HASHTAG ENGLAND LONDON [TG] 6D3N
ไฮไลท์ของโปรแกรม
บินตรงเข้า-ออก กรุงเทพ-ฮีทโธรว์ / ฮีทโธรว์-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% ไม่เสียเวลาต่อเครือ่ ง
พักลอนดอน 3 คืนโรงแรม 4 ดาว (เทียบจาก AGODA RANKING ) HILTON GATWICK HOTEL ระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเท่า
เทีย่ วครบทุกไฮไลท์
เมืองซาลส์บวั รี่

: เสาหินสโตนเฮ้นท์

เมืองวินเซอร์

: พระราชวังวินเซอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์

กรุงลอนดอน

: สะพานหอคอย พระราชวังบั๊กกิ้ งแฮม พิคคาดิลลีเ่ ซอร์คสั จัตุรสั ทราฟัลก้าร์
มหาวิหารเซนต์ปอล มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ หอนาฬิกาบิกเบน

ช้อปปิ้ งจุใจ!!
วันที่

: ย่านไนซ์บริดจ์ ย่านถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด และบิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ

รายละเอียดท่องเทีย่ ว

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2

กรุงเทพ – ประเทศอังกฤษ - กรุงลอนดอน –เมืองซาลส์บวั รี่ – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – พระราชวังวิน
เซอร์ – พิคคาดิลลีเ่ ซอร์คสั - จัตุรสั ทราฟัลก้าร์ - มหาวิหารเซนต์ปอล - มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ หอนาฬิกาบิกเบน - ช้อปปิ้ ง

3

กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน

4

กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน

5

กรุงลอนดอน – ช้อปปิ้ งย่านไนซ์บริดจ์ –บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - กรุงเทพ

6

กรุงเทพฯ
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อัตราค่าบ-ริการ
กาหนดวันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดีย่ ว

08 - 14 Aug 2018

42,991

42,991

41,991

15,000

8,500

22 - 27 Aug 2018

42,991

42,991

41,991

15,000

8,500

12 - 17 Sep 2018

42,991

42,991

41,991

15,000

8,500

26 Sep - 01 Oct 2018

42,991

42,991

41,991

15,000

8,500

07 - 12 Nov 2018

44,991

44,991

43,991

15,000

8,500

21 - 26 Nov 2018

44,991

44,991

43,991

15,000

8,500

05 - 10 Dec 2018

46,991

46,991

45,991

15,000

8,500

รายละเอียดทัวร์
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21.00

คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้ าหน้ าที่
ทางบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและ อานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ แก่ทา่ น

วันที่ 2
00.15
06.20

กรุงเทพ – ประเทศอังกฤษ - กรุงลอนดอน –เมืองซาลส์บวั รี่ – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – พระราชวัง
วินเซอร์ – พิคคาดิลลีเ่ ซอร์คสั - จัตุรสั ทราฟัลก้าร์ - มหาวิหารเซนต์ปอล - มหาวิหารเวสท์มินส์
เตอร์ - หอนาฬิกาบิกเบน - ช้อปปิ้ ง
บินลัดฟ้ าออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 910
เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง และ รับสัมภาระ
และ ผ่านศุลกากรเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
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กลางวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางโดยรถโค้ ชสู่ เมืองซาลส์บวั รี(่ Salisbury) นาท่านชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์
(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็ นกลุ่ม
แท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุง่ ราบกว้ างใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้ างอย่างชัดเจน
กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็ นความลับดามืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาเรียง
รายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปด้ วยก้ อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112ก้ อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลาง
ทุง่ นา เป็ นรูปวงกลมซ้ อนกันอยู่ 3 วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้ นยุคบรอนซ์ ให้ ทา่ นได้ เก็บภาพที่
ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจี น

