แฟนหงส์ ตวั จริงห้ ามพลาด ชมการแข่ งขันฟุตบอลพรีเมียร์ ลคี
แมนเชสเตอร์ ซิตี@ ปะทะ ลิเวอร์ พูล ณ ประเทศอังกฤษ
พิเศษ นัIงฝัIงทีมเยือน การันตี 2 ทีนI ัIงติด
เทียI วสบายๆ เมืองอีสต์ เบิร์นเเละมหานครลอนดอน
แมนเชสเตอร์ , ลิเวอร์ พูล, ชอปปิ@ งถนนออกซ์ ฟอร์ ด, ชมวิวบนลอนดอนอาย
พาท่ านสู่ โลกเวทมนต์ WARNER BROS STUDIO, ชมความงามของหน้ าผาสี ชอล์ ก
นําทีมโดย พีไI ช้ ศรุต สุ ดหล่ อ แห่ ง คลืIน FM99 ใสยังกะตาตักS เเตน เเม่ นอย่ างกะต๋ อง
เเฟนหงส์ ตวั จริงทีจI ะร่ วมดูเเลคุณตลอดการเดินทาง
พิเศษ รวมตัวU เข้ าชมการแข่ งขันฟุตบอล !!
เดินทาง 8-15 เมษายน 2565

ราคา 160,000.- บาท

Date

รายการทัวร์

อาหาร

โรงแรม

-/ -/D

AC MANCHESTER
SALFORD QUAYS หรื อ
เทียบเท่ า 4 ดาว

8/4

กรุงเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูม)ิ – ดูไบ(สนามบินนานาชาติดูไบ
EK385)- ดูไบ(สนามบินนานาชาติดูไบ EK017) – แมนเชสเตอร์
(สนามบินแมนเชสเตอร์ )- OLD TRAFFORD STADIUM

9/4

แมนเชสเตอร์ - ชมการแข่ งขันฟูตบอล MANCHESTER CITY VS
LIVERPOOL

10/4

FREE HALF DAY- LIVERPOOL- LIVERPOOL SHOP- B/ -/D
JAMICA STREET

11/4

LIVERPOOL- BICESTER OUTLET- LONDON

B/ -/D

HILTON LONDON
KENSINGTON หรื อ
เทียบเท่ า 4 ดาว

12/4

LONDON- WARNER BROS STUDIO- OXFORD STREET

B/ L/D

HILTON LONDON
KENSINGTON หรื อ
เทียบเท่ า 4 ดาว

13/4

LONDON- BEACHY HEAD- LONDON- LONDON EYE

B/ L/D

HILTON LONDON
KENSINGTON หรื อ
เทียบเท่ า 4 ดาว

14/4

ลอนดอน- ดูไบ(สนามบินนานาชาติดูไบ EK004)

-

-

15/4

ดูไบ(สนามบินนานาชาติดูไบ EK372)- กรุงเทพฯ

-

-

B/-/-

AC MANCHESTER
SALFORD QUAYS หรื อ
เทียบเท่ า 4 ดาว
NOVOTEL LIVERPOOL
หรื อเทียบเท่ า 4 ดาว

วันแรก
21:00 น.

01:15 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูม)ิ (EK385) – ดูไบ (สนามบินนานาชาติดูไบ (EK017)- แมนเชสเตอร์
(สนามบินแมนเชสเตอร์ )- OLD TRAFFOLD STADIUM
คณะพร้อมกันที. สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิช9 นั 4 ผูโ้ ดยสารขาออก เคาท์ เตอร์ T ประตูทีI 9 สาย
การบิ น EMIRATES AIRLINES โดยมี เ จ้า หน้า ที. ค อยให้ ก ารต้อ นรั บ และอํา นวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เที.ยวบินที. EK385 (บริ การอาหารและ
เครื. องดื.มบนเครื. องบิน)

04:45 น.
07:25 น.

ถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี.ยนเครื. อง เพื.อเดินทางสู่ แมนเชสเตอร์
เดินทางสู่ สนามบินแมนเชสเตอร์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที.ยวบินที. EK017
(บริ การอาหารและเครื. องดื.มบนเครื. องบิน)

12:00 น.

เดินทางถึง ถึง สนามบินแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ หลังจากผ่ านขัSนตอนการตรวจคนเข้ าเมือง
และพิธีการศุลกากรเรียบร้ อยแล้ ว (เวลาทีทI ้ องถินI ช้ ากว่ าทีปI ระเทศไทย 6-7 ชัIวโมง) เมืองอุตสาหกรรม
ที.มีชื.อเสี ยงจาก การเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็ นศูนย์กลางศิลปะ สื. อ และธุรกิจขนาด
ใหญ่ อีกทั9งยัง เป็ นเมืองที.มีสโมสรที.มีชื.อเสี ยงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก จากนั9นนําท่านเข้าชม
สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด ของทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอล ชื.อก้องโลกที.มี
สมาชิกแฟนคลับมากที.สุดในโลก เจ้าของสมญานาม “ปิ ศาจแดง” สนามเริ. มก่อสร้าง ในปี 1909 และเ
ริ. มใช้ต9 งั แต่ปี 1910 ปัจจุบนั มีความจุ 76,212 คน มีเวลาให้ท่านเลือกซื9อสิ นค้าที.ระลึกนานาชนิด ที.
MEGA STORE เช่น เสื9 อ ผ้าพันคอ หมวก เป็ นต้น.

