รหัสทัวร์ : THV1-UK-TG-1-10NOV17H

กรุงลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - บาธส์ - คาร์ดีฟ - สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน
BICESTER OUTLET - อ๊อกฟอร์ด - ลอนดอน

รหัสทัวร์ : THV1-UK-TG-1-10NOV17H
วันแรก
21.30 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ
คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การ
ต้อรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นงั่ ขึ้นเครื่ อง

วันทีส่ อง
01.10 น.
07.15 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุงลอนดอน(อังกฤษ) - สโตนเฮ้ นจ์ - บาธส์ - คาร์ ดิฟ
นาท่านออกเดินทางสู่ กรุ งลอนดอน (LONDON) ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮีทโทรว์กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสัมผัสหนึ่งในสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหิ นสโตนเฮนจ์
(STONEHENGE) (113.4 กม.) โดยผ่านชมกลุ่มหิ นที่มีลกั ษณะรู ปทรงการ
จัดวางที่แปลกและไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชดั ในยุค 3,500-4,000 ปี
มาแล้ว ท่านจะทึ่งกับความสามารถของมนุษย์ที่ได้นาก้อนหิ นขนาดใหญ่
น้ าหนักบางก้อนถึง 45 ตัน มาวางเรี ยงกันเป็ นวงกลมได้อย่างน่ามหัศจรรย์ (ราคารวมค่ารถเข้าท้องถิ่นนัง่ เข้า
ไปใกล้ๆหิ นแล้ว)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบาธส์ (BATH) เมืองเก่าแก่ที่มี
ความสาคัญ และรุ่ งเรื องตั้งแต่ยคุ โรมัน เป็ นสถานที่
อาบน้ าของชาวโรมัน เนื่องจากเป็ นเมืองแห่งน้ าพุร้อน
ชมเมืองที่สวยงาม และย่านการค้า ....
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ายังแคว้นเวลล์ สู่ เมือง
คาร์ดิฟ (CARDIFF) ประเทศเวลส์ และยังเป็ นเมืองท่าสาคัญริ มทะเลไอริ ช เมืองที่ยงิ่ ใหญ่และสวยงาม ถูก
สร้างขึ้นโดยฝี มือชาวโรมันสมัยเรื องอานาจ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
HOTEL CARDIFF หรื อเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

ค่า
ที่พกั
วันทีส่ าม
เช้า

คาร์ ดีฟ - สแตรทฟอร์ ด อัพพอนเอวอน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมกรุ งคาร์ดีฟ ผ่านชมสถานที่สาคัญตาางๆ เช่น ปราสาทคาดีฟ อาคารรัฐสภา ถ่ายรู ปภายนอกของตัว
ปราสาทคาร์ดีฟ
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด
(STRATFORD UPON AVON)
เมืองเล็กๆแต่งดงามริ มฝั่งแม่น้ าเอวอน ....นาท่าน
ชมด้านหน้าของบ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปี ยร์ (ไม่
รวมค่าเข้าชมถ้ามี) ซึ่งเป็ นที่รวบรวมชีวประวัติ และผลงานทั้งหมดของเชคสเปี ยร์ และตัวบ้านยังคงเอกลัษณ์
ของรู บแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ด ภายในเมืองอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งละคร และวรรณกรรม
ที่ควรค่าแก่การมาเยีย่ มชมยิง่ นัก
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เที่ยง
บ่าย
ค่า
ที่พกั
วันทีส่ ี่
เช้า

