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รหัสโปรแกรม : 12100 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

   ENGLAND AND SCOTLAND 

องักฤษ สกอตแลนด ์

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
โดยสายการบนิไท 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

ราคาเร ิม่ตน้  65,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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 เขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์ (Edinburge Castle) เคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิส์กอ๊ต 

 เขา้ชมสนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรท์(Old Traffort Stadium) ของสโมสรแมนเชสเตอรย์ไูนเต็ด 

 เทีย่วบา้นเกดิของวลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare) 

 เดนิเลน่ Bourton On The Water ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นหมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุในประเทศองักฤษ 

 ตืน่ตาตืน่ใจกบัเสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 

 พกัลอนดอน 4 คนื 

 ชอ้ปป้ิงเต็มอ ิม่ ณ หา้งหรใูจกลางกรงุลอนดอน 

 มวีนัอสิระ 2 วนัเต็มส าหรบัใหท้า่นออกแบบการทอ่งเทีย่วไดด้ว้ยตวัเอง 

** พเิศษเมนเูป็ดยา่งที ่ภตัตาคารโฟรซ์ซี ัน่ ** 

 

 

         ก าหนดการเดนิทาง  
       
วนัที ่ 6-15 เม.ย. 62  79,900.- 

วนัที ่ 10-19 เม.ย. 62 83,900.- 

วนัที ่ 8- 17 พ.ค. 62 65,900.- 

        
                                                                

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2. ดไูบ – เอดนิเบริก์ – ปราสาทเอดนิเบริก์ ✈ O O 
HOLIDAY INN 

EDINBURGH   

3. เอดนิเบริก์ – แมนเชสเตอร ์– เขา้ชมสนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรท์ O O O 

HOLIDAY INN 

MANCHESTER CITY 
CENTRE 

4. 
แมนเชสเตอร ์– สแตรทฟอรท์ – บา้นเกดิเชคีเสปียร ์–  Bourton On The 

Water – ออ๊กฟอรท์ 
O O O 

CROWNE PLAZA 

RESORT 

5. ออ๊กฟอรด์ – สโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน O O  X 
NOVOTEL LONDON 

WEMBLEY 

6. ลอนดอน – OUTLET – พระราชวงัวนิเซอร ์– ลอนดอน O X O 
NOVOTEL LONDON 

WEMBLEY 

7. อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกทอ่งเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงเพิม่เตมิตามอธัยาศยั O X X 
NOVOTEL LONDON 

WEMBLEY 

8. อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกทอ่งเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงเพิม่เตมิตามอธัยาศยั O    X X 
NOVOTEL LONDON 

WEMBLEY 

9 หอคอยลอนดอน– ชอ้ปป้ิง - สนามบนิฮทีโธรว ์ O O ✈  

10 ดไูบ - กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  
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   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ  

23.00 น.
  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2: ดไูบ – เอดนิเบริก์ – ปราสาทเอดนิเบริก์ 

02.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเอดนิเบริก์ ดว้ยเทีย่วบนิ EK 371 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่6 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่EK 385 เวลา 

01.15 น. และถงึดไูบ เวลา 04.45 น.*** 

06.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบรอเปลีย่นเครือ่ง 

08.45 น. ออกเดนิทางตอ่ดว้ยเทีย่วบนิ EK 23 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่6 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 09.55 น. และถงึเอดนิ

เบริก์ เวลา 14.50 น.*** 

13.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเอดนิเบริก์  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 7 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพธิตีรวจ

คนเขา้เมอืงและศุลกากร น าท่านเขา้สู่เมอืงเอดนิเบริก์ (Edinburgh) เมอืงหลวงของสก็อตแลนด ์

(Scothland) ดนิแดนที่ตัง้อยู่ในพื้นทีท่ี่สวยงาม น าท่านเดนิทางสู่ย่านเมอืงเก่า สู่ถนนรอยัลไมล ์

(Royal Mile) ถนนสายส าคัญทีเ่ชือ่มสูพ่ระต าหนักโฮลีรู่๊ด (Palace of Holyroodhouse) ซึง่เป็นที่

ประทับของพระราชนิ ีเวลาเสด็จเยอืนสกอตแลนด ์และเคยเป็นทีป่ระทับของพระนางแมรแีหง่ สก็อต ฝ่ัง

ตรงขา้มเป็นรัฐสภาแหง่ชาตสิก็อตอนัน่าภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั น าท่านเขา้ชมปราสาท

เอดนิบะระ (Edinburgh Castle) อันสง่างามดว้ยท าเลทีต่ัง้บนเนนิเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจาก

ทุกมุมเมอืง เคยเป็นที่ประทับของกษัตรยิส์ก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาท ิส่วนของป้อม

ปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญเ่รยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญใ่นเวลา 13.00 น. 