คําI
ทีพI กั

วันทีI สอง
เช้ า
กลางวัน

รับประทานอาหารคําI ณ ภัตตาคาร
โรงแรม AC MANCHESTER SALFORD QUAYS หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

ชมการแข่ งขันฟูตบอล MANCHESTER CITY- LIVERPOOL
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพI กั
อิสระครึ. งวัน
นําท่านเข้าสู่ บริ เวณ สนามกีฬาเอติฮัด สนามของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ซิต9 ี เพื.อจะได้มีเวลา
เก็บภาพบรรยากาศก่อนการแข่งขันและสะดวกในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล จากนัSนนําท่ านเข้ า
ชมการแข่ งขันฟุตบอล ซึIงเป็ นการแข่ งขันระหว่ างทีมสโมสร แมนเชสเตอร์ ซิตีS พบกับ ลิเวอร์ พูล

ทีพI กั

โรงแรม AC MANCHESTER SALFORD QUAYS หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันทีI สาม
เช้ า

MANCHESTER- LIVERPOOL- LIVERPOOL SHOP- JAMICA STREET
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพI กั
อิสระครึ. งวัน

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวัน

หลังจากนั9นนําท่านเดินทางไปยัง สนามฟุตบอลแอนฟิ ลด์ (Anfield Stadium) คือสนามฟุตบอลที.มี
ขนาดใหญ่ เป็ นอันดับที. 6 ของประเทศ และเป็ นถิ.นของสโมสรลิเวอร์พลู ตั9งแต่ปี 1892 สนาม
ฟุตบอลนี9ได้เปิ ดตัวเมื.อปี 1884 และเป็ นบ้านของสโมสรแอฟเวอร์ตนั ในช่วงปี 1884-1891 สามารถจุ
ผูช้ มได้มากกว่า 54,076 คน และเคยใช้เป็ นสถานที.จดั แข่งขันฟุตบอลนัดสําคัญมากมาย ฟุตบอลนัด
ใหญ่ที.เคยดวลกันที.นี. ได้แก่ ฟุตบอลยูโรปี 1996 และยังใช้จดั การแข่งขันกีฬาอื.นๆ อีกด้วย เช่น
แข่งขันอเมริ กนั ฟุตบอล รักบี9 และคอนเสิ ร์ตครั9งใหญ่ อิสระให้ท่านช้อปปิ9 งที. Liverpool Shop

นําท่านถ่ายรู ปที. JAMAICA STREET ซึ.งเป็ นสตรี ทอาร์ตอันโด่งดังที.มีภาพวาดของนายใหญ่หงส์
แดง เจอร์เก้น คล็อปป์ ผูจ้ ดั การทีมลิเวอร์พลู บนกําแพงอย่างสวยงาม

คําI
ทีพI กั

รับประทานอาหารคําI ณ ภัตตาคาร
โรงแรม NOVOTEL LIVERPOOL หรื อ เทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันทีI สีI

เมืองลิเวอร์ พูล- ชอปปิS งบิสซ์ เตอร์ เอาท์ เลท- ลอนดอน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพI กั
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอนแวะชอปปิ9 งที. บิซส์ เตอร์ เอ้ าท์ เล็ต วิลเลจ (Bicester Outlet
Village) (ใช้เวลาเดินทาง 4 ช.ม.) นําท่านชมสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั9งของอังกฤษเช่น Fontaine,
Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, CalvinKlein, D&G, DKNY, Diesel, Dior, Dunhill
ErmenegildoZegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo,Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling,L'Occitane, Levi's,
Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith เป็ นต้น

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพืIอความสะดวกและต่ อเนืIองในการเลือกซืSอสิ นค้ า
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว. โมง 30 นาที) เมืองหลวง
ของประเทศอังกฤษ ที.เป็ นศูนย์กลางสําคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของ
โลก เป็ นผูน้ าํ ด้านการเงิน การเมือง การสื. อสาร การบันเทิง แฟชัน. ศิลปะ และเป็ นที.ยอมรับว่ามี
อิทธิพลไปทัว. โลก และยังเป็ นเมืองท่องเที.ยวที.ใหญ่และสําคัญของยุโรปอีกด้วย

คําI
ทีพI กั
วันทีI ห้ า

รับประทานอาหารคําI ณ ภัตตาคาร พิเศษเป็ ดย่ าง 4 SEASONS
โรงแรม HILTON LONDON KENSINGTON หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
ลอนดอน- WARNER BROS STUDIO- ช้ อปปิS งถนน อ็อกฟอร์ ด

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพI กั
นําท่านเดินทางสู่ เมือง Leavesden อันเป็ นที.ต9 งั ของ Warner Bros Studio London ให้ท่านได้เข้าชม
บ้านของภาพยนตร์ Harry Potter ทั9ง7ภาค ที.ได้เปิ ดให้แฟนๆเข้าชมตั9งแต่ตน้ ปี 2012 หลังจากการถ่าย
ทําทั9งหมดเสร็ จสิ9 นลง ให้ท่านได้ตื.นตาตื.นใจกับสถานที.ถ่ายทําจริ งของทุกๆอย่าง ที.เราได้เห็นในหนัง
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี แห่ งการถ่ายทําอันยาวนาน จนอาจเรี ยกได้วา่ เป็ นบ้านอีกหลังของนักแสดง
และทีมงานหลายร้อยชีวติ ผูอ้ ยูเ่ บื9องหลังความอลังการและความสําเร็ จทัว. โลก ท่านจะมีโอกาสได้เห็น
แทบทุกมุมสําคัญที. เคยเห็ นในภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็ นห้องนั.งเล่นของบ้านกริ ฟฟิ นดอร์ กระท่อม
แฮกริ ด ภายในบ้านโพรงกระต่าย ห้องทํางานรู ปกลมของดับเบิ ลดอร์ คุกใต้ดินของสเนป รวมถึง
กระทรวงเวทมนตร์ดว้ ย ตรอกไดแอกอน บ้านเก่าของแฮร์รี. และชานชาลา9 ¾

