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วันแรก
กรุงเทพฯ
(ไทย)
22.00น. พร้อ มกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู โ้ ดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
วันที่สอง
ดูไบ-กลาสโกว์-กลาสโกว์-มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์
(ยูเออี -สก็อตแลนด์)
01.35 น. ออกเดิน ทางสู ่เมื อ งดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
04.45 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
07.50 น. เดิ น ทางสู ่ เ มื องกลาสโกว์ ประเทศสก็ อตแลนด์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK 27
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
12.35 น. ถึงสนามบิน เมื อ งกลาสโกว์ ประเทศสก็ อตแลนด์ ผ่านพิ ธี
การตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นาท่านผ่านชมสถานที่สาคัญๆ
ในเมืองกลาสโกว์ อาทิ มหาวิหารแห่งเมื องกลาสโกว์ (Glasgow
Cathedral) สถาปั ตยกรรมแบบโกธิค มหาวิหารแห่งนี้เป็ นสุ สานฝัง
ศพของนักบุ ญ Saint Mungo, ศาลาว่าการเมือง (City Chamber),
มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (Glasgow University) เป็ นมหาวิทยาลัยที่
ถู ก สร้า งโดยพระประสงค์ข องพระเจ้า เจมส์ท่ ี 2 ในปี ค.ศ.1451
ปั จ จุ บ ัน ถื อ เป็ น มหาลัย ที่เก่า แก่ท่ ีสุ ดเป็ น อัน ดับ 4 ในสหราช
อาณ าจัก ร, ศู น ย์ป ระชุ ม Clyde Auditorium สถานที่ จั ด งาน
คอนเสิ ร์ต นิ ทรรศการและการประชุ มต่างๆ โดยโครงสร้างของตัว
อาคารนั้นมีลกั ษณะคล้ายโอเปร่าเฮ้าส์จาลอง
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Courtyard by Marriott Glasgow Airport Hotel
หรื อ ระดับเดียวกัน
วันที่สาม เอดินเบอระ - ปราสาทเอดินเบอระ – วินเดอร์เมียร์ - เพรสตัน
(สก็อตแลนด์-อังกฤษ)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู เ่ มื องเอดินเบอระ (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อต
แลนด์ (Scothland) ดินแดนที่ตงั้ อยู ใ่ นพื้นที่ท่ สี วยงาม นาท่านเดินทางสู ่ยา่ นเมืองเก่าสู ่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสาย
สาคัญที่เชื่อมสู พ่ ระตาหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyroodhouse) ซึ่งเป็ นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และ
เคยเป็ นที่ประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็ นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภู มิใจ ด้วยสถาปั ตยกรรมร่วมสมัย
นาท่านเข้าชมปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle)อันสง่างามด้วยทาเลที่ตงั้ บนเนิ นเขาสู ง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุ ม
เมือง เคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยส์ ก๊อต แบ่งเป็ นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกาแพงปราสาทโบราณ มี
ปื นใหญ่เรียงราย รวมทัง้ ประเพณีการยิงปื นใหญ่ในเวลา13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปี ท่ ผี า่ นมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อราลึกถึงพระมารดาของกษัตริ ยเ์ ดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู ่พระราชฐานชัน้ ในส่วนที่เป็ น The Palace จัดแสดง
เกี่ยวกับเรื่ องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต
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บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู ่เมื องวินเดอร์เมี ยร์ สู ่เขตเลคดิ สทริค อุ ทยานแห่งชาติท่ ไี ด้รับ