เที่ยง

ค่า
ที่พกั
วันทีห่ ้ า
เช้า

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด เมืองแห่งมหาวิทยาลัย ...นาท่านถ่ายรู ปกับตัวอาคารของ ไคร้ชเชิร์ท
คอลเล็ท
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
OXFORD HOTEL หรื อเทียบเท่า
อ๊อกฟอร์ ด - BICESTER OUTLET - อ๊อกฟอร์ ด - กรุงลอนดอน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านแวะช้อปปิ้ งที่ BICESTER OUTLET เอ้าท์เลทที่ รวมแบรนด์เนมกว่าร้อย แบรนด์ราคาถูกกว่าปกติ 6070 % อยูท่ ี่นี่
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งอย่าง
เต็มที่ (ท่านสามารถหาร้านอาหารรับประทานได้ภายในเอ้าเล็ท)
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งลอนดอน (LONDON) เมืองใหญ่ที่ให้
ความสาคัญพื้นที่สีเขียว มีสวนสาธารณะอยูใ่ จกลางเมืองหลายแห่ง ...
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
IBIS LONDON HOTEL หรื อเทียบเท่า
กรุงลอนดอน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมกรุ งลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน ...ชมทัศนียภาพที่สวยงามของริ มฝั่ง แม่น้ าเทมส์
ถ่ายรู ปกับหอนาฬิกาบิ๊กเบ็น อันเป็ นสัญญาลักษณ์
ของกรุ งลอนดอน ชมพระราชวังบัก๊ กิ้งแฮม (ชม
ด้านหน้า) ที่ประทับของพระราชินีที่มีกอง
มหาดเล็กรักษาพระองค์ผลัดเปลี่ยนเวรยามอย่าง
เป็ นระเบียบสวยงาม ชมหอคอยแห่ง
ลอนดอน (TOWER OF LONDON) (ชมด้านหน้า) ที่เก่าแก่และเป็ นคลัง
เก็บสมบัติของพระราชวงศ์องั กฤษ.. ลอนดอนอาย (ไม่รวมค่าขึ้น) ชิงช้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ชม จัตุรัสทราพัลการ์, มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์ และโบสถ์เซ็นปอลที่งดงาม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง *.*.*.
อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ ง สิ นค้า ณ ห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาของกรุ งลอนดอน อาทิ ห้ างแฮร์ รอด ห้างเก่าแก่ของกรุ ง
ลอนดอน ร้าน BURBERRYS ร้าน DEBENHAMS ร้าน FORTNUM &
MASONS จัดได้วา่ เป็ นร้านที่ “ผูด้ ี” มากที่สุดร้านหนึ่งในอังกฤษ มาร์ค
แอนสเปนเซอร์ เน็กช์ เสื้ อโค้ต เสื้ อกันฝน ถุงมือ เสื้ อกันหนาว สู ท และ
เสื้ อผ้าหน้าร้อน (ของอังกฤษ) รวมถึงเสื้ อผ้าเด็ก นอกจากนี้ยงั มี ชา กาแฟ
รวมถึงอาหารบรรจุขวดแก้ว และเครื่ องกระป๋ องต่างๆ มากมาย
หลากหลายให้ท่านได้เลือกสรร จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
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ค่า
ที่พกั

*.*.*. อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง *.*.*.
IBIS LONDON HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ก
เช้า

กรุงลอนดอน – สนามบินสุ วรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย *.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่าและไม่มีรถนาเที่ยว ตลอดวัน *.*.*.
หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวหรื อสถานที่ชอ้ ปิ้ งในกรุ งลอนดอน เพิ่มเติมได้จากหัวหน้าทัวร์
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
21.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG917
วันทีเ่ จ็ด สนามบินสุ วรรณภูมิ
15.00 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุ วรรณภุมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือความปลอดภัย
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
**อัตราค่ าบริการ**
วันทีเ่ ดินทาง

1-7 พ.ย. // 10-16 พ.ย.

ผู้ใหญ่

เด็ก+1ผู้ใหญ่

39,999.-

เด็กไม่ มีเตียง+2ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

8,500.-

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **
อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (ชัน้ ประหยัด) ไป-กลับตามกรุป๊ เท่านัน้
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศทีม
่ อี ากาศ
หนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็ น
ผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ)
5. ค่าอาหารทีร่ ะบุตามรายการ
6. ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงือ่ นไขตามกรมธรรม์ (ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน
จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่ นย้ายกลับ ประเทศ /
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ สัง่ พิเศษ,ค่าบริการพิเศษ
อืน่ ๆ
4. ค่าวีซ่าอังกฤษ ประมาณท่านละ 6,000.-บาท (เราบริการยืน่ ให้สาหรับท่านทีไ่ ม่มวี ซี ่าอังกฤษ) (หากกาหนดนัดหมายคิวยืน่ วีซ่าตาม
กรุป๊ แล ้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางมายืน่ ได้ตามกาหนดการ ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมท่านละ 500.-บาท)
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 30 ปอนด์ ต่อท่าน
6. ค่าทิปคนขับรถ 10 ปอนด์ ต่อท่าน