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ถนนอ็อกซ์ ฟอร์ ด เป็ นถนนสายหลักในย่านเวสต์เอนของลอนดอน ซึ. งมี ความยาว
มากถึง 1.6 กิโลเมตร และเป็ นย่านช้อปปิ9 งใหญ่ของลอนดอนที.ท่านจะได้เลือก ซื9 อสิ นค้าคุณภาพเยีย. ม
มี ร้ า นค้า ชื. อ ดัง มากมายกว่ า 300 ร้ า นค้า ไม่ ว่ า จะเป็ น H&M , Topshop , Zara , Burberry , Mango,
Next , LongChamp , UniQLO , Esprit รวมถึง ห้างสรรพสิ นค้า มาร์ ค แอนด์ สเปน เซอร์ เซลฟริ ดจจ์
และห้างอื.นๆ อีกมากมาย

คําI
ทีพI กั
วันทีI หก
เช้ า

รับประทานอาหารคําI ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ BURGER & LOBSTER
โรงแรม HILTON LONDON KENSINGTON หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
ลอนดอน- เมืองอีสต์ บอร์ น- หน้ าผาสี ชอล์ ก บีชชีIเฮด- ลอนดอน- ลอนดอนอาย
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพI กั
นําท่านเข้าสู่ เมืองอิสต์ บอร์ น (EASTBOURN) เพื.อนําท่านชมความงามของบีชชีI เฮด (BEACHY
HEAD) หน้าผาสี ชอล์กริ มทะเลที. สูงที. สุดในสหราชอาณาจักร คือ มี ความสู งเหนื อระดับนํ9าทะเล

ประมาณ 162 เมตร หรื อ 530 ฟุต หากมองจากริ มหน้าผาชอล์กท่านจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์
ของชายหาดและตัวเมืองอีสต์บอร์นได้อย่างชัดเจน อิสระให้ท่านแวะถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนได้เวลา
อันสมควร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมลอนดอนอาย ซึ.งเป็ นชิงช้าสวรรค์ที.สูงที.สุดในทวีปยุโรป มีความสู ง 135 เมตร (443ฟุต)
เป็ นอีกหนึ.งสถานที.ของกรุ งลอนดอนที.ได้รับความนิยมอย่างมาก

คําI

รับประทานอาหารคําI ณ ภัตตาคาร

ทีพI กั

โรงแรม HILTON LONDON KENSINGTON หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันทีI เจ็ด

ลอนดอน- ดูไบ

07:00 น.
12:00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพI กั
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโทรว์ ประเทศอังกฤษ เพื.อให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี

20:40 น.

(Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื9อสิ นค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรื อ ร้านอาหาร
ออกเดินทางสู่ ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เที.ยวบินที.
EK004 (บริ การอาหารและเครื. องดื.มบนเครื. องบิน)

วันทีI แปด

ดูไบ- กรุงเทพฯ

06:35 น

เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี.ยนเครื. อง

09:40 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เที.ยวบินที. EK372
(บริ การอาหารและเครื. องดื.มบนเครื. องบิน)

18.55 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กําหนดการเดินทาง
เมษายน

ราคา

8-15 เม.ย. 2565

อัตราค่ าบริการ
เด็ก (อายุตาํI กว่ า 12 ปี ไม่ มเี ตียง) ลดท่ านละ

5,000 บาท

พักเดียI ว

12,000 บาท

เพิมI ท่ านละ

160,000

อัตราค่ าบริการนีร6 วม
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ค่าตัว& เครื+ องบินชั2นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์
(เดินทางไป-กลับ. พร้อมคณะ)
ค่าธรรมเนียมในการขอยืน+ วีซ่าด่วน UNITED KINGDOM (UK)
ทางสถานทูตจะไม่ คืนเงิน.ค่ าธรรมเนียม. ทุกกรณี
ค่าที+พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2 ท่าน) ตามที+ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิJในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณี ที+
ไม่สามารถเข้าพักที+เมืองนั2นๆ ได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ
ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเที+ยวตามที+ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที+ และค่าธรรมเนียมตามที+ระบุในรายการ
ค่าอาหารตามที+ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื+อนไขตามกรมธรรม์)
หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที+ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่ าตัวF ชมฟุตบอลการแข่ งขันฟุตบอลระหว่ างทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี6 พบกับ ลิเวอร์ พูล

อัตราค่ าบริการนีไ6 ม่ รวม
û
û
û
û
û
û
û
û
û

ค่ าภาษีมูลค่ าเพิมM 7% และภาษีหัก ณ ทีจM ่ าย 3%
ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสื อเดินทาง
ค่าธรรมเนียมนํ2ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที+สายการบินมีการปรับขึ2นราคา
ค่านํ2าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื+ องดื+มในห้องพัก พนักงานยก
กระเป๋ า
ค่ าตรวจ PCR TEST ก่ อนออกเดินทาง 72 ชัMวโมงทั6งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร
แพตเกจ TEST AND GO ค่ าโรงแรมกักตัว ASQ 1คืนและวันทีM5 และค่ าตรวจหาเชื6 อโควิค-19 RT-PCR
2 ครั6งพร้ อมรถรับส่ งทีสM นามบิน เพืMอรอผลการตรวจหาเชื6อโควิค-19
ค่ าทิปคนขับรถท้ องถินM 18 GBP/คน*45=810 บาท/คน/ทริป
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย 1000 บาท/คน/ ทริป

