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ENGLAND WALES 6D3N
สโตนเฮ้นจ์ บาธ คาร์ดิฟฟ์ COTSWOLDS หมู่บา้ นโบราณ BIBURY
อ๊อกฟอร์ด ช้อปปิ้ ง บิสเชสเตอร์ พระราชวังวินเซอร์ ล่องแม่น้ าเทมส์
ชมมหานครลอนดอน ส่งท้ายช้อปปิ้ งแฮร์ลอด
            

 โดยการบินไทย สายการบินแห่งชาติ บริการด้วยเครือ่ งบินรุน่ ใหม่ นุ่มนวลดุจใยไหม
 โรงแรมที่พกั เครือมาตรฐานสากล
 รถโค้ชใหม่ สะอาด ปลอดภัย พนักงานขับรถเต็มใจให้บริการ
 อาหารพิเศษ เป็ ดย่าง โฟร์ซีซั ่น เมนูเป็ ดย่างต้นตารับ สุดยอดเป็ ดย่างที่มีชื่อเสียง เจ้าแรก
ในเมืองลอนดอนเสิรฟ์ พร้อมกุง้ มังกรและหอยเซลล์ ร้าน Burger & Lobster สลับอาหาร
พื้ นเมือง,จีน, ไทย และอาหารเช้าบุฟเฟ่ ต์ที่โรงแรม
 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจติ ใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
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กาหนดการเดินทาง : 03 – 08 พ.ย., 10 -15 พ.ย., 17 -22 พ.ย. 60
24 -29 พ.ย. 60
วันแรก

กรุงเทพฯ – มหานครลอนดอน (ประเทศอังกฤษ)

22.30น. คณะเดินทางพร้อมกัน

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 ROW : D สายการบินสายการบินไทย
เจ้าหน้าที่ ต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

วันที่สอง

(TG)

ลอนดอน – สโตนเฮ้นจ์ – บาธ – คาร์ดิฟฟ์ (เวลส์)

01.10น. เดินทางสู่มหานครลอนดอน

โดยเที่ยวบินที่

TG 910

07.15น. ถึง

ท่าอากาศยาน สนามบินฮีทโธรว์ ลอนดอน นาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สโตนเฮ้นจ์ (STONE HENGE) เสาหินโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ลือกันว่า
มนุ ษย์ต่างดาวเป็ นผูส้ ร้างขึ้ น นับเป็ นสิ่งอัศจรรย์เหลือเชื่อว่าหินก้อนมหึมาเหล่านั้นถูกนามาเรียงกันได้อย่างไร
โดยสมัยก่อนไม่มีเครื่องทุ่นแรงคณะของเราจะได้สมั ผัสก้อหินประหลาดนี้ อย่างใกล้ชิด โดยรวมค่าตัว๋ ไว้ให้แล้ว
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองบาธ (BATH) ตั้งอยูใ่ นหุบเขาเอวอน ได้รบั สมญานามว่าเป็ นเมืองแห่งน้ าแร่ ได้
รับรองให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นาท่านชม ย่านเมืองเก่า หรือ ชุมชนโบราณของบาธ ซึ่งเป็ นสถานที่อาบแร่ของกษัตริยโ์ รมันสมัยเรืองอานาจ
ชาวโรมันสร้างสถานที่แห่งนี้ ขึ้ นมาก็เพื่อจุดประสงค์ 2 ประการ ก็คือเพื่อเป็ นสถานที่บูชาต่อเทพธิดา SULIS
MINERVA และอีกอย่างก็เพื่อเป็ นแหล่งเก็บน้ าร้อนไว้ใช้กนั ในเมือง ซึ่งในแต่ละวันสามารถปั้ มน้ าร้อนจากใต้
พื้ นดินได้ถึง 1,250,000 ลิตร แล้วนาท่านไปชมหมู่อาคารรูปโค้งครึ่งวงกลมซึ่งเรียกว่า รอยัล เครสเซ่น เป็ น
สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่ งที่บ่งบอกว่าท่านได้มาถึงเมืองบาธแล้ว
(โปรแกรมนี้ ไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์โรง
อาบน้ าโบราณ) จากนั้นนาท่านเดินทางโดยใช้สะพานเซเวิรน์ ข้ามช่องแคบบริสทอลสู่ ประเทศเวลส์ (WALES)
เครือจักรภพอังกฤษ นาท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงคาร์ดิฟฟ์ เป็ นเมืองตากอากาศริมทะเล มีทิวทัศน์สวยงามริม
หน้าผาสูงเกาะแก่งมากมาย นาท่านนัง่ รถชมสถานที่สาคัญต่าง ๆ อาทิ มิลเลนเนี ยมสเตเดียม ศาลาว่าการกลาง
เมือง อาคารรัฐสภา มีเวลาให้ ท่านเดินชมตัวเมืองในย่านควีนส์สตรีท
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL PARK INN NORTH CARDIFF หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม