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองวินเซอร์ นาท่านแวะถ่ายรูปบริเวณหน้ า พระราชวังวินเซอร์ (Windsor
Castle) เป็ นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์องั กฤษ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน
ผ่านพิคคาดิลลีเ่ ซอร์คสั (Piccadilly Circus) เดิมเป็ นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีนา้ พุ และรูป
ปั้นอีรอสตรงกลาง และเข้ าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตุรสั ทรา
ฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) ที่รายล้ อมไปด้ วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s
Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้ จัดพระราชพิธอี ภิเษกสมรสระหว่างเจ้ า
ฟ้ าชายชาร์ลและเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้ วเข้ าสู่จัตุรัสรัฐสภา ถ่ายรูปบริเวณด้ านนอกของมหาวิหาร
เวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ที่ต้งั ของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยังเป็ น
ที่ต้งั ของหอนาฬิกาที่ร้ ูจักกันดีในนามหอนาฬิกาบิกเบน (Big ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลา
ทุกหนึ่งชั่วโมง เป็ นนาฬิกาที่มีหน้ าปัดใหญ่ท่สี ุดในโลกและฝั่งตรงข้ ามที่มีแม่นา้ เทมส์ก้นั อยู่เป็ นที่ต้งั ของ
ชิงช้ าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้ าสวรรค์ท่สี งู ที่สดุ ในยุโรป จากนั้นนาท่านถ่ายรูปกับ
สะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ ามแม่นา้ เทมส์ท่สี ามารถยกเปิ ดปิ ดได้ จากนั้นนาท่านถ่ายรูป
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บริเวณด้ านนอกของพระราชวังบั้คกิ้ งแฮม (Buckingham Palace) ที่ประทับของพระราชินีอลิซาเบธที่
2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านลิ้ มรสเป็ ดย่างชื่อดัง ณ FOUOR SEASON
RESTAURANT

ค่า

สมควรแก่เวลานาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั HILTON GATWICK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3
เช้ า

กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
อิสระเต็มวัน โดยมีหวั หน้าทัวร์ให้ขอ้ มูล หรือ คาแนะนา และ ทางบริษทั ไม่มีรถบริการรับส่ง และไม่
รวมค่าอาหารกลางวันและเย็น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็ นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง
- อิสระเทีย่ วชม หอคอยแห่งลอนดอน เป็ นพระราชวังหลวงและป้ อมปราการตั้งอยู่บนฝั่งแม่นา้ เทมส์
ในกรุงลอนดอนในอังกฤษเป็ นพระราชวังที่เดิมสร้ างโดยพระเจ้ าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ.
1078เป็ นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ พระราชวังเป็ นรู้จักกันในนามว่า “หอคอยแห่งลอนดอน” หรือ
“หอ” ในประวัติศาสตร์ ตัวปราสาทตั้งอยู่ภายในโบโรแห่งทาวเวอร์แฮมเล็ทส์และแยกจากด้ าน
ตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ด้ วยลานโล่งที่เรียกว่าเนินหอคอยแห่ง
ลอนดอน หรือ “ทาวเวอร์ฮิล” (Tower Hill) ยุโรป
อิสระเลือกซื้ อสิ้ นค้าทีห่ า้ งดังใจกลางกรุงลอนดอน เช่น ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ในย่านไนซ์บริดจ์
(Knights Bridge) จากนั้นอิสระให้ ทา่ นได้ สนุกกับการเลือกซื้อสินค้ าตามอัธยาศัย บริเวณถนนอ๊อก
ฟอร์ด (Oxford Street) ซึ่งเรียกได้ ว่าเป็ นศูนย์กลางการช๊อปปิ้ งในกรุงลอนดอน มีร้านค้ าเสื้อผ้ าแฟชั่น
เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop,
Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge
ฯลฯ ห้ าง John Lewis, House of Fraser และ ยังมีห้างสุดหรูอย่าง Selfridges ที่มีสนิ ค้ าซุปเปอร์แบรนด์
ตั้งอยู่อกี ด้ วย
อิสระเลือกซื้ อ บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด ยังมีถนนสายช้ อปปิ้ งชื่อดังเชื่อมต่ออย่าง ถนนคาร์นาบี้ (Canaby
Street) แหล่งแฟชั่นสุดฮิตของวัยรุ่นที่มีร้าน G - Star Raw, Diesel, Replay, Vans หรือ ถนนนิว
บอนด์ (New Bond Street) ซึ่งเป็ นที่ต้ังของร้ านซุปเปอร์แบรนด์ อย่างเช่น Louis Vitton, Gucci,
Prada, Mulberry, Burberry, Alexander Mc Queen, Long Champ, Bvlgari เป็ นต้ น
- อิสระให้ท่านเลือกเทีย่ วนอกเมืองตามอัธยาศัย เดินทางสู่เมือง Leavesden อันเป็ นที่ต้งั ของ Warner
Bros. Studio London ให้ ทา่ นได้ เข้ าชมบ้ าน ของภาพยนตร์ Harry Potter ทั้ง 7 ภาค ที่ได้ เปิ ดให้ แฟนๆ
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เข้ าชมตั้งแต่ต้นปี 2012 หลังจากการถ่ายทาทั้งหมดเสร็จสิ้นลง ให้ ทา่ นได้ ต่ นื ตาตื่นใจกับสถานที่ถ่ายทา
จริงของทุกๆอย่าง ที่เราได้ เห็นในหนัง ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี แห่งการถ่ายทาอันยาวนาน จนอาจ
เรียกได้ ว่าเป็ นบ้ านอีกหลังของนักแสดงและทีมงานหลายร้ อยชีวิตผู้อยู่เบื้องหลังความอลังการและ
ความสาเร็จทั่วโลก ท่านจะมีโอกาสได้ เห็นแทบทุกมุมสาคัญๆ ที่เคยเห็นในภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็ น
ห้ องนั่งเล่นรวมของบ้ านกริฟฟิ นดอร์ กระท่อมแฮกริด ภายในบ้ านโพรงกระต่าย ห้ องทางานรูปทรงกลม
ของดัมเบิลดอร์ คุกใต้ ดินของสเนป รวมถึงกระทรวงเวทมนตร์ด้วย เอาเป็ นว่านึกห้ องไหนออก ห้ องนั้น
มีหมดเลย รวมถึงสถานที่ขนาดใหญ่อย่างตรอกไดแอกอนที่บรรยากาศมันใช่มาก ซอยพริเว็ท บ้ านเก่า
ของแฮร์ร่ีท่โี ดนระเบิด และชานชาลา 9 3/4 ก็มีให้ เราได้ เดินเข้ าไปชมของจริง เสมือนเดินเข้ าไปใน
ภาพยนตร์จริงๆ ทุกประการ
เข้าสู่ทีพ่ กั HILTON GATWICK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้ า

กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
อิสระเต็มวัน เที่ยวลอนดอน โดยมีหัวหน้ าทัวร์ให้ ข้อมูล หรือ คาแนะนา และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการ
รับส่ง และไม่รวมค่าอาหารกลางวันและเย็น ค่าใช้ จ่ายทั้งหมดเป็ นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง
นาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั HILTON GATWICK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 5
เช้ า

กรุงลอนดอน – ช้อปปิ้ งย่านไนซ์บริดจ์ –บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั

จากนั้นนาท่านเลือกซื้อสิ้นค้ าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็ นที่ต้ังของห้ างสรรพสินค้ าชื่อดัง
อย่าง ฮาร์วียน์ โิ คล (Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ทา่ นสามารถเลือกซื้อสินค้ าแฟชั่น
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กลางวัน

ชั้นนาจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋ าแฮร์รอดส์ท่นี ิยมกันอย่างมาก รวมทั้งมีร้านค้ าแฟชั่นมากมาย
ตั้งอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche
Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็ นที่ต้งั ของร้ าน Super Brands อาทิ เช่น Louis
Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna,
Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta,
Bvlgari Fendi ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจี น

