรายจํายตํางๆ
งานปัจจุบันทําอาชีพ, ตําแหนํง (โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ......................................................................
ชื่อบริษัทที่ทํางาน ..........................................................................................................................................
ที่อยูํของบริษัทที่ทํางาน
........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ......................................
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มทํางาน ............................................... เงินเดือน .................................บาท
กรณี นักเรียน / นักศึกษา ระบุชื่อโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ....................................................................... ........
ระดับชั้นที่เรียนอยูํ ........................................หลักสูตรที่กําลังเรียน ..............................................................
ทํานเคยทํางานเหลํานี้หรือไมํ (ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย สื่อมวลชน ข๎าราชการ) ........เคย ........ไมํเคย
ถ๎าเคย ระบุอาชีพที่ทํา , ตําแหนํง (โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ....................................................................
ชื่อต๎นสังกัดที่เคยทํางาน ......................................................................... .......................................................
ที่อยูํของต๎นสังกัดที่เคยทํางาน
........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................................
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มทํางาน .......................................... วัน/เดือน/ปี ที่ออกจากงาน
..........................................
ทํานมีสมุดบัญชีเงินฝากหรือไมํ
........มี .......ไมํ มี
ถ๎ามีโปรดแจ๎งรายละเอียดวําเป็น บัญชีออมทรัพย์ / ฝากประจํา จากธนาคารอะไร ยอดรวมเทําไหรํ
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
ทํานได๎ใช๎เงินสํวนตัวตํอเดือนเทําไหรํ...........................................................................................................
ทํานแบํงรายได๎ของทํานให๎กับสมาชิกครอบครัวเดือนละเทําไหรํ .................................................................
คําใช๎จํายของทํานในการไปอังกฤษเป็นจํานวนเงินเทําไหรํ ...........................................................................
ในการเดินทางครั้งนี้ ใครเป็นคนออกคําใช๎จํายให๎ทําน .......................................................................... ........
ใครเป็นคนจํายคําใช๎จํายตํางๆ เชํน คําตั๋วเครื่องบิน คําโรงแรม คําอาหาร .....................................................
ถ๎ามีคนออกคําใช๎จํายให๎ทํานไปอังกฤษ เขาได๎จํายให๎เป็นจํานวนเงินเทําไหรํ ...............................................
หมายเหตุ การอนุมัตวิ ีซําเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎เดินทางเทํานั้น
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