มณฑล COTSWOLDS – หมู่บา้ นโบราณ BIBURY – ล่องเรือแม่น้ าเทมส์
เมืองออกซ์ฟอร์ด – บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ

เช้า

รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่นาท่านเดินทางสู่มณฑล COTSWOLDS นาท่านชมหมู่บา้ นโบราณ BIBURY
เป็ นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยกระท่อมโบราณ โบสถ์อนั เก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวย ๆที่รายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริม
สองข้างทางซึ่งสร้างความรูส้ ึกสดชื่นให้ผูม้ าเยือนได้มากทีเดียวและมันยังถูกจัดให้เป็ นหนึ่ งในสถานที่สุดโรแมนติ
กซึ่งเหมาะแก่การถ่ายพรีเวดดิ้ งหรือจัดงานแต่งมากทีเดียว นอกจากนี้ มันยังทาหน้าที่เป็ นฉากหลังสวย ๆ ให้
ภาพยนตร์ชื่อดัง อย่าง Bridget Jones&ด้วย และที่แห่งนี้ ยังได้ติด1ใน10สถานที่ที่ท่องเที่ยวในอังกฤษ
จากนั้นน้ าท่านเดินทางสู่ เมืองออกซ์ฟอร์ด (Oxford) เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา ซึ่งรูจ้ กั กันในนามของ
เมืองแห่งมหาวิทยาลัย ซึ่งชื่อเมืองตั้งตาม มหาวิทยาลัยระดับโลกที่รจู ้ กั กันในนามของ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
แล้วผ่านชมสถานที่สาคัญต่างๆ เช่น โบสถ์ประจาเมือง จัตุรสั กลางเมือง ศาลาว่าการประจาเมือง อาคาร
พิพิธภัณฑ์ต่างๆ เมืองแห่งนี้ มีแม่น้ าสายสาคัญๆ ไหลผ่านเมือง เช่น แม่น้ าเทมส์ แม่น้ าสายหลักของมหานคร
ลอนดอน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นาท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ “ Bicester Outlet ” เชิญท่านช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายแบ
รนด์ เนม อาทิ Burberry, Calvin Klein, Cath Kidston, Cerruti, Anne, Armani, Bally, Bodum
Bose, Bodum, Fontain ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งและเลือกซื้ อสินค้าตามอัธยาศัย
***เพื่ออิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างเต็มที่ คณะทัวร์จึงไม่รวมอาหารเย็นในมื้ อดังกล่าวนี้ ***
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS HEATHROW T5 หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