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ (BICESTER VILLAGE OUTLET) ให้ ทา่ น
เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ งสินค้ า ที่มีร้านค้ ามากกว่า 120 ร้ านค้ าแบรนด์เนม ให้ ทา่ นเลือกซื้ออย่างจุใจ
อาทิ Bally , Burberrly , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi , Gucci , Guess , Hugo
Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s , MaxMara , Molton Brown , Mulberry , Paul
Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ

21.35

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ งของท่าน สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางสู่สนามบินฮีทโทรว์ เพื่อผ่านขั้นตอนการทาคืนภาษีเช็คบัตรโดยสารและกระเป๋ า
เดินทาง
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG917

วันที่ 6

กรุงเทพฯ

16.00

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

หมายเหตุ
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(ราคาไม่รวมค่าวีซ่า 5,600 บาทและค่าทิปไกด์ 2,000 บาท)
(เด็กอายุตา่ กว่า2ปี ราคา 15,000 บาท ไม่รวมค่าวีซ่า)
ข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งโรงแรมทีพ่ กั
1.เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้ าเข้ า
พัก 3 ท่าน มีความจาเป็ นต้ องแยกห้ องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
เงินเพิ่มเติมในกรณีท่อี าจมีการแยกห้ องพัก
2.โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3.กรณีท่มี ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
4.โรงแรมที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
หมายเหตุ
**อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดสอบถามเพิม่ เติม
**ตัว๋ กรุป๊ เมือ่ ออกตัว๋ แล้วเลือ่ นไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่ นแปลงตัว๋ )
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กบั ดุลพินิจของหัวหน้ าทัวร์โดยคานึงถึงความสะดวกสบาย
ของลูกค้ าเป็ นหลัก
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป - กลับสายการบิน ไทย ชั้นประหยัด ** สะสมไมล์ได้ 50 %
ค่าภาษีนา้ มันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
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ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้ คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
ค่านา้ หนักกระเป๋ าเดินทาง ในกรณีท่เี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
เป็ นต้ น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สาหรับกรณีท่ตี ้ องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในส่วนที่เหลือ
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กบั ความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็ นสินนา้ ใจในการบริการ
ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋ าโรงแรมและสนามบิน เป็ นต้ น
การจองและชาระเงิน
ชาระค่ามัดจาท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ทา่ นได้ ทาการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
จองโดยอัตโนมัติ ชาระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจา 25,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่เป็ น 45 วัน)
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่เป็ น 30 - 44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็ นสงกรานต์และปี ใหม่ 1 - 14 วัน)
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้ นได้ก็ต่อเมือ่ ไม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย
20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจานวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผรู ้ ่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งใน
กรณีนทางบริ
ี้
ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ท่านต้องการ
ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯ มีหน้ าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรียมเอกสารให้ ครบตามที่สถานทูตระบุ
เท่านั้น (การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กบั ดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้ อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3
สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
ในกรณีท่เี อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้ องเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้อง
ขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้ องคืนค่าวีซ่าได้ )
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ท่จี ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด (การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดิน
ทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร)
หากท่านส่งเอกสารล่าช้ า แล้ วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จ่ายตามความเป็ นจริง (ค่ามัดจาตัว๋ กับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯได้ ดาเนินการออกตัว๋
แล้ วทางบริษัทฯจะหักค่าตัว๋ เครื่องบินเต็มจานวนและจะทาการคืนให้ ทา่ นตามที่สายการบินคืนให้ กบั ทางบริษัทฯ โดยใช้ เวลา
ประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินได้ ทา่ นสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามัดจาในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนให้ ทา่ นภายใน 15 วัน