ของทกุวันตลอด 150 ปีทีผ่่านมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่12 เพือ่ร าลกึถงึพระ

http://bit.ly/2NMk5YE
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มารดาของกษัตรยิเ์ดวดิที ่1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชัน้ในส่วนทีเ่ป็น The Palace จัดแสดงเกีย่วกับ

เรือ่งราวของราชวงศแ์หง่สก็อต 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN EDINBURGH  หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่3: เอดนิเบริก์ – แมนเชสเตอร ์– เขา้ชมสนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรท์  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมอืงอตุสาหกรรม ทีม่ชี ือ่เสยีงจากการเป็นเมอืง

อตุสาหกรรมแหง่แรกของโลก เป็นศนูยก์ลางศลิปะ สือ่ และธรุกจิขนาดใหญ ่อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีต่ัง้ของ

สโมสรทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังในวงการฟตุบอลของโลก โดยมสีโมสรฟตุบอล 3 สโมสร ไดแ้ก ่แมนเชสเตอร ์

ยไูนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซติี ้และสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร ์เคานต์ี ้

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ฟิชแอนดช์พิ) 

บา่ย น าท่านเขา้ชมสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium and Museum Tour 

) ของสโมสรแมนยฯู ทีจ่ัดวา่รวยทีส่ดุในโลก เป็นสนามทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 2 ขององักฤษ รองรับแฟนบอล

ไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลยี ์สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนามฟตุบอล

ของทมีชาตอิงักฤษเพยีงแหง่เดยีว และใหญเ่ป็นอนัดับที ่11 ของยโุรปนอกจากนัน้ยงัเป็น 1 ใน 2 สนาม

ในองักฤษที ่ยฟู่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทัง้เขา้ ชมพพิธิภัณฑ ์(Museum) ทีร่วบรวมประวัตคิวาม

เป็นมาตัง้แต่เริม่กอ่ตัง้สโมสร และ ยังมสี ิง่ของ ถว้ยรางวัลต่างๆ แสดงโชวอ์ยูด่ว้ย จากนัน้อสิระใหท้่าน

เลือกซือ้ของที่ระลกึของทีมที่ท่านชืน่ชอบในรา้น MEGA STORE ที่มากมายไปดว้ยของที่ระลกึ

หลากหลายชนดิส าหรับแฟนบอล จากนัน้ น าท่านสูย่า่น Manchester Piccadilly ถนนชอ้ปป้ิงทีค่กึครืน้

ทีส่ดุของเมอืง หรอืเดนิเลอืกซือ้สนิคา้ในหา้ง Manchester Arndale หา้งขนาดใหญแ่ละ Market Street 

ทีม่รีา้นแบรนดด์ังเรยีงรายเต็มไปหมดไมแ่พ ้oxford street ในลอนดอน 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN MANCHESTER CITY CENTREหรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่4: แมนเชสเตอร ์– สแตรทฟอรท์ – บา้นเกดิเชคีเสปียร ์–  Bourton On The Water – 

ออ๊กฟอรท์  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางต่อสู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเอวอน 

อนัเป็นบา้นเกดิของวลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์(William Shakespeare ) กวทีีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุขององักฤษ  

น าเทีย่วชมเมอืงแสตรทฟอรด์ ซึง่ รม่รืน่ไปดว้ยสวนสาธารณะ น าทา่นชมบา้นเชค็สเปียร ์(ดา้นนอก) และ

ชวีติความเป็นอยูข่องกวเีอกในอดตี ชมโบสถเ์กา่แก ่Holy Trinity แมน่ ้าเอวอนอนัเงยีบสงบ และสถานที่

ในประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั กวเีอกผูน้ี ้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึจากรา้นคา้มากมาย 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าท่านเดนิทางไปยังเมอืงเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีไ่ดรั้บการโหวต

ใหเ้ป็นหมูบ่า้นทีม่คีวามสวยงามมากทีส่ดุในอังกฤษ ดว้ยลักษณะของตัวอาคารทีม่คีวามโดดเด่นเฉพาะ 