พระราชวังวินเซอร์ – ล่องเรือแม่น้ าเทมส์ – บริทิช มิวเซียม

เช้า

รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองวินเซอร์ นาท่าน เข้าชมภายในพระราชวังวินเซอร์ อีกหนึ่ งพระราชวังอันเป็ นที่แปร
พระราชฐานของราชวงศ์องั กฤษมากว่า 900 ปี โดยกษัตริยว์ ลิ เลียมผูพ้ ิชิต ชมห้องที่สาคัญต่าง ๆ ที่ประดับ
ประดาได้อย่างสวยงามอลังการณ์โดยเฉพาะ STATE APARTMENTที่รวบรวมสมบัติล้าค่าไว้มากมาย และ KING ‘
S CHAMBER ที่เก็บภาพเขียนอันทรงคุณค่าตลอดจนอุทยานภายนอกบนเนื้ อที่กว้างขวางตกแต่งด้วยพรรณไม้
นานาชนิ ดอย่างสวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร โฟร์ ซีซั ่น
เมนูเป็ ดย่างต้นตารับ สุดยอดเป็ ดย่างที่มีชื่อเสียง เจ้าแรกในเมืองลอนดอนพร้อมทั้งกุง้ มังกรและ หอยเชล
บ่าย นาท่าน ผ่านชมชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ หรือ ลอนดอนอาย ซึ่งเป็ นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกที่มา
ลอนดอนแล้ว จะต้องหาโอกาสมาที่นี่ทุกคน จากนั้น นาท่านล่องเรือชมสองฟากฝั ง่ ของแม่น้ าเทมส์ ผ่านหอ
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นาฬิกาบิ๊กเบน อาคารรัฐสภาอังกฤษ มหาวิหารเซ็นต์ปอล มีโดมใหญ่เป็ นอันดับที่สองของโลก สะพานหอคอย
ลอนดอน ขึ้ นฝั ่งที่ลอนดอนบริจด์ จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติองั กฤษ (BRITISH
MUSUEM) กล่าวกันว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่ งของโลกเลยทีเดียว เพราะรวบรวมสมบัติค่าของโลกที่
ควรค่าแก่การศึกษาจานวนหลายล้านชิ้ น มาให้ผูค้ นได้ชม อาทิ วัตถุโบราณจากลุ่มแม่น้ าไนล์ มัมมี่, ของโบราณ
จากชาติตะวันตก จากเอเชีย มีเวลาให้ท่านเดินชมอย่างเต็มที่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS HEATHROW T5 หรือเทียบเท่า

คา่

วันที่หา้

เวสต์ มินส์เตอร์ – จตุรสั ทราฟั ลก้า – บั้กกิ้ งแฮม – แฮร์รอด

เช้า

รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก ตั้งอยูร่ ิมฝั ่งแม่น้ าเทมส์ที่งามสง่า
นาท่าน ถ่ายรูปภายนอก มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (WESTMINSTER CATHEDRAL) เป็ นมหาวิหารหลักของชาว
คริสต์ นิ กายโรมันคอทอลิก ในอังกฤษและเวลส์ แล้วนัง่ รถเที่ยวชมลอนดอนผ่านอาคารที่ทาการสก๊อตแลนด์
ยาร์ด, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิ่ ง ของนายกรัฐมนตรี รถแวะส่งคณะที่จตุรสั ทราฟั ลก้า นาท่านชมการ
ผลัดเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ ที่พระราชวังบักกิ้ งแฮม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Burger & Lobster
บ่าย จากนั้น นาท่านเลือกซื้ อสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าแฮร์รอด เป็ นห้างสรรพสินค้าหรูหราที่สุดของอังกฤษ ตั้งอยู่
บนถนนบรอมพ์ตนั ในเขตไนท์สบริดจ์และตัวอาคารได้มีการสร้างไว้ยา่ งสวยงาม อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าแบ
รนด์เนมมากมายหรือจะเลือกสินค้าภายใต้แบรดน์ของ
ภายในห้างสรรพสินค้าหรูแห่งนี้ ตามสโลแกน
ของห้าง ” ทุกสิ่งสาหรับทุกคนในทุกแห่ง ” สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.25น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

วันที่หกา
15.00น. กลับถึงกรุงเทพฯ

โดยเที่ยวบินที่

TG 917

กรุงเทพฯ
โดยสวัสดิภาพ … และประทับใจ…
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ตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
03 – 08 พ.ย.
10 - 15 พ.ย.
17 - 22 พ.ย.
24 - 29 พ.ย.