ผู้ท่ไี ม่สามารถเดินทางเข้ า – ออกเมืองได้ ไม่ว่าจะเป็ นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้ เอกสารปลอมในการเดินทาง
และสาหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเข้ าเมือง หรือใช้ เอกสาร
ปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ทา่ นได้ ชาระค่าทัวร์มาแล้ วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจานวนและ
ทางบริษัทฯจะแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ดาเนินการตามกฎหมาย
สาหรับผู้เดินทางที่ทางบริษัทฯ เป็ นผู้ย่ นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่
คืนค่าทัวร์ท้งั หมด ยกเว้ นหากเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และทางบริษัทฯ จะขอดาเนินการแจ้ งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจาก
การยื่นวีซ่าจะถูกระบุเป็ นสถิติของทางบริษัทฯ กับทางสถานทูต
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หมายเหตุอื่นๆ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิด
เหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้ าของ
สายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีท่ที รัพย์สนิ สูญหาย สูญเสีย หรือได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ ไขให้ ดีท่สี ดุ โดยจะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็ นหลัก
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั สภาวะค่าเงินบาทที่
ไม่คงที่ และกรณีท่สี ายการบินมีการเรียกเก็บค่านา้ มันเพิ่มหรือค่าตัว๋ เครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้ โดยทางบริษัท
ฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบก่อนล่วงหน้ าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
โปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ าโดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ท่ผี ้ ูเดินทางได้ รับเป็ นหลัก
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเข้ าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. หลังจากการจองและชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้ อตกลงเงื่อนไข
ต่างๆ ตามที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
หลักฐานการยืน่ วีซ่าอังกฤษ
***ยื่นวีซ่าอังกฤษ ทุกท่านต้ องแสดงตัวสแกนลายนิ้วมือที่สถานทูต***ใช้ เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 15 วันทาการเอกสารใน
การขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)
ประกาศสาคัญ!!
สถานทูตอังกฤษกาหนดให้ ผ้ ูสมัครวีซ่าต้ องแปลเอกสารทางราชการจากศูนย์แปลพร้ อมมีตราประทับด้ วย เช่น ใบเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรส,สูติบัตร,ทะเบียนการค้ า,ทะเบียนพาณิชย์,สัญญาเช่า-ซื้อ,ใบจัดตั้งหอพัก,ใบรับรองบุตรบุญธรรม
และ แปลทะเบียนบ้ านในกรณีต้องใช้ ช้ ีแจงความสัมพันธ์กบั ผู้ออกค่าใช้ จ่าย
1.เอกสารส่วนตัว
* หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ แนบมาด้ วย เพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
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* รูปถ่ายสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ ว หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าวัดจากศรีษะจรดคาง 3 ซม. จานวน 2
รูปต่อท่าน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
* สาเนาทะเบียนบ้ าน /บัตรประจาตัวประชาชน พร้ อมหมายเลขโทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้ ท้งั เบอร์บ้าน/เบอร์มือถือ
* สาเนาสูติบัตร (ในกรณีท่อี ายุยังไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ต้องแนบมาด้ วย)
* สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ ามี)
* สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ ามี)
* สาเนาบัตรข้ าราชการ
2.หลักฐานการทางาน
* พนักงานบริษทั : หนังสือรับรองการทางานของบริษัทที่ทางานอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริง) จะต้ องระบุอตั ราเงินเดือนตาแหน่ง-วันเริ่มงาน
* เจ้าของบริษทั : สาเนาทะเบียนการค้ า กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ ถ่ายสาเนาทุกหน้ า พร้ อมวัตถุประสงค์ (คัดสาเนาไม่เกิน
3 เดือน)
* เจ้าของกิจการ : ใช้ ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403
* ข้าราชการ : ใช้ หนังสือรับรองตาแหน่งจากหน่วยงานต้ นสังกัด (เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น) จะต้ องระบุอตั รา
เงินเดือน-ตาแหน่ง-วันเริ่มงาน
* ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ ต่อเดือน พร้ อมหลักฐานแสดงอาชีพ
ตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย , เอกสารการเสียภาษี
* นักเรียน/นักศึกษา : ใช้ หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุช้ันเรียน
3.หลักฐานการเงิน
* ใช้สาเนาสมุดบัญชี ฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากประจาส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบันยอดในบัญชี จะต้ องมี
100,000 บาท ขึ้นไป พร้ อมหน้ าบัญชีหน้ าแรกที่มีช่ ือเจ้ าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสาเนาหน้ าแรกที่มีช่ ือเจ้ าของ
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บัญชีของเล่มที่ต่อพร้ อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็ นปัจจุบัน) ** สถานทูตไม่รับสมุดเงินฝากกระแสรายวัน และ พันธบัตร
ฯลฯ