การขนานนามว่าดีและสวยที่สุ ดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุ มทะเลสาบถึ ง 16 แห่ง น าท่านสัมผัส กับ
บรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ที่ทา่ นจะได้ช่ ืนชมกับความเป็ นธรรมชาติ ของทะเลสาบ นาท่านเดินทางต่อสู ่
เมื อ งเพรสตัน เมื องประวัติศ าสตร์เก่าแก่ถึง 1,000 ปี มีอาคารเก่าแก่ท่ โี ดดเด่นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นอาคาร
สาหรับการอนุ รักษ์ถึง 770 แห่ง เป็ นเมืองที่มพี ้ ืนที่กว้างขวางตัง้ แต่ทุง่ มัวร์ในหุ บเขาเบคอนและพื้นที่ป่าทางธรรมชาติ
อันหลากหลาย
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Macdonald Tickled Trout Hotel หรื อระดับเดียวกัน
ยอร์ค-มหาวิหารยอร์ค-แมนเชสเตอร์-สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด
(อังกฤษ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู ่เมืองยอร์ค เมืองโรมันโบราณที่ยงั มีกาแพงเมืองโบราณ
ล้อมรอบ ตัง้ อยู บ่ ริ เวณแม่น้าอู สและแม่น้าฟอสส์ เป็ นเมืองที่มคี วามสาคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบ
ตลอด 2,000 ปี นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า มหาวิ หารยอร์ค หรื อ ยอร์ค มินสเตอร์ (YORK MINSTER) มหาวิหาร
แห่งหนึ่ งที่ย่ ิงใหญ่ท่ สี ุ ดในอังกฤษ เมืองแห่งนี้มบี ิชอ้ ปประจาเมืองในราวปี 314 ทาให้เป็ นสถานที่ท่ มี คี วามสาคัญต่อ
คริ สต์ศาสนาแห่งแรก ๆ ของอังกฤษ อีกทัง้ ยังเป็ นโบถส์แบบกอธิ คที่ใหญ่ท่ สี ุ ดในอังกฤษเหนื อ งดงามด้วยกระจกสี
ตกแต่งอยู ภ่ ายในวิห าร และยังเป็ น มหาวิห ารแบบกอธิ ค ที่ใหญ่เป็ นที่ส องรองจากมหาวิห ารโคโลญจน์ในประเทศ
เยอรมนี หน้าต่างใหญ่ช่ ือ “GREAT EAST WINDOW” สร้างเสร็จเมื่อปี 1408 เป็ นหน้าต่างประดับกระจกสีท่ ใี หญ่
ที่สุดในโลก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่เมือง
แมนเชสเตอร์ เมืองหลวงทางภาคเหนื อของอังกฤษ เป็ นเมือง
แนวหน้าแห่งการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า
สนามฟุ ต บอลโอลด์แ ทรฟฟอร์ด แห่ ง ทีม แมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชื่อก้องโลกที่มสี มาชิกแฟนคลับมากที่สุด
ในโลก เจ้าของสมญานาม “ปิ ศาจแดง” สนามเริ่ มก่อสร้างในปี
1909 และเริ่ มใช้ตงั้ แต่ปี 1910 ปั จจุบนั มีความจุ 76,212 คน มี
เวลาให้ทา่ นเลือกซื้อสิ นค้าที่ระลึก นานาชนิ ด ที่ MEGA STORE
เช่น เสื้อ ผ้าพันคอ หมวก เป็นต้น
บริ การอาหารค่ า ณ ภัต ตาคาร น าท่า นเข้า สู ่ ท่ ี พัก  ณ Clayton Manchester Airport Hotel หรื อ
ระดับเดียวกัน
สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน-บ้านเกิดของวิลเลี่ ยม เชคสเปี ยร์ส-คาร์ดิฟฟ์
(อังกฤษ-เวลส์)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู เ่ มืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน เมืองบ้าน
เกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส นาท่านชมเมืองสเตรทฟอร์ด ที่คงรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของอังกฤษแท้ ๆ ไว้
ได้อย่างสมบู รณ์ นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า บ้านเกิ ดของวิ ลเลี่ ยม เชคสเปี ยร์ส (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE)
กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องทัว่ ไปว่าเป็ นนักเขียนผู ย้ ่ ิ งใหญ่ของอังกฤษและของโลกมักเรียก
We’re ONE CENTER