ENGLAND WALES 6D3N

ผูใ้ หญ่ พักคู่

เด็กเสริมเตียง

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

61,400.-บาท

61,400.-บาท

61,400.-บาท

8,400.-บาท

ราคาเด็ก สาหรับเด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน // หักค่าตัว๋ 28,000.-บาท

*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจานวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ***
*** กรณีผเู ้ ดินทางในคณะมีไม่ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***
*** โปรแกรมนี้ ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ ***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / ค่าล่องเรือแม่น้ าเทมส์ / ค่าเข้าพระราชวังวินด์เซอร์ /
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าทาหนังสือเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าทิปคนขับรถ 2ปอนด์ /คน/วัน
ค่าวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 25,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
(ช่วง ปี ใหม่,สงกรานต์)
กรณีที่ลูกค้า พักอาศัยอยูต่ า่ งจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทาการจอง หากลูกค้ามีความจาเป็ นต้อง
ออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตัว๋
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยใดๆทั้งสิ้ น
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ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรือก่อนออกตัว๋
เครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าอังกฤษไม่ทนั กาหนด และทางบริษัทฯต้องออกตั ววกับทางสายการบิน
ทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนการออกตั ่วเครื่องบิน
มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการให้บริการ

การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน
จะไม่เก็บค่ามัดจา
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริษัท ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ ไม่ทนั กาหนดการออกตั ววกับทางสายการบินและ
ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
หมายเหตุ
ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทท์ ี่จะไม่รบั ผิดชอบ
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง
เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้าม
นาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว
บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่ทางสถาน
ฑูต งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสืบเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน
โรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่
จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกัน
เป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่
มีผเู ้ ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ (ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทาการ)
(การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้ วมือ ด้วยตนเอง ณ ศูนย์รบั คาร้องขอวีซ่า
ประเทศอังกฤษ ตั้งอยูท่ ี่ อาคารเทรนดี้ ออฟิ ต ชั้น 28 (ติดกับ สถานีรถไฟฟ้ านานา ) ถนน สุขุมวิท ซอย 13
แขวง คลองเตย เขตวัฒนา กทม. 10110)

www.wtravel.co.th

EUGLH1_TG/WRT

1. สาหรับบุคคลทั ่วไป
หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
(กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
รูปถ่ายสี 2” จานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุด
ราชการ, ไม่ยม,
ิ้ พื้ นหลังเป็ นสีขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยืน่ ขอวีซ่า
กรณีที่ผูเ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวติ )ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจา) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปั จจุบนั
กรณีใช้เอกสารเป็ น BANK GUARANTEE ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนามาใช้ยื่นวีซ่าได้
หนังสือรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษัททั ่วไป ใช้หนังสือรับรองการทางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สาเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่วน หรือเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทาหนังสือชี้ แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีขา้ ราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทางานจากหน่ วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่
สามารถใช้สาเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยืน่ ต่อสถานทูตได้
2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผูป้ กครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอ
หนังสือรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สาหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผูป้ กครองและอายุไม่เกิน 20 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ )
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทาจากที่วา่ การอาเภอ(ถ้าเดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง ไม่ตอ้ งทา)
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
กรณีผูเ้ ดินทางอายุตา่ กว่า 15 ปี ขอสาเนาสูติบตั รพร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ(ไม่สามารถใช้บตั รประชาชนเด็กได้)
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรือ มารดา
กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็ นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปั จจุบนั ) ของบิดา หรือ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สาหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพานักอยูใ่ นประเทศไทย
กรณีผูเ้ ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้อง
เปลี่ยนเป็ นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าได้ (ระยะเวลาใน
การพิจารณาผลวีซ่าขึ้ นอยูก่ บั ทางสถานทูต)

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***
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หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน

แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
*** กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั้น***
ชื่อ-นามสกุล ผูเ้ ดินทาง ภาษาไทย .................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล ผูเ้ ดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง...............................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด ..........................................................................เชื้ อชาติ .............................. สัญชาติ ..............................
สถานที่เกิด......................................ประเทศ...........................................
ที่อยู่ ( ถ้าที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน กับที่อยูป่ ั จจุบนั คนละที่อยูก่ รุณาแจ้งรายละเอียด )
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................รหัสไปรณีย.์ ..........................
ท่านอาศัยอยูใ่ นบ้านหลังนี้ มาเป็ นเวลา ............... ปี ......... เดือน
หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน................................................................. ที่ทางาน .....................................................................
มือถือ............................................................................................ หมายเลขโทรสาร Fax…………………….………………………........
E-Mail .................................................................................
มีหนังสือเดินทางมาแล้วทั้งหมด .........................เล่ม หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า ................................................
วันที่ออก...........................................................หมดอายุ...........................................................
หนังสือเดินทางปั จจุบนั เลขที่ ................................. วันที่ออก.....................................หมดอายุ...........................................
ประเทศที่เคยเดินทางไป (ในรอบ10 ปี ) วันเดือนปี ที่ไป รวมกี่วนั และวัตถุประสงค์ในการไป
1.ประเทศ................................................วันที่เดินทาง..............................................เหตุผลในการเดิ นทาง......................
2.ประเทศ................................................วันที่เดินทาง..............................................เหตุผลในการเดิ นทาง......................
3.ประเทศ................................................วันที่เดินทาง..............................................เหตุผลในการเดินทาง......................
4.ประเทศ................................................วันที่เดินทาง..............................................เหตุผลในการเดิ นทาง......................
5.ประเทศ................................................วันที่เดินทาง..............................................เหตุผลในการเดิ นทาง......................
6.ประเทศ................................................วันที่เดินทาง..............................................เหตุผลในการเดิ นทาง......................
7.ประเทศ................................................วันที่เดินทาง..............................................เหตุผลในการเดินทาง......................
8.ประเทศ................................................วันที่เดินทาง..............................................เหตุผลในการเดินทาง......................
9.ประเทศ................................................วันที่เดินทาง..............................................เหตุผลในการเดิ นทาง......................
10.ประเทศ................................................วันที่เดินทาง..............................................เหตุผลในการเดินทาง.....................
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่ .......................................................................................................................
เคยเข้าประเทศอังกฤษเมื่อ .................................................................................................... .............................................
วันเดือนปี ที่เคยเข้าครั้งล่าสุด ...................................................................................รวมทั้งหมดกี่วนั ..................................
วัตถุประสงค์ในการไป ......................................................................................................................................................
ท่านเคยได้รบั การปฏิเสธวีซ่าอังกฤษ หรือ ประเทศอื่นๆหรือไม่
..........................................................................................................................................................................................
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สถานภาพ .......... โสด
.......... แต่งงานแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบียน)

...........หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้องนามาแสดงด้วย)
...........แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ต้องนามาแสดงด้วย)