4.กรณีทีผ่ เู ้ ดินทางเป็ นเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี
*เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้ เดินทางพร้ อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง
จะต้ องทาจดหมายยินยอมจากทางอาเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้ องไปยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอหรือผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อและ
ประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
*กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้ องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการ
หย่าร้ าง โดยมีข้อความระบุว่า “มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว”

แบบฟอร์มสาหรับยืน่ คาร้องขอวีซ่า ประเทศสหราชอาณาจักร (UNITED KINGDOM)
กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน เพราะข้ อมูลทั้งหมดจะเป็ นหลักฐานที่มีความสาคัญต่อการพิจารณาออกวีซ่าให้ ทา่ นจากทาง
สถานทูต ทางบริษัท มีหน้ าที่เป็ นเพียงตัวกลางที่อานวยความสะดวกต่อการยื่นขอวีซ่าของท่านเท่านั้น ไม่มีส่วนใดๆ ต่อการ
พิจารณาของทางสถานทูตทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่ข้ นึ เกิดจากการให้ ข้อมูลหรือ
เอกสารไม่ครบถ้ วน และการบิดเบือนข้ อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดจากความเป็ นจริง รวมถึงการปลอมแปลงเอกสารของทางผู้ย่นื
ด้ วย
1.ชื่อ-นามสกุลที่ระบุในพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)
MR./MS./MRS./MSTR……………………………………………………………………………….
2.สถานะการสมรส ( )โสด ( )อาศัยกับคู่ชีวิต ไม่สมรส ( )สมรสแล้ ว ( )หย่าร้ าง ( )แยกอาศัย ( )หม้ าย
3.วันเกิด ………………………..

ที่จังหวัด…………………………… ประเทศ……………………………..