เงืMอนไขการชําระเงิน
กรณี ทาํ การจองก่อนการเดินทาง 45 วัน
งวดที+ 1 : ชําระมัดจํา 75,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการจอง
งวดที+ 2 : ชําระส่ วนที+เหลือ 75,000 หลังอนุมตั ิวซี ่า 2 วัน
กรณี ทาํ การจองน้อยกว่าการเดินทาง 45 วัน : ชําระเต็มจํานวน
หมายเหตุ : หากกรณี ลูกค้าถูกปฏิเสธการได้รับวีซ่า (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางทัวร์ จะขอทําการคืนเงินที+ชาํ ระมาแล้ว
หลังจากหักค่าใช้จ่ายที+เกิดขึ2นจริ ง เช่น ค่าธรรมเนียมการยืน+ วีซ่า , ค่าตัว& เครื+ องบิน , ค่าตัว& ฟุตบอล เป็ นต้น
กรณียกเลิกการจอง
• กรณีแจ้ งยกเลิกการเดินทางหลังจากทีชM ําระมัดจําหรื อชําระค่ าทัวร์ เข้ ามาแล้ ว ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิVใน
การคืนค่ ามัดจําทุกกรณี
• หากท่านยกเลิ กการเดิ นทางในเงื+ อนไขใด เงื+ อนไขหนึ+ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดิ นทางมาแทนได้ โดย
สามารถยืน+ ขอวีซ่าได้ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ+มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี+ยนชื+อตัว&
เท่านั2น และต้องไม่อยูใ่ นเงื+อนไขของตัว& ที+ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
• กรณี ยนื+ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวซี ่าจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาํ ระค่ามัดจํามาแล้ว ทาง
บริ ษทั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที+เกิดขึ2นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยืน+ วีซ่า / ค่ามัดจําตัว& เครื+ องบิน หรื อ
ค่าตัว& เครื+ องบิน กรณี ออกตัว& เครื+ องบินแล้ว / ค่าส่ วนต่างกรณี ที+กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ครบจํานวน
• ขอสงวนสิ ทธิJ ในการเปลี+ยนแปลงการท่องเที+ยว รวมทั2งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณี ที+เกิดเหตุจาํ เป็ น
สุ ดวิสยั ดังนี2 การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทั2งนี2
จะคํานึ งถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที+สุด และทางบริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที+เกิดขึ2น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื+ องจากการกระทําที+ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที+ท่านชําระมาแล้ว
• กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกประเทศ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิVในการคืนเงินค่ าทัวร์ ท6งั หมด
• หลังจากอนุมตั วิ ซี ่ าแล้ วหากต้ องการยกเลิกการเดินทางทางบริษทั งดคืนเงินในทุกกรณี

หมายเหตุ
เนื+องจากรายการทัวร์น2 ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิJการใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิJไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื+อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั2งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชําระโดยตรงกับ
ทางบริ ษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื+อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที+ได้ระบุไว้โดยทั2งหมด
สําหรับที+นงั+ LONG LEG หรื อที+นงั+ บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที+มีคุณสมบัติตามที+สาย
การบินกําหนด เช่น ต้องสามารถสื+ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ื+นได้
อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นและอํานาจในการให้ที+นงั+ LONG LEG ขึ2นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที+สาย
การบินตอนเวลาที+เช็คอินเท่านั2น
กรณี ผูเ้ ดินทางดําเนิ นการเรื+ องตัว& เครื+ องบินเองและเดินทางมาร่ วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผู ้
เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง

1.

2.

3.

4.

► ก่ อนเดินทางออกจากประเทศไทย เดินทางเข้ าประเทศอังกฤษมีผลบังคับใช้ 11 FEB 2022
ผู้ทไีM ด้ รับการยกเว้ นไม่ ต้องมีผล Test Covid
1. ฉี ดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม
2. เด็กอายุต+าํ กว่า 4 ปี
3. ผูท้ ี+รักษาหายจากโควิดแล้ว
4. บุคคลที+ป่วยและไม่สามารถเทสโควิดได้
ต้องแสดง Vaccine certificateเพื+อเข้าประเทศอังกฤษ ระบุ
•

your forename and surname(s)

•

your date of birth

•

vaccine brand and manufacturer

•

date of vaccination for every dose

•

country or territory of vaccination and/or certificate issuer

ผู้เดินทางจําเป็ นต้ องตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR 72 ชัMวโมง หรื อ Antigen Rapid Test (ART) 24 ชัMวโมง
ก่ อนเครืM องออกนํามาใช้ ในการเช็คอินบัตรโดยสารเครืM องบิน ณ เค้ าท์ เตอร์ สายการบิน
1. เด็กอายุ 5-17 ปี ที+ฉีดวัคซีนไม่ครบ ต้องเดินทางพร้อมผูป้ กครองที+ฉีดวีคซีนครบ และเข้าตรวจ RT-PCR เมื+อ
เดินทางถึงประเทศอังกฤษวันที+ 2
2. ผูท้ ี+ฉีดวัคซีนไม่ครบโดส
3. ผูท้ ี+ไม่ได้ฉีดวัคซีน
► เอกสารทีตM ้ องทําการเตรียมก่ อนเดินทาง
1. พาสปอร์ ตตัวจริง (อายุการใช้ งานมากกว่ า 6 เดือน)
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอM อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข
3. เอกสารใบรับรองทีไM ด้ รับวัคซีนป้ องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม
5. หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คืนและวันทีM 5 พร้ อมค่ าตรวจ RT-PCR 2 ครั6 ง และรถรั บส่ งจาก
สนามบิน-โรงแรม
►ก่ อนเดินทางเข้ าประเทศอังกฤษ สํานักงานสาธารณสุ ขสหราชอาณาจักรกําหนดให้ชาวสหราชอาณาจักรและ
ชาวต่างชาติที+จะเดินทางเข้ามาในประเทศอังกฤษจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 48 ชัว+ โมง ก่อนจะเดินทางออกจาก
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ พื+ อ เ ข้ า ส ห ร า ช อ า ณ า จั ก ร ที+ เ ว็ บ ไ ซ ต์ Passenger Locator Form เ พื+ อ รั บ QR CODE
www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk (มิเช่นนั2นจะโดนปรับหรื อจําคุก)
►ผู้เดินทางเข้ าสหราชอาณาจักรจะต้ องได้ รับวัคซีน ครบโดสแล้ ว ชนิดของวัคซีนโควด-19 ทีสM หราชอาณาจักร
รั บรอง มี ดังนี6 หากได้รับวัคซี นชนิ ดใดชนิ ดหนึ+ งดังต่อไปนี2 ครบโดสภายใน 14 วันก่อนเดินทางจะถือว่าท่าน
"ฉี ดวัคซีนครบโดส" แล้ว โดยสามารถฉี ดไขว้ได้เช่นกัน
✔ Oxford/AstraZeneca (รวมถึงวัคซีนแอสตราเซเนกาที+ผลิตในประเทศไทย)
✔ Pfizer BioNTech
✔ Moderna
✔ Janssen
✔ Sinovac-CoronaVac
✔ Sinopharm Beijing
✔ Covaxin