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินเต็มราคาทัวร์
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระเต็มจานวน
 กรณียกเลิกการเดินทาง (ทุกกรณี) เก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อัน
เนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ,
พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึง
ผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเ่ หนือการ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง
และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้
เดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมี
สิ่ งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อ
เพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีก้ ารขอสงวนสิ ทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึง
ผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่รักเกียจของ
คนส่ วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุ ราบนรถ ก่อเสี ยงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรื อถือว่ามา
กลุ่มใหญ่แล้วไม่ เกรงใจผูอ้ ื่นชักชวนผูผ้ นื่ ให้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุ ขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่ วนใหญ่)
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขายหรื อไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนจอง
ทัวร์เพื่อหาข้อสรุ ป ร่ วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขาย หรื อไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุ ป
ร่ วมกัน)
- ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูก ปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี เลือด
หมู
- ท่านที่จะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์น้ นั ๆ
ยืนยัน การเดินทาง หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนั้นได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่ มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสี ยเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์
- หนังสื อเดินทาง
- ต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน (สาหรับท่านที่มีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย เพื่อความ
รวดเร็ วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
 รูปถ่ าย
- รู ปถ่ายปัจจุบนั หน้าตรง 2 x 1.5 นิ้ว จานวน 3 ใบ (ใช้ รูปสี พืน้ หลังขาว ถ่ ายมาตรฐานไม่ เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจาก
ฟิ ล์มเท่ านั้นรูปโพลาลอยด์ /สติ๊กเกอร์ ใช้ ไม่ ได้ ) และกรุ ณาเขียนชื่อ-นามสกุลไว้ดา้ นหลังรู ป
 หลักฐานการเงิน
- สาเนาสมุดเงินฝากส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง อัพเดทหน้าปัจจุบนั ย้อนหลังไป 6 เดือน (และควรปรับยอดสมุดเงินฝาก
ให้ เรียบร้ อยก่อนถ่ ายสาเนา) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
** สถานฑูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริ งของท่านในบางกรณี (ไม่ แนะนาให้ ใช้ บัญชีกระแสรายวัน)
 หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่ านั้น)
- กรณีเป็ นพนักงาน
- หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทางานและช่วงเวลาที่อนุมตั ิให้ลาหยุด
- กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ
สาเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุน้ ส่ วน
พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนาและประทับตราบริ ษทั ฯ (อายุสาเนาไม่ เกิน 3 เดือน)
- กรณีเป็ นนักเรียนหรื อนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่ านั้น)
- หนังสื อรับรองจากทางโรงเรียนหรื อสถาบันทีก่ าลังศึกษาอยู่และสาเนาบัตรนักศึกษาพร้ อมทั้งเซ็นชื่ อรับรอง
สาเนา
 สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาใบสู ติบัตร และสาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ (ถ้ ามี) กรุ ณาเซ็นชื่อ
รับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ
- กรณีทเี่ ด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี
- ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่งจะต้องไปทาหนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก
อาเภอ หรื อเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผูท้ ี่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
- เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครอง
ของผูน้ ้ นั เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของ
ผูอ้ ื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณีสมรสแล้ว สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาใบหย่า หรื อ สาเนาใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรสเสี ยชีวิต) พร้อมทั้ง
เซ็นชื่อรับรองสาเนา
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รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ ละท่ านทีต่ ้ องกรอกให้ ครบทั้งหมดทุกช่ อง (สาคัญมากมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่า)
1.สถานภาพการสมรส
โสด/สมรส/หรื อสมรสแต่ไม่จดทะเบียน
....................................................................................................................................................................................................
2.พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ
....................................................................................................................................................................................................
3.ที่อยูป่ ัจจุบนั / อาศัยมานานกี่ปี / เบอร์บา้ น / เบอร์มือถือ /
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
4.ชื่ อ บิดา นามสกุล / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด
....................................................................................................................................................................................................
5.ชื่ อ มารดา นามสกุล / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด
....................................................................................................................................................................................................
6.ชื่ อภรรยา คู่สมรส นามสกุล / ที่อยู่ / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
7.ชื่อ บุตร/ธิดา นามสกุล จานวนกี่คน ที่อยู่ อาศัยอยูก่ บั ใคร
....................................................................................................................................................................................................
8.อาชีพปัจจุบัน / ชื่อและที่อยูบ่ ริ ษทั เบอร์โทรศัพท์ / วันเริ่ มงาน / อาชีพเสริ ม(ถ้ามี)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
9.รายได้ต่อเดือน / ค่าใช้จ่ายต่อเดือน / ค่าใช้จ่ายดูแลภรรยา บุตร และครอบครัว(ถ้ามี)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
10.เคยเดินทางไปอังกฤษหรื อไม่
....................................................................................................................................................................................................