สัญชาติท่สี อง (ถ้ ามี )………………………..
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4.หมายเลขพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน………………......................เป็ นเล่มที่……………………….
จังหวัดที่ออกหนังสือเดินทาง……………………………………วันที่ออก…………………………..…วันหมดอายุ………………….…………
กรุณาระบุรายละเอียดสถานะของหนังสือเดินทางทุกเล่มที่ทา่ นถือในระยะเวลา 10 ปี ล่าสุด
ตัวอย่าง: 1.) X123456 : หมดอายุ / วันที่ออก xx-xxx-xxxx / วันที่หมด xx-xxxxxxx
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.ที่อยู่ปัจจุบัน…………………………………………………………………...................................………………………………………………………………
รหัสไปรษณีย์……………….
ท่านได้ อาศัยในที่อยู่น้ ีเป็ นระยะเวลา…………ปี ……………เดือน
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน…………………………………………………หมายเลขโทรศัพท์มือถือ……………………………………………………………….
ในระหว่างดาเนินการขอวีซ่า ทางสถานทูตสามารถติดต่อท่านได้ ตามที่อยู่น้ ีใช่หรือไม่……………………………
หากไม่ใช่ กรุณาระบุท่อี ยู่ท่สี ามารถติดต่อ
ได้ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6.ชื่อ-สกุลมารดาMS./MRS.…………………………………………………………....................วันที่เกิด……………………………
จังหวัดที่เกิด…………………………..ประเทศ……………………………………….สัญชาติ………………………………………….
7.ชื่อ-สกุลบิดา MR..…………………………………………………………....................วันที่เกิด……………………………
จังหวัดที่เกิด…………………………..ประเทศ……………………………………….สัญชาติ………………………………………….
8.ชื่อ-สกุลคู่สมรส
MR./MS./MRS…………………………………………………………………………..............................................................
สัญชาติ……………………………………………………….วันที่เกิด……………………………
คู่สมรสอาศัยอยู่กบั ท่านใช่หรือไม่………………คู่สมรสเดินทางไปกับคุณในครั้งนี้ด้วยหรือไม่…………………………………………….
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หากไม่ กรุณาระบุท่อี ยู่ท่สี ามารถติดต่อได้ ………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน…………………………………………………หมายเลขโทรศัพท์มือถือ…………………………………………………….…………….
9.ท่านมีบุตรจานวนกี่คน………………………………………………….โปรดใส่รายละเอียดบุตรทุกคนที่ทา่ นมี
1.) ชื่อ-สกุล MR./MS./MRS/MSTR……………………………………………………………………………..วันที่เกิด……………………………………….
จังหวัดที่เกิด……………………......หมายเลขพาสปอร์ต……………………………………………………………………………………………………………………..
บุตรคนนี้อาศัยร่วมกับท่านใช่หรือไม่……….……………………………………………………………………………………………………………………...........
หากไม่ อาศัยอยู่กบั (กรุณาระบุความสัมพันธ์และชื่อ-สกุล)……………………………………………………………………………………………………..
ที่อยู่…....................................……………………………................................................................................................
…………………………………………………………………………………..บุตรคนนี้ร่วมเดินทางกับท่านในครั้งนี้ด้วยหรือไม่………………………………….
2.) ชื่อ-สกุล MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วันที่เกิด……………………………………………………….
จังหวัดที่เกิด……………………......หมายเลขพาสปอร์ต…………………………..………………………………………………………………………………………..
บุตรคนนี้อาศัยร่วมกับท่านใช่หรือไม่……….……………………………………………………………………………………………………………………...........
หากไม่ อาศัยอยู่กบั (กรุณาระบุความสัมพันธ์และชื่อ-สกุล)……………………………………………………………………………………………………..
ที่อยู่………………………………...................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………..บุตรคนนี้ร่วมเดินทางกับท่านในครั้งนี้ด้วยหรือไม่………………………………
3.) ชื่อ-สกุล MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วันที่เกิด……………………………………………….
จังหวัดที่เกิด……………………......หมายเลขพาสปอร์ต…………………………..
บุตรคนนี้อาศัยร่วมกับท่านใช่หรือไม่………..………………………………………………………………………………………………………………………………….
หากไม่ อาศัยอยู่กบั (กรุณาระบุความสัมพันธ์และชื่อ-สกุล)……………………………………………………………………………………………………..
ที่อยู่………………………………....................................................................................................................................
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…………………………………………………………………………………..บุตรคนนี้ร่วมเดินทางกับท่านในครั้งนี้ด้วยหรือไม่………………………………

10.นอกจากบุตรตามรายชื่อดังกล่าว ยังมีเด็กคนอื่นที่ร่วมเดินทางภายใต้ การดูแลของท่านหรือไม่……………..
หากมี จานวนกี่คน………………….กรุณาระบุรายละเอียด
1.) ชื่อ-สกุล MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วันที่เกิด……………………………………………….
จังหวัดที่เกิด…………………….หมายเลขพาสปอร์ต…………………..สัญชาติ…………………..
ความสัมพันธ์กบั เด็ก………………………………………..ความสัมพันธ์กบั พ่อแม่ของเด็ก……………………………..
ที่อยู่ของเด็ก………………………………………………………………………………………………………………..หมายเลขโทรศัพท์……………………………
2.) ชื่อ-สกุล MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วันที่เกิด……………………………………………….
จังหวัดที่เกิด…………………….หมายเลขพาสปอร์ต…………………..สัญชาติ…………………..
ความสัมพันธ์กบั เด็ก………………………………………..ความสัมพันธ์กบั พ่อแม่ของเด็ก……………………………..
ที่อยู่ของเด็ก………………………………………………………………………………………………………………..หมายเลขโทรศัพท์……………………………