ปลูกสรา้งตัวอาคารดว้ยหนิ ซึง่เป็นหนิ Cotswold stone เท่านัน้ ภายในหมบูา้นจะมแีมน่ ้า Windrush 

ไหลผา่น มเีป็ดหัวเขยีวสวยงามเวยีนวา่ยเต็มแมน่ ้า เป็นหมูบ่า้นทีม่ธีรรมชาตสิดุแสนโรแมนตคิ  น าท่าน

เขา้สูเ่มอืงออ๊กฟอรด์ (Oxford) เมอืงแห่งการเรยีนรู ้และเมอืงสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง Harry 

Potter ภาพยนตรท์ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังในยคุ 2000 โดย J.K. Rowling  

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
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ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CROWNE PLAZA RESORT หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่5: ออ๊กฟอรด์ – สโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่ชมเมอืงออ๊กซฟอรด์ซึง่เป็นเมอืงทีค่อ่นขา้งเล็กกะทัดรัด ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศ

อังกฤษ ใกลก้ับแมน่ ้าเทมส ์ชมอาคารไครช้เชริท์คอลเล็ท (Christchurch College) จากทางดา้นนอก 

(ยงัไมร่วมคา่เขา้ชม) เป็นสถานทีถ่า่ยท าหนึง่ในฉากหอ้งอาหารของภาพยนตรแ์ฮรี ่พ็อตเตอร์ จากนัน้น า

ท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืง Amesbury อันเป็นอนุสรณ์สถานยคุกอ่นประวัตศิาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุใน

โลก”สโตนเฮน้จ”์ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นชมเสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกในยคุกอ่นประวัตศิาสตร ์

มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึง่ไม่มีใครทราบ

วัตถปุระสงคใ์นการสรา้งอยา่งชดัเจน จากนัน้เดนิทางเขา้สูม่หานครลอนดอน (London) เมอืงทีเ่ป็น

ศูนย์กลางส าคัญทางธุรกจิ การเมือง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตร์ของโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงิน 

การเมอืง การสือ่สาร การบนัเทงิ แฟชัน่ ศลิปะ และเป็นทีย่อมรับวา่มอีทิธพิลไปทั่วโลก และยงัเป็นเมอืง

ทอ่งเทีย่วทีใ่หญแ่ละส าคัญของยโุรปอกีดว้ย 

ค า่        อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  NOVOTEL LONDON WEMBLEYหรอืเทยีบเทา่   
  

วนัที ่6: ลอนดอน – OUTLET – พระราชวงัวนิเซอร ์– ลอนดอน 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่Bicester Village outlet ชอปป้ิงจใุจ มหีลากหลายแบรนดด์ังใหท้่านใหเ้ลอืกสรร 

อาท ิเชน่ Balenciaga, Valentino, MCM, ErmenegildoZegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, 

Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ ใหเ้วลาท่านได ้

อสิระสนุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น าภายใน OUTLET 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงวนิดเ์ซอร(์Windsor)เพือ่เขา้ชมพระราชวงัวนิดเ์ซอร ์(Windsor Castle) 

เป็นพระราชวังตัง้อยูท่ีว่นิดเ์ซอร ์สรา้งโดยสมเด็จพระเจา้วลิเลยีมที ่1 แห่งอังกฤษเมือ่ปี ค.ศ. 1070

สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก ์พระราชวังวนิดเ์ซอรเ์ป็นพระราชฐานทีย่ังมผีูอ้ยูอ่าศัยทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

โลกและเป็นพระราชฐานที่เก่าที่สุดที่มผีูอ้ยู่อาศัยที่ต่อเนื่องกันมา ตัง้แต่เริม่สรา้งใหท้่านไดเ้ขา้ชม 

พพิธิภัณฑต์่างๆ อาท ิพพิธิภัณฑอ์าวุธ ชดุอัศวนินักรบ โล่ห ์ตราประจ าตระกูลขุนนาง ภาพวาดฝีพระ

หัตถป์รนิซพ์ลิลปิ พระฉายาลักษณ์สว่นพระองค ์ของใชส้ว่นพระองค ์ในวาระเฉลมิฉลองพระชนมายคุรบ 

90 พรรษา 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  NOVOTEL LONDON WEMBLEYหรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่7: อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกทอ่งเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงเพิม่เตมิตามอธัยาศยั 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื ค าแนะน า และ ทางบรษิทัไม่มรีถบรกิารส่ง 

คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 
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เชน่ ชมพพิธิภณัฑบ์รติชิ (British Museum) ซึง่เป็นหนึง่ในพพิธิภัณฑด์า้นประวัตศิาสตรแ์ละ

วัฒนธรรมของมนุษยทีส่ าคัญทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในโลก มกีารกอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) 

ในเบือ้งตน้วัตถทุีเ่ก็บรวบรวมไวส้ว่นใหญเ่ป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) ซึง่เป็น

แพทยแ์ละนักวทิยาศาสตร ์พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เปิดใหบ้รกิารแกส่าธารณะเป็นครัง้แรกในวันที1่5 มกราคม 

พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากเูฮาส ์เมอืงบลมูสเ์บอรร์ ีกรงุลอนดอน อันเป็นสถานทีต่ัง้ของอาคาร

พพิธิภณัฑใ์นปัจจบุนั   

 

หรอื เลอืกซือ้สิน้คา้ในยา่นไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge)  ซึง่เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงั

อยา่ง ฮารว์ยี ์นโิคล (Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้

แฟชั่นชัน้น าจากทั่วทุกมุมโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันอย่างมาก รวมทัง้มรีา้นคา้แฟชั่น

มากมายตัง้อยูบ่รเิวณ High Street เชน่ Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, 

Porsche Deign, Bally  และยังมถีนนสโลน (Sloane Street) ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของรา้น Super Brands 

อาท ิเชน่ 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 

 อสิระอาหารกลางวันและอาหารค า่ 

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่8: อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกทอ่งเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงเพิม่เตมิตามอธัยาศยั 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื ค าแนะน า และ ทางบรษิทัไม่มรีถบรกิารส่ง 

คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 

 อสิระอาหารกลางวันและอาหารค ่า 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  NOVOTEL LONDON WEMBLEYหรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่9: หอคอยลอนดอน– ชอ้ปป้ิง - สนามบนิฮทีโธรว ์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเทีย่วชม มหานครลอนดอน ผ่านพคิคาดลิลีเ่ซอรค์สั (PiccadillyCircus) เดมิเป็นวงเวยีน

ทีบ่รรจบของถนน 6 สาย มนี ้าพ ุและรปูปัน้อรีอสตรงกลาง และเขา้สูไ่ชน่าทาวน ์ยา่นชมุชนชาวจนีกลาง

มหานครลอนดอน ผา่นจตัรุสัทราฟัลกา้ร ์(Trafagal Square) ทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารทีน่่าสนใจ 

ผา่นมหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ทีม่ยีอดโดมใหญเ่ป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่

ใชจั้ดพระราชพธิีอภเิษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร์ แลว้เขา้สู่จัตุรัส

รัฐสภามหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ทีต่ัง้ของรัฐสภาอังกฤษมาตัง้แต่ตน้

ศตวรรษที ่16 และยังเป็นทีต่ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จั้กกันดใีนนามหอนาฬกิาบิ๊กเบน (Big Ben) ทีม่คีวาม

สงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุหนึง่ชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญท่ีส่ดุในโลกและฝ่ังตรงขา้มทีม่แีมน่ ้า

เทมสก์ัน้อยูเ่ป็นทีต่ัง้ของชงิชา้สวรรค ์ลอนดอน อาย (London Eye) ชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป 

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบัสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแมน่ ้าเทมสท์ีส่ามารถยกเปิด

ปิดได ้จากนัน้ถ่ายรูปคูก่บัหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ที่เกดิเหตุแห่ง

ประวัตศิาสตรอ์ันเกรยีงไกร ยิง่ใหญ่นองเลอืด หรอืแมแ้ต่ซบัซอ้นซอ่นเงือ่น มอีดตีทีย่าวนาน เคยเป็น

ป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คกุ และแดนประหาร 

กลางวนั       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจนี โฟรซ์ซี ัน่ เพือ่ล ิม้รสเป็ดยา่งอนั 
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เลือ่งชือ่ 

บา่ย จากนัน้อสิระใหท้่านไดส้นุกกับการเลือกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย บรเิวณถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford 

Street) ซึง่เรยีกไดว้่าเป็นศูนยก์ลางการชอ๊ปป้ิงในกรุงลอนดอน มรีา้นคา้เสือ้ผา้แฟชัน่ เครือ่งประดับ 