►การเดินทางกลับเข้ าประเทศไทย สํ าหรับคนไทย ผู้เดินทางต้ องขอ Thailand Pass
ชั6นตอนการขอ “Thailand Pass” เพืMอเดินทางเข้ าประเทศไทย
ขั6นตอนทีM 1 : เตรียมเอกสารให้ พร้ อม
1. หนังสื อเดินทาง (Passport) (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)
2. VISA (สําหรับชาวต่างชาติเท่านั2น)
3. เอกสารรับรองการฉี ดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกําหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง
4. ประกันสุ ขภาพที+ ครอบคลุ มการรั กษาโควิดในต่ างประเทศวงเงิ น USD 50,000 (สําหรั บชาวต่ างชาติ
เท่านั2น)
ขั6นตอนทีM 2 : ลงทะเบียน “Thailand Pass”
1. ลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
2. กรอกรายละเอี ย ดข้อ มู ล ส่ ว นตัว รวมถึ ง แบบฟอร์ ม Immigrationและอัพ โหลดเอกสารที+ จ าํ เป็ นตาม
รายละเอียดขั2นตอนที+ 1
3. รอการอนุมตั ิเอกสารรับรองการฉี ดวัคซีน
4. เมื+ออนุมตั ิแล้วจะได้รับ “Thailand Pass QR Code” สําหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย
ขั6นตอนทีM 3 : เอกสารตรวจหาเชื6อโควิด-19
โดยต้องมีผลเป็ นลบก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชัว+ โมงก่อนออกเดินทาง
ขั6นตอนทีM 4 : เมืMอเดินทางถึงประเทศไทย
1. แสดงเอกสารทั2งหมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชื2อโควิด-19 โดยต้องมีผล
เป็ นลบก่ อ นเดิ น ทางเข้า ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่ เ กิ น 72 ชั+ว โมงก่ อ นออกเดิ น ทาง แสดงต่ อ
เจ้าหน้าที+สนามบินที+ท่านมาถึง
2. ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมือง และกรมควบคุมโรค
3. ผูเ้ ดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที+รัฐบาลกําหนด แบบ “Test & Go” ยังคงต้องกักตัวที+โรงแรม AQ
1 คืนและวันที+ 5 เพื+อรอผลการตรวจหาเชื2อโควิด-19 RT-PCR 2 ครั2ง (ไม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์)

ขั6นตอนทีM 5 : ระหว่ างรอตรวจหาเชื6อโควิด-19
เข้ารับการตรวจเรี ยบร้อยแล้วเมื+อผลตรวจออกเป็ นลบสามารถเดินทางต่อได้โดยไม่ตอ้ งกักตัว
กฎในการยืMนวีซ่าอังกฤษ
1.ผูเ้ ดิ นทางทุกท่านต้องมาแสดงตนด้วยตัวเองที+ VFS Global (เทรนดี2 ชั2น28) เพราะต้องพิมพ์ลายนิ2 วมื อ และ
สแกนม่านตา (เจ้ าหน้ าที)ของบริ ษทั จะนัดวันกับท่ าน และดําเนินการแจ้ งท่ านอีกครั; ง)
2.ต้องดําเนินการนัดคิวยืน+ วีซ่า ( ในการทําคิววีซ่า เอกสารทุกอย่างของผูเ้ ดินทางต้องพร้อมหมดก่อน และทางเรา
จะกรอกออนไลน์เข้าในระบบพร้อมทั2งจ่ายค่าวีซ่าถึงจะสามารถทราบคิวที+ยนื+ ได้
3.ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาของทางสถานฑูต ใช้ระยะเวลา 20-30 วัน ขึ2นอยูก่ บั ทางสถานฑูตและในระหว่าง
ดําเนินการไม่สามารถขอดึงเล่มหนังสื อเดินทางเพื+อใช้เดินทางไปประเทศอื+นได้
หมายเหตุ: ผูย้ นื+ คําขอทุกคนต้องไปที+ศูนย์รับคําขอวีซ่าด้วยตนเอง เด็กเล็กที+มีอายุต+าํ กว่า 5 ปี ต้องไปปรากฏตัวที+
ศูนย์ดว้ ย แต่ไม่ตอ้ งให้ขอ้ มูลชีวมาตร (ไบโอเมตริ ก) เด็กที+มีอายุนอ้ ยกว่า 16 ปี ต้องมีผใู ้ หญ่พาไปด้วย และผูใ้ หญ่
นี2จะต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที+ของวีเอฟเอส
เอกสารประกอบการยืน+ วีซ่าประเทศอังกฤษ
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซ่า 20-30 วันทําการ
**ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตน สแกนลายนิ2วมือ ณ ศูนย์ยนื+ วีซ่าอังกฤษ ตามวันเวลาที+นดั หมาย **
โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที+ เนื+องจากสถานทูตมีการเปลี+ยนแปลงข้อกําหนดเงื+อนไข
รวมถึงเอกสารที+ใช้สาํ หรับยืน+ คําร้องขอวีซ่าอยูเ่ ป็ นประจํา
1. หนังสื อเดิ นทาง(Passport) เล่ มปั จจุ บนั ที+ มีอายุไม่ ต+ าํ กว่า 6 เดื อน ก่ อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที+
เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย หากเคยมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรื อ
ไม่ก็ตาม กรุ ณาจัดส่ งให้กบั ทางบริ ษทั และนําไปแสดงกับเจ้าหน้าที+ ณ ศูนย์ยนื+ วีซ่าอังกฤษ VFS Global
เพื+อง่ายต่อการอนุมตั ิวซี ่าของท่าน
2. เอกสารส่ วนตัว แปลภาษาอังกฤษเท่านั2น
- สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรข้าราชการ )ภาษาไทย
จําเป็ นต้องยืน+ เอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี2
( -สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร) กรณี คู่สมรสเสี ยชีวติ
-สําเนาใบเปลี+ยนชื+อ-สกุล (ถ้ามี)