11.เคยทางานกับองค์กรเหล่านี้หรือไม่ : ราชการทหาร/ข้ าราชการพลเรือน/ตุลาการ/สื่อต่างๆหรืองานที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงทั้งของรัฐ เช่น ตารวจ หรือบริษัทของเอกชนที่เกี่ยวกับความมั่นคง
..............................................................................................................................
ท่านประกอบอาชีพ…………………………….....................................ตาแหน่ง………………………………..………………………………………..
ชื่อบริษัทหรือองค์กรที่
สังกัด………………………………………………………......................................................................................…………….
ลักษณะงาน เช่น ธุรกิจส่วนตัว / โรงงาน
..................................................................................................................................................
ที่อยู่สานักงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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วันที่เริ่มงาน
....................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์สานักงาน…………………………………………… อีเมลล์…………………………………………………………………
รายได้ รวมจากงานที่ทาต่อเดือน…………………………
ท่านมีบัญชีเงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ หรือรายได้ ทางอื่นๆ เช่น เล่ นหุ้น แชร์อกี ใช่หรือไม่ (หากมีโปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12.จานวนค่าใช้ จ่ายที่แบ่งให้ กบั ครอบครัวต่อเดือน…………………………………………………………………………………………………………..…
13.ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ทา่ นใช้ ต่อเดือน……………………………………………………………………………………………………………………………….
14.จานวนเงินที่เตรียมไว้ ใช้ จ่ายสาหรับการเดินทางครั้งนี้……………………………………………………………………………………………………..
15.ใครเป็ นคนออกค่าใช้ จ่ายในการเยือนสหราชอาณาจักรครั้งนี้……………………………………………………………………………………………
หากมีผ้ ูหนึ่งผู้ใดออกค่าใช้ จ่ายในบางส่วนหรือทั้งหมดของการเดินทางในครั้งนี้ เขาออกให้ คุณเป็ นจานวนเงิน
เท่าไร…………………………………
16.ในระยะเวลา10ปี ที่ผ่านมา เคยได้ รับวีซ่าอังกฤษหรือไม่
....................................................................................................................
ถ้ าเคย โปรดระบุ ชนิดของวีซ่า / วันที่วีซ่าออก / วันที่วีซ่าหมด / ออกโดยที่ไหน เช่น
C-VISIT/TOURIST
ISSUE : 1 MAY 2000 EXPIRE : 2 NOV 2000
EMBASSY , THAILAND

AUTHORITY BY UK

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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17.ท่านเคยเดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักรในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาใช่
หรือไม่……………………………………………………………………………..
หากใช่ โปรดระบุช่วงเวลาที่ไปและเหตุผลของการเดินทาง
…………........................…………………………………………………......................
18.ท่านเคยทาเรื่องขอพานักถาวรกับ HOME OFFICE ที่องั กฤษในระยะ10ปี ที่ผ่านมาหรือไม่
.................................................................
19.ท่านเคยได้ รับการปฎิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศอังกฤษ ในระยะ10ปี ที่ผ่านมาหรือไม่ (เช่นที่สนามบินหรือท่าเรือ)
...........................................
20.ท่านเคยได้ รับการปฎิเสธการขอวีซ่าจากประเทศต่างๆหรือ อังกฤษ ในระยะ10ปี ที่ผ่านมาหรือไม่
......................................................
ถ้ าเคย โปรดระบุ ช่วงเวลาและประเทศที่เคยถูกปฎิเสธการขอวีซ่า
.............................................................................................................
21.ท่านเคยถูกส่งตัวกลับประเทศจากประเทศต่างๆหรือ อังกฤษ ในระยะ10ปี ที่ผ่านมาหรือไม่
...............................................................
22.ท่านเคยอยู่ประเทศอังกฤษในขณะที่วีซ่าหมดอายุแล้ วหรือไม่ (อาจอยู่เกินโดยไม่
ตั้งใจ).....................................................................
23.ท่านเคยถูกสั่งห้ าม&
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