ข้อมูลส่วนตัวของผูเ้ ดินทางเกี่ยวกับด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ
งานปั จจุบนั ทาอาชีพ , ตาแหน่ง ( โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)........................................................................................
ชื่อบริษทั ที่ทางาน.............................................................................................................................................................
วันที่เริ่มการทางาน...........................................................................................................................................................
ที่อยูข่ องบริษทั ที่ทางาน...................................... .......................................................................................... ............ ......
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ท่านมีรายได้นอกเหนือจากงานประจาหรือไม่ ............ มี เงินเดือน...........................บาท
..............ไม่มี
ถ้ามีโปรดกรอกรายละเอียด…………......................................................................................................................................
รายได้รวมต่อเดือนจากทุกงานที่ทา่ นทา ...........................................................................................................................
ท่านมีรายรับจากแหล่งอื่นๆหรือไม่ รวมทั้งเพื่อนๆและ ครอบครัว ............ มี รายได้..................บาท ...........ไม่มี
ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด ..................................................................................................................................................
ท่านได้มีการออมเงิน เช่น ได้ซื้อบ้าน , ที่ดิน , อสังหาริมทรัพย์ , ซื้ อหุน้ เล่นแชร์หรือไม่ ...... มี ......ไม่มี
ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด และระบุจานวนเงิน ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ท่านแบ่งรายได้ของท่านให้กบั สมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่........................................................................................
ท่านได้ใช้เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่.................................................................................................................................
ในการเดินทางครั้งนี้ ใครเป็ นคนออกค่าใช้จา่ ยให้ทา่ น ..................................................................................................... ...
ใครเป็ นคนจ่ายค่าใช้จา่ ย ต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม ค่าอาหาร...............................................................................................
ถ้ามีคนจ่ายให้ทา่ น ไม่ว่าจะเป็ นบางส่วน หรือ ทั้งหมด เขาได้จา่ ยให้เป็ นจานวนเงินเท่าไหร่...............................................
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของท่านในการไปอังกฤษเป็ นจานวนเงินเท่าไหร่.......................................................................................
ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ นามสกุล ของ คู่สมรส..................................................................................................... ................................
วัน เดือน ปี เกิด ของคู่สมรส .............................................เชื้ อชาติ ................................................. สัญชาติ ...................
หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................วันที่ออก.....................................หมดอายุ.......................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั ของคู่สมรส
...............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ในกรณีที่มีบุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน
ชื่อ นามสกุล ของบุตร คนที่ 1
..........................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิดของบุตร ...............................................เชื้ อชาติ .............................. สัญชาติ ..............................
สถานที่เกิด.....................................หมายเลขหนังสือเดินทาง ......................................... วันที่ออก.....................................
หมดอายุ......................................................โทร..........................................................................
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ปั จจุบนั บุตรอาศัยอยูท่ ี่ ................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ชื่อ นามสกุล ของบุตร คนที่ 2
.........................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิดของบุตร ...............................................เชื้ อชาติ .............................. สัญชาติ ..............................
สถานที่เกิด....................................หมายเลขหนังสือเดินทาง ......................................... วันที่ออก.....................................
หมดอายุ......................................................โทร..........................................................................
ปั จจุบนั บุตรอาศัยอยูท่ ี่ ................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ชื่อ นามสกุล ของบุตร คนที่ 3
........................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิดของบุตร ...............................................เชื้ อชาติ .............................. สัญชาติ ..............................
สถานที่เกิด....................................หมายเลขหนังสือเดินทาง ......................................... วันที่ออก.....................................
หมดอายุ......................................................โทร..........................................................................
ปั จจุบนั บุตรอาศัยอยูท่ ี่ ................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ชื่อ นามสกุล ของบุตร คนที่ 4
..........................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิดของบุตร ...............................................เชื้ อชาติ .............................. สัญชาติ ..............................
สถานที่เกิด.....................................หมายเลขหนังสือเดินทาง ......................................... วันที่ออก.....................................
หมดอายุ......................................................โทร..........................................................................
ปั จจุบนั บุตรอาศัยอยูท่ ี่ ................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ประวัติของบิดา
ชื่อของบิดา ..................................................................นามสกุลของบิดา .................................................................
วัน เดือน ปี เกิด ของบิดา ............................................. สถานที่เกิดของบิดา .............................................................
ประเทศที่เกิด ....................................................เชื้ อชาติ ........................................ สัญชาติ ............................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง ....................................................วันที่ออก.....................................หมดอา ยุ...............................
ประวัติของมารดา
ชื่อของมารดา ........................................................... นามสกุลของมารดา .............................................................
วัน เดือน ปี เกิดของมารดา ........................................สถานที่เกิดของมารดา .........................................................
ประเทศที่เกิด ..................................................... เชื้ อชาติ ..................................... สัญชาติ .............................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง ..................................................วันที่ออก.....................................หมดอายุ................................
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