กรณี เด็กอายุต+าํ กว่า18ปี )บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย( จําเป็ นต้องยืน+ เอกสารเพิ+ม พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
ดังนี2
-สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาสู ติบตั ร
กรณี เด็กอายุต+าํ กว่า18ปี )บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง( จําเป็ นต้องยืน+ เอกสารเพิ+ม พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี2
-สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาสู ติบตั ร
-หนังสื อยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครอง บิดา-มารดาเท่านั2น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเ้ ดียว จะต้องมีหนังสื อ
รับรองยินยอมให้บุตรเดิ นทางจากมารดา หรื อหากเด็กเดิ นทางกับมารดาเพียงผูเ้ ดี ยว จะต้องมีหนังสื อรับรอง
ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสื อรับรอง ยินยอมให้
บุตรเดินทางกับบุคคลที+สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กบั เด็ก โดยสามารถขอเอกสาร
ได้ที+สาํ นักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที+อยูต่ ามทะเบียนบ้านของท่าน) พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ ต/สําเนาบัตร
ประชาชนของบิดา-มารดา (โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที+เด็กแสดงตัวยื+นคําร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จําเป็ นต้องเดินทางไป
แสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที+ที+รับยืน+ วีซ่า กรณี บิดา-มารดาหย่ าร้ าง จะต้ องแนบสําเนาใบ
หย่ า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่ าฝ่ ายใดเป็ นผู้มอี าํ นาจปกครองบุตรแต่ เพียงผู้เดียว
3. หลักฐานการทํางาน/หนังสื อรับรองการทํางาน ที+ทาํ งานปั จจุบนั )เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยืน+ คําร้องขอ
วีซ่า
3.1 กรณีเป็ นพนักงานทัMวไป ทั2งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั ที+ท่านทํางานปั จจุบนั
โดยระบุตาํ แหน่งงาน, เงินเดือนที+ได้รับ, วัน เดือน ปี ที+เริ+ มทํางาน, และช่วงเวลาที+ขอลางานไปเที+ยวยุโรป (โดย
ไม่ ต้องระบุชื)อประเทศ ให้ ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบตั ิงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้ อม
ประทับตราบริ ษทั และลงนามผูม้ ีอาํ นาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่ วยงานเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั;น)
3.2กรณีทีMเป็ นเจ้ าของกิจการ ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า )พค (0403 ., หนังสื อรับรองการจดทะเบียนบริ ษทั ฯ
)DBD(, )คัดสําเนาไม่ เกิน 90 วัน พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
3.3 กรณีทีMเป็ นนั กเรี ยน/นั กศึ กษา ใช้หนังสื อรั บรองฉบับจริ งจากสถาบันการศึ กษาเท่ านั2น สถานทู ตไม่รับ
พิจารณาบัตรนักเรี ยน, ใบประกาศนี ยบัตร และใบรับรองผลการเรี ยน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่ อนยื)นคําร้ องขอวี
ซ่ า)
3.4 กรณีทเีM กษียณอายุจากงานราชการ กรุ ณาแนบสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ

3.5กรณีเป็ นแม่ บ้าน ใช้สาํ เนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ)กรณี คู่สมรสเสี ยชีวิต(, หลักฐานการเงินของตนเองหรื อ
สามี ในกรณี ที+ไม่ได้เดินทางร่ วมกันกับสามี จําเป็ นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี(Sponsor Letter)
ระบุชื+อ -สกุล วัน เดื อน ปี เกิ ด ของสามีและบุตร ที+มีความสัมพันธ์ร่วมกันจดหมายชี ช; ี แ; จงเป็ นภาษาอังกฤษ
เท่ านั;น
3.6กรณีกิจการทีMไม่ ได้ จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทัว+ ไป, อาชี พอิสระ Freelance, ธุ รกิจขายสิ นค้าออนไลน์
ฯลฯ จําเป็ นต้องเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี2 แจงรายละเอียดการทํางาน แหล่งที+ มาของรายได้ พร้ อมแนบ
หลัก ฐานหรื อ เอกสารประกอบ อาทิ รู ป ถ่ า ยร้ า น, สัญ ญาเช่ า , โฉนดที+ ดิ น ฯลฯ เป็ นต้น จดหมายชี ;แ จงเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่ านั;น
4. หลักฐานการเงิน
4.1กรณี ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สําเนาสมุดบัญชี เงิ นฝากออมทรัพย์ หรื อสําเนาสมุดบัญชี เงิ นฝากประจํา ) บัญชี
ส่ วนตัว (รายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 3 เดือน )กรุ ณาเลือกบัญชีที+มีประวัติการเดินบัญชีที+สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้าออก สมํ+าเสมอ (และมียอดเงินคงเหลืออยูใ่ นบัญชีน2 นั ๆไม่ต+าํ กว่า 6 หลัก เพื+อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิน
เพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื+อท่านเดินทางกลับสู่ ภูมิลาํ เนา และขอหนังสื อรั บรอง
ฐานะทางการเงิ น จากธนาคาร( Bank Certificate ) ซึM ง ต้ อ งเป็ นบั ญ ชี เ ดี ย วกั น Statement ข้ า งตน เป็ น
ภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน GBP เท่ านั6น
4.2ผูเ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จําเป็ นต้องเขียนหนังสื อรับรอง ชี2แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผูเ้ ดินทาง
Sponsor Letter และขอหนัง สื อ รั บ รอง/สนับ สนุ น ค่ า ใช้จ่ า ยจากทางธนาคารเท่ า นั2น โดยให้ บุ ค คลที+ เ ป็ น
ผูส้ นับสนุน Sponsor ดําเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร Bank
Sponsor/Bank Guarantee ที+ออกจากทางธนาคารเท่านั2น โดยระบุชื+อผูส้ นับสนุนที+เป็ นเจ้าของบัญชีSponsorและ
ระบุชื+อผูเ้ ดินทาง/ผูท้ ี+ได้รับการสนับสนุ น (เอกสารต้ องเป็ นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื) อ - สกุล ให้ ตรงกับ
พาสปอร์ ตที)ใช้ เดินทางเท่ านั;น) กรุ ณายืน+ ขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาดําเนินการนานถึง 3 วัน
หมายเหตุ : หากสมุ ด บัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ไ ม่ ส มบู ร์ Bookbank หรื อ มี ป ระวัติ ก ารเดิ น บัญ ชี ไ ม่
ครอบคลุมตามเงื+อนไขที+กาํ หนด ท่านจําเป็ นต้องขอรายการเดินบัญชียอ้ นหลัง ที+ออกจากธนาคารเท่านั2น (Bank
Statement)กรุ ณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็ นยอดล่าสุ ด ครอบคลุมภายใน 5-3วัน ก่อนวันนัด
หมายยืน+ วีซ่า
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท **

5. เงื+อนไขและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลสําหรับยืน+ วีซ่าประเทศอังกฤษ
เพื+อประโยชน์ในการยื+นวีซ่า กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มสําหรับยื+นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้ตรงกับข้อมูล
ความเป็ นจริ ง เนื+ องจากบริ ษทั ฯ ต้องนําส่ งข้อมูลให้กบั ทางสถานทูตพิจารณา เพื+ออนุมตั ิคาํ ร้องขอวีซ่า และทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ /ข้อมูลส่ วนตัวแทนผูส้ มัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็ น
เท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็ นจริ ง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรื ออาจส่ งผลให้ระยะเวลาดําเนิ นการพิจารณา
เอกสารล่าช้ามากยิง+ ขึ2น
เมื+อท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวร์ เรี ยบร้อย กรุ ณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์ มท้ายรายการทัวร์ และจัดส่ งให้เจ้าหน้าที+
แผนกวีซ่าทันที )ภายใน (5 -3หากดําเนิ นการล่าช้า อาจส่ งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิJไม่รับผิดชอบทุกกรณี
การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร
และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที+ท่านได้ชาํ ระไปแล้วทุกกรณี
หากถูกปฎิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที+จะยืน+ คําร้องขอวีซ่าใหม่ ผูส้ มัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั2ง
สถานทูตอาจมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์ผสู ้ มัครบางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
ตามที+สถานทูตนัดหมาย( โปรดแต่งกายสุ ภาพ) ทั2งนี2 บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที+เพื+อไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
ตลอดทั2งช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ+มเติมจากทาง
บริ ษทั ใคร่ ขอความร่ วมมือให้ท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวให้กบั ทางบริ ษทั เพื+อนําส่ งสถานทูตเช่นกัน
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิJ นําเรี ยนสถานทูตเพื+อพิจารณาต่อวี
ซ่าของท่าน เนื+องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
เอกสารทุกฉบับที+ใช้ประกอบการยืน+ คําร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั2น !!
พร้อมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย )โดยไม่จาํ เป็ นต้องเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง(
เพื+อความสะดวกในการยืน+ วีซ่า กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสําหรับยืน+ วีซ่าประเทศอังกฤษ
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซ่า 20-30 วันทําการ
** ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตน สแกนลายนิ2วมือ ณ ศูนย์ยนื+ วีซ่าอังกฤษ ตามวันเวลาที+นดั หมาย **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ1มเติม (สําคัญมาก)