กลางวัน

คา่
วันที่หก
เช้า

กลางวัน

คา่
วันที่เจ็ด
เช้า

ขานเขาว่าเป็ นกวีแห่งชาติของอังกฤษและ “กวีแห่งเอวอน” (BARD OF AVON) ชมบ้านที่เคยเป็ นที่อาศัยของเชคส
เปียร์ เป็นบ้านหลังคามุงด้วยฟาง ซึ่งเป็นรู ปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 16 ปั จจุบนั ได้ปรับเป็ น
พิพิธภัณฑ์ไปแล้ว
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู เ่ มืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็นเมือง
ท่าสาคัญริ มทะเลไอริ ช เมืองที่ย่ ิงใหญ่และสวยงาม ถู กสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรื องอานาจ นาท่านชมเมือง
คาร์ดิฟ อดีตเมื องที่ส่งออกถ่านหิ นมากที่สุดเมื องหนึ่ ง ผ่านชมศาลาว่าการเมื อง พิพิธภัณฑ์ สนามกีฬามิเลนเนี ยม
สเตเดี้ยม
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Clayton Cardiff Hotel หรื อระดับเดียวกัน
บาธ-โรงอาบน้าแร่โรมัน-สโตนเฮนจ์-ลอนดอน
(อังกฤษ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู เ่ มืองบาธ ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่
บนเกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปี มาแล้ว นาท่านเข้าชมโรงอาบน้ าแร่โรมัน ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็ นสถานที่อาบ
น้าแร่โดยอาศัยน้าจากบ่อน้าแร่ธรรมชาติท่ จี ะมีน้าไหลออกมาอย่างต่อเนื่ องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิ ตร และ
มีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส ที่เมื องบาธมี บ่อน้าพุ รอ้ นตามธรรมชาติ 3 แห่ง บ่อที่ใหญ่ท่ สี ุ ดคือที่ ROMAN
SACRED SPRING น้าผุดจากใต้ดินลึก 3,000 เมตร มีแร่ธาตุถึงกว่า 43 ชนิ ด
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่สโตนเฮนจ์ วงหินปริ ศนาแห่งเกาะอังกฤษนับเป็ น หนึ่ งใน
เจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุ คเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ไม่เป็ นที่
ทราบแน่ชดั ว่า ทาไมสิ่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาแต่จากลักษณะของการ
ก่อสร้าง ทาให้ทราบว่าผู ก้ อ่ สร้างต้องมีฐานอานาจอยู ไ่ ม่นอ้ ย นา
ท่านเดินสู ่กรุงลอนดอน เมืองใหญ่ท่ ใี ห้ความสาคัญพื้นที่สีเขียว มี
สวนสาธารณะอยูใ่ จกลางเมืองหลายแห่ง สวนสาธารณะเหล่านี้มี
ต้นไม้นานาพันธุ ต์ กแต่งด้วนน้าพุ และรู ปปั้ นอย่างสวยงาม
บริ ก ารอาหารค่ า ณ ภัต ตาคาร น าท่า นเข้า สู ่ ท่ ีพ ัก  ณ
Hilton Gatwick Hotel หรื อระดับเดียวกัน
ลอนดอน-หอนาฬิ กาบิ๊ กเบน-บริติชมิวเซียม-ห้างแฮร์รอดส์-ล่องเรือแม่น้ าเทมส์
(อังกฤษ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชมกรุงลอนดอนอันยิ่งใหญ่ท่ เี ต็มไปด้วยประวัติศาสตร์
อันยาวนานเป็ นเมืองหลวงแห่งเครื อจักรภพ และศู นย์รวมอานาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปั จจุ บนั และ
เป็ นศู นย์รวม สถาปั ตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่ งของโลก ผ่านชม พระราชวังบัคกิ้ งแฮม ที่ประทับแห่งพระราชินี
อังกฤษ ก่อนนาท่านเก็บภาพสวยๆที่ หอนาฬิ กาบิ๊ กเบน สัญลักษณ์ท่ สี าคัญของลอนดอนที่ตงั้ อยู เ่ คียงข้างอาคาร
รั ฐ สภาที่ส วยงามริ ม ฝั่ ง แม่น้ า เทมส์ ผ่า นชมสถานที่ส าคัญ ต่า งๆ อาทิ บ า้ นเลขที่ 10, ถนนดาวน์ น่ ิ งท าเนี ย บ
นายกรัฐมนตรี , จัตุรัสทราฟัลการ์ , อนุ สรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน , พิคคาเดลลี เซอร์คสั ,
ย่านโซโห ฯลฯ นาท่าน ล่ องเรื อแม่น้ าเทมส์ ชมทิวทัศน์งดงามของสองฝากฝั่งแม่น้าเทมส์ ซึ่ งไหลผ่านกลางกรุ ง
ลอนดอน ล่องเรื อผ่านสถานที่สาคัญต่างๆ เช่น จัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ท่ ตี งั้ ของรัฐสภาอังกฤษ,หอ
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กลางวัน