นาฬกิา ชือ่ดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กโิลเมตร อาท ิเช่น Next, Zara, Top Shop, 

Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ หา้ง 

John Lewis, House of Fraser และ ยังมหีา้งสดุหรูอยา่ง Selfridges ทีม่สีนิคา้ซปุเปอรแ์บรนด ์ตัง้อยู่

อกีดว้ย 

17.00 น. พาทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธรว ์เพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาท า คนืภาษ ี  (Tax Refund) และเลอืกซือ้ 

สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

22.00 น.  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่EK 6 

***คณะเดนิทางวนัที ่6-15 เม.ย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 22.15 น. และถงึดไูบ เวลา 08.05 

น.*** 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่ 10 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่ EK 4 เวลา 

20.40 น. และถงึดไูบ เวลา 06.35 น.*** 

วนัที ่10: ดไูบ -  กรงุเทพ 

08.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบรอเปลีย่นเครือ่ง 

11.45 น. ออกเดนิทางตอ่ดว้ยเทีย่วบนิ EK 370 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่10 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่EK 372 เวลา 

09.40 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 18.55 น.*** 

20.50 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

***คณะเดนิทางวนัที ่6-15 เม.ย. 62 ถงึกรงุเทพฯ เวลา 21.05 น.*** 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
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ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม : ENGLAND AND SCOTLAND องักฤษ สกอตแลนด ์10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  6-15 เม.ย. 62   

  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 79,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 79,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 14,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 79,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
79,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 49,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศองักฤษ 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ า เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 5,600 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  10-19 เม.ย. 62 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 83,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 83,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 14,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 83,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
83,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 53,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศองักฤษ 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ า เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 5,600 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 80,000.- 
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(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  8- 17 พ.ค. 62 

    

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 69,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 69,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 14,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 69,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
69,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 48,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศองักฤษ 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ า เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 5,600 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 
          คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

          คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

           ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

           เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

           เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

           เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

           **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

           [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอื

ของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศองักฤษ (จ านวน 5,600 บาท ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ปอนด)์ 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (32 ปอนด)์ 

8. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
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  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

*** ยืน่วซีา่แสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) *** 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก 

ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 

15 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น 

STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม า่เสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ 

จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  
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3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้อัพเดทไมเ่กนิ 15 

วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น

STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด
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วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทกุฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอื

ศนูยแ์ปล พรอ้มประทับตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไมส่ามารถใชต้ัวทีแ่ปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 

 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่ำประเทศองักฤษ 
 

 (กรุณากรอกข้อมูลเป็น ภาษาองักฤษ ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากทางเราจะใช้
ข้อมูลนีใ้นการจองควินัดหมายให้ท่านก่อนและไม่สามารถแก้ไขได้อกี เพราะฉะน้ันเอกสารที่ท่านส่ง
ตามมาที่หลงัจะต้องตรงกบัข้อมูลที่ท่านกรอกให้มาเท่าน้ัน) 
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ช่ือ-นำมสกุล ผูเ้ดินทำง ภำษำไทย................................................................................................................... 
ช่ือ-นำมสกุล ผูเ้ดินทำง ภำษำองักฤษ ตำมหนงัสือเดินทำง............................................................................. 
ช่ือ-นำมสกุลเก่ำ ท่ีเคยใชก่้อนเปล่ียน............................................................................................................. 
เหตุผลท่ีเปล่ียน (เช่น สมรส ฯลฯ) ..............................เปล่ียนเม่ือวนัท่ี (วนั/เดือน/ปี) ................................... 
 

วนั/เดือน/ปีเกิด............................................................................................................................................... 
เช้ือชำติ.......................... สัญชำติ ............................ สถำนท่ีเกิด........................... ประเทศ........................... 

 

ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น 
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................................... 
ท่ำนอำศยัอยูใ่นบำ้นหลงัน้ีมำเป็นเวลำ …........….........ปี .........................เดือน 
หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ..........................................หมำยเลขโทรศพัทท่ี์ท ำงำน ......................................... 
หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 
ท่ีอยูอ่ื่น ๆ (ถำ้มี) 
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................................... 
 
มีหนงัสือเดินทำงมำแลว้ทั้งหมด ..................เล่ม     
หมำยเลขหนงัสือเดินทำงปัจจุบนั ........................วนัท่ีออก...............................หมดอำย.ุ............................. 
หมำยเลขหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ .........................วนัท่ีออก...............................หมดอำย.ุ.............................. 
 