ข้อมูลนี9ใช้เพื.อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ กรุ ณาระบุรายละเอียดทั9งหมดให้ครบถ้วน
เพื.อประโยชน์ของตัวท่านเอง คําถามเป็ นภาษาไทย เพื.อให้ท่านเข้าใจง่าย
*** กรุ ณาตอบคําถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั9น ***
โปรแกรม ....................................................................... วันที/เดินทาง .........................................................................
ชื/อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ..........................................................................................................................................
* ในกรณีเปลี,ยนชื,อ *
ชื/อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................
ชื/อ (ภาษาอังกฤษ) ........................................... นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ............................................. เชื Cอชาติ .................................. สัญชาติ ...........................................
สัญชาติโดยกําเนิด .......................................... สถานที/เกิด ............................ ประเทศ ..........................................
หมายเลขบัตรประชาชน .......................................................................... หมายเลขพาสปอร์ ต .....................................
ที/อยู่ ( ถ้ าที/อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน กับที/อยูป่ ั จจุบนั คนละที/อยูก่ รุณาแจ้ งรายละเอียด )
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................
ท่านอาศัยอยูใ่ นบ้ านหลังนี Cมาเป็ นเวลา ................ปี ................เดือน
โทรศัพท์ (มือถือ) ....................................................................... E-mail...................................................................
ในกรณีเป็ นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื/อตัว นามสกุล ที/อยู่ (หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอํานาจปกครอง / ดูแลผู้เยาว์
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
สถานที/ทํางานหรื อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................
ที/อยูท่ ี/ทํางานหรื อสถานศึกษา .......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................
ตําแหน่งงาน ............................................................................ โทรศัพท์ที/ทํางาน ......................................................
วันที/เริ/ มการทํางาน ........................... รายได้ ตอ่ เดือน .......................... บาท รายได้ อื/น ..................... จํานวน ..............
ท่านมีรายได้ มาจากแหล่งอื/นๆ หรื อไม่ รวมทังเพื
C /อนๆ และครอบครัว

มี

ไม่มี

ถ้ ามีโปรดแจ้ งรายละเอียด ............................................................................................................................................
ท่านได้ มีการรออมเงิน เช่น ได้ ซื Cอบ้ าน , ที/ดนิ , อสังหาริ มทรัพย์ , ซื Cอหุ้นเล่นแชร์ หรื อไม่

มี

ไม่มี

ถ้ ามีโปรดแจ้ งรายละเอียด และระบุจํานวนเงิน ................................................ จํานวนเงิน .............................................
ท่านแบ่งรายได้ ของท่านให้ กบั สมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ ......................................................................................

ท่านได้ ใช้ เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่ .............................................................................................................................
ท่านออมเงินต่อเดือนเท่าไหร่.........................................................................................................................................
ชื/อ - นามสกุล บิดา .....................................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื Cอชาติ ............................................. สัญชาติ ...........................................
สัญชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที/เกิด ........................................... ประเทศ ................................
หมายเลขพาสปอร์ ตของบิดา ................................................... วันที/ออก .......................... วันหมดอายุ ........................
ชื/อ - นามสกุล มารดา .................................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื Cอชาติ ............................................. สัญชาติ ...........................................
สัญชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที/เกิด ........................................... ประเทศ ................................
หมายเลขพาสปอร์ ตของมารดา ................................................ วันที/ออก .......................... วันหมดอายุ ........................
สถานภาพ

โสด

แต่งงาน

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หม้ าย

หย่า

* ในกรณีสมรสแล้ วต้ องกรอกรายละเอียดเพิ,มเติม *
ชื/อ - นามสกุล คูส่ มรส ..........................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด คูส่ มรส ................................... สถานที/เกิด คูส่ มรส ......................... ประเทศ ............................
สัญชาติ คูส่ มรส .................. เชื Cอชาติ คูส่ มรส .................. วันที/ในการจดทะเบียนสมรส............................................
หมายเลขพาสปอร์ ตของคูส่ มรส ......................................... วันที/ออก .......................... วันหมดอายุ ........................
ในกรณีท, มี ีบุตร ต้ องกรอกรายละเอียดเพิ,มเติมทุกคน
ชื/อ - นามสกุล ของบุตร คนที/ \ .....................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื Cอชาติ ............................................. สัญชาติ ...........................................
สัญชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที/เกิด ........................................... ประเทศ ................................
หมายเลขพาสปอร์ ตของมารดา ................................................ วันที/ออก .......................... วันหมดอายุ ........................
ที/อยู่ ( ถ้ าที/อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน กับที/อยูป่ ั จจุบนั คนละที/อยูก่ รุณาแจ้ งรายละเอียด )
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................
ชื/อ - นามสกุล ของบุตร คนที/ ] .....................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื Cอชาติ ............................................. สัญชาติ ...........................................
สัญชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที/เกิด ........................................... ประเทศ ................................
หมายเลขพาสปอร์ ตของมารดา ................................................ วันที/ออก .......................... วันหมดอายุ ........................

ที/อยู่ ( ถ้ าที/อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน กับที/อยูป่ ั จจุบนั คนละที/อยูก่ รุณาแจ้ งรายละเอียด )
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................
ท่านเคยเดินทางเข้ ากลุม่ ประเทศเชงเก้ นหรื อไม่

เคย

ไม่เคย

ประเทศที/เคยเดินทางไป (ในรอบ \^ ปี ) วันเดือนปี ที/ไป รวมกี/วนั และวัตถุประสงค์ในการไป
\. ประเทศ ...................... วันที/เดินทางเข้ า (ตามหน้ าวีซา่ ) ....................... วันที/เดินทางออก (ตามหน้ าวีซา่ ) ....................
]. ประเทศ ...................... วันที/เดินทางเข้ า (ตามหน้ าวีซา่ ) ....................... วันที/เดินทางออก (ตามหน้ าวีซา่ ) ....................
_. ประเทศ ...................... วันที/เดินทางเข้ า (ตามหน้ าวีซา่ ) ....................... วันที/เดินทางออก (ตามหน้ าวีซา่ ) ....................
ท่านเคยได้ รับการปฏิเสธวีซา่ หรื อ ประเทศอื/น ๆ หรื อไม่

เคย

ไม่เคย

ความรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผู้ร้องขอ
ออกค่าใช้ จา่ ยเอง

มีผ้ อู ื/นออกให้ ความสัมพันธ์ .......................................
ชื/อ - นามสกุล ..........................................................
ที/อยู่ .........................................................................
................................................................................