คา่
วันที่แปด
เช้า

21.45 น.
วันที่เก้า
07.35 น.
09.40 น.
19.15 น.

นาฬิกาบิ๊กเบนชมความงดงามสองฝั่งของแม่น้าเทมส์ผา่ นจัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์,มหาวิหารเซนต์ปอล
,ลอนดอนบริ ดจ์ เป็ น การท่อ งเที่ยวลอนดอนที่ดีท่ สี ุ ดอีก วิ ธีห นึ่ ง จุ ดสวยงามที่สุ ด เมื่ อมองจากจุ ดกล างแม่น้ าคื อ
อาคารรัฐสภา บิ๊กเบนและหอคอยลอนดอน
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านชมบริ ติชมิ วเซี ยม (British Museum) หรื อ ที่นิยมเรี ยกกันว่า
พิพิธภัณฑ์องั กฤษในกรุ งลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็ นหนึ่ งในพิพิธภัณฑ์ดา้ นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
มนุ ษยที่สาคัญที่สุดและใหญ่ท่ สี ุ ดในโลก มีการก่อตัง้ ขึ้นในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบื้องต้นวัตถุ ท่ เี ก็บรวบรวมไว้
ส่วนใหญ่เป็ นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึ่ งเป็ นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิ ดให้บริ การแก่
สาธารณะเป็ นครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุ งลอนดอน
อันเป็ นสถานที่ตงั้ ของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั บริ ติชมิวเซียมเป็ นแหล่งรวบรวมวัตถุ ตา่ งๆ จากทุกทวีป จานวนกว่า
7 ล้านชิ้น ซึ่งล้วนมีช่ ือเสียง และมีการบันทึกเรื่ องราวของวัฒนธรรมมนุ ษน์จากจุ ดเริ่ มต้นจนถึงปั จจุ บนั อิสระท่าน
ช้อปปิ้ งที่หา้ งแฮร์รอดส์ ห้างหรู ห ราอันโด่งดังย่าน KNIGHTSBRIDGE เป็ นห้างสรรพสิ นค้า ที่มีช่ ื อเสียงที่สุ ดใน
ลอนดอน ถื อ เป็ น สัญ ลัก ษณ์ อ ย่า งหนึ่ งของกรุ งลอนดอน เป็ น แหล่ง ท่อ งเที่ย วและเป็ น ห้า งหรู ในเวลาเดีย วกัน
ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 300 ร้าน
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Hilton Gatwick Hotel หรื อระดับเดียวกัน
บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ-ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด-สนามบิน
(อังกฤษ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้ งใหญ่ของลอนดอน
ที่ทา่ นจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริ ดจจ์ และห้างอื่นๆ อีกมากมาย นาท่าน
เดินทางต่อไปยัง บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ ต วิลเลจ (Bicester Outlet Village) นาท่านชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทัง้
ของอังกฤษและในยุโรป เช่น
Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, CalvinKlein, D&G, DKNY, Diesel, Dior,
Dunhill Ermenegildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo, Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling,
L'Occitane, Levi's, Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith เป็นต้น
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลื อกซื้อสิ นค้าสาหรับท่าน สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู ่
ลอนดอน อิสระท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งบน อีกมากมาย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
ออกเดิ น ทางสู ่ ดู ไ บ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ยวบิ น ที่ EK 10
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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***************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่