ท่ำนเคยเดินทำงเขำ้ประเทศองักฤษหรือไม่ ………………………………………………………………… 
วนั/เดือน/ปี ท่ีท่ำนเคยเขำ้ประเทศองักฤษคร้ังล่ำสุด ........................................ ถึงวนัท่ี ............................... 
วตัถุประสงคใ์นกำรไปคร้ังล่ำสุด (ท่องเท่ียว , ธุรกิจ , นกัเรียน) .................................................................... 
ประเภทของวซ่ีำองักฤษท่ีเคยไดรั้บ เป็นประเภทใด ...................................................................................... 
ระยะเวลำของวซ่ีำองักฤษท่ีเคยไดรั้บ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี .....................................ถึงวนัท่ี ................................... 
 
ท่ำนเคยไดรั้บกำรปฏิเสธวซ่ีำองักฤษ หรือ ประเทศอ่ืนๆหรือไม่ ................................................................... 
ประเทศท่ีเคยถูกปฏิเสธ ...................................................วนั/เดือน/ปี ท่ีถูกปฏิเสธ ....................................... 
เหตุผลท่ีถูกปฏิเสธ .........................................................................................................................................  
 
ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีท่ำนเคยเดินทำงไปนอกจำกองักฤษ (ในรอบ 10 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และ
วตัถุประสงคใ์นกำรไป (ท่องเท่ียว , ธุรกิจ, นกัเรียน) 
1.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีท่ีไป ............................ รวม .......... วนั  
วตัถุประสงคใ์นกำรไป/ประเภทวซ่ีำ (ท่องเท่ียว,ธุรกิจ,นกัเรียน,อ่ืนๆ).................................................................................. 
2.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีท่ีไป ............................ รวม .......... วนั  
วตัถุประสงคใ์นกำรไป/ประเภทวซ่ีำ (ท่องเท่ียว,ธุรกิจ,นกัเรียน,อ่ืนๆ).................................................................................. 
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3.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีท่ีไป ............................ รวม .......... วนั  
วตัถุประสงคใ์นกำรไป/ประเภทวซ่ีำ (ท่องเท่ียว,ธุรกิจ,นกัเรียน,อ่ืนๆ).................................................................................. 
4.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีท่ีไป ............................ รวม .......... วนั 
วตัถุประสงคใ์นกำรไป/ประเภทวซ่ีำ (ท่องเท่ียว,ธุรกิจ,นกัเรียน,อ่ืนๆ).................................................................................. 
5.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีท่ีไป ............................ รวม .......... วนั 
วตัถุประสงคใ์นกำรไป/ประเภทวซ่ีำ (ท่องเท่ียว,ธุรกิจ,นกัเรียน,อ่ืนๆ).................................................................................. 

 
สถำนภำพ .........โสด                                           ........ หยำ่ และมีทะเบียนหยำ่ (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย)                          
......... แต่งงำนแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)           ........ แต่งงำนและมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย) 
........ หมำ้ย (คู่สมรสเสียชีวติ) 

 
ในกรณีสมรสแลว้ทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ตอ้งกรอกรำยละเอียดเพิ่มเติม                                                                                                       
ช่ือ นำมสกุล ของคู่สมรส ..............................................................................................................................
วนั/เดือน/ปีเกิด ของคู่สมรส........................................................................................................................... 
สถำนท่ีเกิด.................................................................................................. 
เช้ือชำติ ..........................................  สัญชำติ ............................................. 
หมำยเลขหนงัสือเดินทำง .............................................หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ ......................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนัของคู่สมรส ................................................................................................................................ 
 
ในกรณีท่ีมีบุตร ตอ้งกรอกรำยละเอียดเพิ่มเติมทุกคน                                                                                                
1.ช่ือ นำมสกุล ของบุตร ................................................................................................................................ 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร ............................................................................................................................... 
สถำนท่ีเกิด................................................................................... 
หมำยเลขหนงัสือเดินทำง .............................................หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ ......................................... 
ปัจจุบนับุตรอำศยัอยูท่ี่ ................................................................................................................................... 
2.ช่ือ นำมสกุล ของบุตร ................................................................................................................................ 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร ............................................................................................................................... 
สถำนท่ีเกิด................................................................................... 
หมำยเลขหนงัสือเดินทำง .............................................หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ ......................................... 
ปัจจุบนับุตรอำศยัอยูท่ี่ ................................................................................................................................... 
 