เด็กอายุตา่ กว่า
12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)

พักเดี่ยว

62,900

63,900

12,000

62,900

63,900

12,000

กาหนดการเดินทาง
กันยายน
2561
ตุลาคม
2561

12-20 ก.ย. 61
26 ก.ย. – 4 ต.ค. 61
9-17 ต.ค. 61
16-24 ต.ค. 61

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้องโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุ ในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ ไี ม่สามารถเข้า
พักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ
 ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซา่ UNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
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ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่ น (2 ปอนด์ x 7 วัน = 14 ปอนด์)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชาระยอดส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ
เจ้า หน้า ที่ ก่อ นออกบัต รโดยสารทุ ก ครั้ ง หากออกบัต รโดยสารโดยมิ แจ้ง เจ้า หน้าที่ ทราบทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่
รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7.
กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วี ซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง
เป็นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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5.

6.

สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารที่มคี ุ ณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผู อ้ ่ ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอานาจในการให้ท่ นี ่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มอี ากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าอังกฤษ ใช้เวลาดาเนิ นการ 20 วันทาการ ไม่สามารถดึงเล่มออกก่อนกาหนดได้
( ** ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้ วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นดั หมาย** )
1. พาสปอร์ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
2. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
(ถ้ามี)
3. ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุ ตาแหน่งและอัตราเงินเดือนในปั จจุบนั
,วันเดือนปีท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษทั นี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบ
กาหนด
4. กรณีท่ เี ป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสีย
ภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
5. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีออมทรัพย์ เท่านัน้ ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่ าเสมอและมีจานวนไม่ต่ า
กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้
อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู ภ่ ูมิลาเนา อัพเดตล่าสุด ไม่ตา่ กว่า 15 วันก่อนการยื่ นวี ซ่า สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชี
กระแสรายวัน หากยอดเงินออมทรัพย์มไี ม่มากพอ สามารถแนบบัญชีกองทุน พันธบัตร โฉนดที่ดิน ฯลฯ เพิ่มได้
6. กรณีท่ บี ริ ษัทของท่านเป็นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อ
ผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
7. กรณีท่ เี ป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านั้น
8. กรณีท่ เี ด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอมเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ
อาเภอ หรื อสานักงานเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่าง
ถูกต้อง
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9. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถานฑูต
ฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
11. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
12. การยื่นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่นวีซา่ ได้
** หมายเหตุ **
การจองคิวยื่นวีซา่ อังกฤษ หลังจากที่เลือกวันยื่นวีซา่ ในเวปไซต์ของทางสถานทูตแล้วจะต้องชาระค่าวีซา่ ทันที
(ซึ่งรวมอยูใ่ นราคาทัวร์แล้ว) กรณีท่ ที างบริ ษัทได้ทาการจองคิวยื่นวีซา่ และแจ้งให้ผูเ้ ดินทางรับทราบแล้ว.
ถ้าผูเ้ ดินทางเกิดการเปลี่ยนแปลงคิวยื่นวีซา่ ในภายหลัง ทางผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าวีซา่ ในครั้งถัดไปด้วยตัวเอง

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เริ่มต้นฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ-นามสกุล ผูเ้ ดินทาง ภาษาไทย ____________________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุล ผูเ้ ดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง _________________________________________________
วัน เดือน ปีเกิด ________________________ เชือ้ ชาติ __________________ สัญชาติ ____________________
สถานทีเ่ กิด _______________________________ ประเทศ _________________________________
ทีอ่ ยู่ ( ถ้าทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน กับทีอ่ ยูป่ จั จุบนั คนละทีอ่ ยูก่ รุณาแจ้งรายละเอียด )
______________________________
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______________________________________________ รหัสไปรษณีย์ _______________
ท่านอาศัยอยูใ่ นบ้านหลังนี้มาเป็นเวลา __________ ปี __________ เดือน
หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน _______________________ ทีท่ างาน __________________________
มือถือ ________________ หมายเลข Fax _______________ E-Mail ___________________

มีหนังสือเดินทางมาแล้วทัง้ หมด _____________________ เล่ม
หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า ___________________ วันทีอ่ อก ____________ หมดอายุ ___________
หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า ________________ วันที่ออก ____________ หมดอายุ ___________
หนังสือเดินทางปั จจุบนั เลขที่ __________________ วันที่ออก _______________ หมดอายุ _____________
ประเทศทีเ่ คยเดินทางไป (ในรอบ 10 ปี) วันเดือนปี ทีไ่ ป รวมกีว่ นั และวัตถุประสงค์ในการไป
1. ประเทศ ______________________ วันทีเ่ ดินทาง _______________
เหตุผลในการเดินทาง __________________
2. ประเทศ ______________________ วันทีเ่ ดินทาง _______________
เหตุผลในการเดินทาง __________________
3. ประเทศ ______________________ วันทีเ่ ดินทาง _______________
เหตุผลในการเดินทาง __________________
4. ประเทศ ______________________ วันทีเ่ ดินทาง _______________
เหตุผลในการเดินทาง __________________
5. ประเทศ ______________________ วันทีเ่ ดินทาง _______________
เหตุผลในการเดินทาง __________________
6. ประเทศ ______________________ วันทีเ่ ดินทาง _______________
เหตุผลในการเดินทาง __________________
7. ประเทศ ______________________ วันทีเ่ ดินทาง _______________
เหตุผลในการเดินทาง __________________
8. ประเทศ ______________________ วันทีเ่ ดินทาง _______________
เหตุผลในการเดินทาง __________________
9. ประเทศ ______________________ วันทีเ่ ดินทาง _______________
เหตุผลในการเดินทาง __________________
10.ประเทศ _____________________ วันทีเ่ ดินทาง _______________
เหตุผลในการเดินทาง __________________
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่ _______ (ถ้าเคย) เข้าประเทศอังกฤษเมื่อ _____________________
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วันเดือนปีทเ่ี คยเข้าอังกฤษครัง้ ล่าสุด _______________ รวมทัง้ หมดกีว่ นั _____
วัตถุประสงค์ในการไป _______________
ท่านเคยได้รบั การปฏิเสธวีซ่าอังกฤษ หรือ ประเทศอื่น ๆ หรือไม่
_____________________________________________
สถานภาพ _____ โสด
_____ หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้องนามาแสดงด้วย)
_____ แต่งงานแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบียน)
_____ แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ต้องนามาแสดงด้วย)
ข้อมูลส่วนตัวของผูเ้ ดินทางเกีย่ วกับด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่าง ๆ
งานปจั จุบนั ทาอาชีพ , ตาแหน่ง (โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ___________________________________
ชื่อบริษทั ทีท่ างาน ___________________________________________________________
วันทีเ่ ริม่ การทางาน __________________________________________________________
ทีอ่ ยูข่ องบริษทั ทีท่ างาน ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ท่านมีรายได้นอกเหนือจากงานประจาหรือไม่ ______ ไม่ม ี ______ มี เงินเดือน _______________ บาท
(ถ้ามี) โปรดกรอกรายละเอียด ____________________________________________________
รายได้รวมต่อเดือนจากทุกงานทีท่ ่านทา __________________________ บาท
ท่านมีรายรับจากแหล่งอื่น ๆ หรือไม่ รวมทัง้ เพื่อน ๆ และครอบครัว _____ ไม่ม ี _____ มี รายได้ ______________
ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด ______________________________________________________
ท่านได้มกี ารรออมเงิน เช่น ได้ซอ้ื บ้าน , ทีด่ นิ , อสังหาริมทรัพย์ , ซือ้ หุน้ เล่นแชร์หรือไม่ ______ มี ______ ไม่ม ี
ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด และระบุจานวนเงิน _______________________ จานวนเงิน ______________
ท่านแบ่งรายได้ของท่านให้กบั สมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ ___________________________________
ท่านได้ใช้เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่ _________________________________________________
ในการเดินทางครัง้ นี้ ใครเป็ นคนออกค่าใช้จ่ายให้ท่าน ________________________________________
ใครเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ เช่น ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ______________________________________