ประวติัของบิดำ                                                                                                                                                 
ช่ือของบิดำ .......................................................... นำมสกุลของบิดำ .......................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของบิดำ .........................................  
สถำนท่ีเกิดของบิดำ........................................................ประเทศท่ีเกิด ......................................................  
เช้ือชำติ ................................... สัญชำติ...................................... 
หมำยเลขหนงัสือเดินทำง .............................................หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ ......................................... 
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ประวติัของมำรดำ                                                                                                                                               
ช่ือของมำรดำ ........................................................ นำมสกุลของมำรดำ .................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของมำรดำ ..........................................  
สถำนท่ีเกิดของมำรดำ ..............................................ประเทศท่ีเกิด .............................................  
เช้ือชำติ ................................... สัญชำติ ..................................... 
หมำยเลขหนงัสือเดินทำง .............................................หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ ......................................... 

 
ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดินทำงเก่ียวกบัดำ้นอำชีพ กำรงำน รำยได ้รำยรับ และรำยจ่ำยต่ำงๆ 
งำนปัจจุบนัท ำอำชีพ, ต ำแหน่ง (โปรดระบุเป็นภำษำองักฤษ) ...................................................................... 
ช่ือบริษทัท่ีท ำงำน ..........................................................................................................................................ท่ี
อยูข่องบริษทัท่ีท ำงำน
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์......................................วนั/
เดือน/ปี ท่ีเร่ิมท ำงำน ............................................... เงินเดือน .................................บำท 
 
กรณี นกัเรียน / นกัศึกษำ ระบุช่ือโรงเรียน/มหำวทิยำลยั ............................................................................... 
ระดบัชั้นท่ีเรียนอยู ่........................................หลกัสูตรท่ีก ำลงัเรียน .............................................................. 
 
ท่ำนเคยท ำงำนเหล่ำน้ีหรือไม่ (ทหำร ต ำรวจ รปภ. ศำล ทนำย ส่ือมวลชน ขำ้รำชกำร) ........เคย ........ไม่เคย 
ถำ้เคย ระบุอำชีพท่ีท ำ , ต ำแหน่ง (โปรดระบุเป็นภำษำองักฤษ) .................................................................... 
ช่ือตน้สังกดัท่ีเคยท ำงำน ................................................................................................................................  
ท่ีอยูข่องตน้สังกดัท่ีเคยท ำงำน
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์......................................วนั/
เดือน/ปี ท่ีเร่ิมท ำงำน .......................................... วนั/เดือน/ปี ท่ีออกจำกงำน .......................................... 
 
ท่ำนมีสมุดบญัชีเงินฝำกหรือไม่                ........มี      .......ไม่มี                                                                        
ถำ้มีโปรดแจง้รำยละเอียดวำ่เป็น  บญัชีออมทรัพย ์/ ฝำกประจ ำ  ยอดรวมเท่ำไหร่   
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………... 
ท่ำนไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่ำไหร่........................................................................................................... 
ท่ำนแบ่งรำยไดข้องท่ำนใหก้บัสมำชิกครอบครัวเดือนละเท่ำไหร่ .................................................................  
ค่ำใชจ่้ำยของท่ำนในกำรไปองักฤษเป็นจ ำนวนเงินเท่ำไหร่ ...........................................................................   
ในกำรเดินทำงคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกค่ำใชจ่้ำยใหท้่ำน ..................................................................................
ใครเป็นคนจ่ำยค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำโรงแรม ค่ำอำหำร ..................................................... 
ถำ้มีคนออกค่ำใชจ่้ำยใหท้่ำนไปองักฤษ เขำไดจ่้ำยใหเ้ป็นจ ำนวนเงินเท่ำไหร่ ...............................................  
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ขณะน้ีท่ำนมีญำติอยูท่ี่องักฤษหรือในสหรำชอำณำจกัรหรือไม่ ..................................................................  ถำ้
มี ช่ือ-นำมสกุล .........................................................................................................................................  
ควำมสัมพนัธ์กบัท่ำน ...................................................... สถำนะพลเมือง ................................................. 
ท่ีอยูท่ี่องักฤษหรือในสหรำชอำณำจกัร ........................................................................................................ 
...................................................................................................... รหสัไปรษณีย.์........................................ 
เบอร์โทรท่ีองักฤษหรือในสหรำชอำณำจกัร ................................................................................................ 
 

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 

 

 

 

 

 