ถ้ามีคนจ่ายให้ท่าน ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือ ทัง้ หมด เขาได้จา่ ยให้เป็นจานวนเงินเท่าไหร่
__________________________
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของท่านในการไปอังกฤษเป็นจานวนเงินเท่าไหร่ __________________________________
ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิม่ เติม
ชื่อ นามสกุล ของ คู่สมรส _______________________________________________________
วัน เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส _______________________ เชือ้ ชาติ __________ สัญชาติ __________
หมายเลขหนังสือเดินทาง __________________ วันที่ออก _____________ หมดอายุ ____________
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ของคู่สมรส ______________________________________ รหัสไปรษณีย์ ____________
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ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน ________________________________________________________
ในกรณีทม่ี บี ุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพิม่ เติมทุกคน
ชื่อ นามสกุล ของบุตร คนที่ 1 _____________________________________________________
วัน เดือน ปีเกิดของบุตร ___________________________ เชือ้ ชาติ _________ สัญชาติ _________
สถานทีเ่ กิด ___________________________ หมายเลขหนังสือเดินทาง _____________________
วันทีอ่ อก ___________________ หมดอายุ __________________ โทร __________________
ปจั จุบนั บุตรอาศัยอยู่ท่ี _________________________________________ รหัสไปรษณีย์ _______
ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน _________________________________________ รหัสไปรษณีย์ _______
ชื่อ นามสกุล ของบุตร คนที่ 2 _____________________________________________________
วัน เดือน ปีเกิดของบุตร ___________________________ เชือ้ ชาติ _________ สัญชาติ _________
สถานทีเ่ กิด ___________________________ หมายเลขหนังสือเดินทาง _____________________
วันทีอ่ อก ___________________ หมดอายุ __________________ โทร __________________
ปจั จุบนั บุตรอาศัยอยู่ท่ี _________________________________________ รหัสไปรษณีย์ _______
ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน _________________________________________ รหัสไปรษณีย์ _______
ชื่อ นามสกุล ของบุตร คนที่ 3 _____________________________________________________
วัน เดือน ปีเกิดของบุตร ___________________________ เชือ้ ชาติ _________ สัญชาติ _________
สถานทีเ่ กิด ___________________________ หมายเลขหนังสือเดินทาง _____________________
วันทีอ่ อก ___________________ หมดอายุ __________________ โทร __________________
ปจั จุบนั บุตรอาศัยอยู่ท่ี _________________________________________ รหัสไปรษณีย์ _______
ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน _________________________________________ รหัสไปรษณีย์ _______
ประวัตขิ องบิดา
ชื่อของบิดา ___________________________ นามสกุลของบิดา _________________________
วัน เดือน ปีเกิด ของบิดา _________________________ สถานทีเ่ กิดของบิดา ___________________
ประเทศทีเ่ กิด ______________________________ เชือ้ ชาติ __________ สัญชาติ ___________
หมายเลขหนังสือเดินทาง __________________ วันทีอ่ อก _____________ หมดอายุ _____________
ประวัตขิ องมารดา
ชื่อของมารดา _________________________ นามสกุลของมารดา ________________________
วัน เดือน ปีเกิด ของมารดา _______________________ สถานทีเ่ กิดของมารดา __________________
ประเทศทีเ่ กิด ______________________________ เชือ้ ชาติ __________ สัญชาติ ___________
We’re ONE CENTER

หมายเลขหนังสือเดินทาง __________________ วันทีอ่ อก _____________ หมดอายุ _____________

We’re ONE CENTER

