
 

 

รหัสทัวร DKC1902977 

ทัวรยุโรป HASHTAG ENGLAND SCOTLAND WALES  
9 วัน 6 คืน (BI) 

ซาลสบัวรี่ : เสาหินสโตนเฮนจ ชม 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก 

คารดิฟ : ปราสาทคารดิฟ 

เบอตัน ออน เดอะ วอเตอร : หมูบานท่ีมีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค 

ลิเวอรพูล : สนามฟุตบอลแอนฟลด, ทาเรือโรเบิรต 

เอดินเบิรก : ปราสาทเอดินเบิรก, ปราสาทฮอลี่รูด 

วินเดอรเมียร : อุทยานแหงชาติท่ีดีและสวยท่ีสุดในอังกฤษ 

แมนเชสเตอร  : สนามฟุตบอลโอลดแทรฟฟอรด 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – (สนามบินบรูไน) 
10.00 น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิประตู 10  เคานเตอร U สายการบิน

รอยัลบรูไน (BI) โดยมเีจาหนาท่ีทางบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและ อํานวยความ
สะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหแกทาน 

13.30 น.  ออกเดินทางสู สนามบินนานาชาติบรูไน โดยเท่ียวบินที่ BI 514  

17.15 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน เพ่ือแวะเปลี่ยนเท่ียวบิน  

วันท่ี 2 (สนามบินบรูไน) – กรงุลอนดอน  (อังกฤษ) – เมืองซาลสบัวรี่ – เสาหินสโตนเฮนจ 
บาธ – ชมเมือง – คารดิฟ  

00.15 น.  ออกเดินทางสู สนามบินฮีทโธรว กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเท่ียวบินที่ BI 
003 

06.50 น.  เดินทางถึง สนามบินฮทีโธรว กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังผานข้ันตอนการ
ตรวจคนเขาเมือง และ รับสมัภาระ และ ผานศุลกากรเปนท่ีเรียบรอยแลว  

 
นําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองซาลสบัวรี ่(SALISBURY) นําทาน เขาชม  เสา
หินสโตนเฮนจ (STONEHENGE) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกในยุคกอน
ประวติัศาสตร มีอายุกวา 5,000 ป เปนกลุมแทงหินขนาดใหญ ต้ังอยูกลางทุงราบ
กวางใหญ ซึง่ไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน กองหินหรือแนว
แทงหินท่ีเปนความลับดํามืดในชวงหน่ึงของประวัตศิาสตร แนวหินน้ีมีขนาดมหึมา
เรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปดวยกอนหินทรงสูงขนาดใหญประมาณ112
กอน ต้ังโดดเด่ียวอยูกลางทุงนา เปนรูปวงกลมซอนกันอยู 3 วงมีอายุประมาณปลาย
ยุคหินถึงตนยุคบรอนซ ใหทานไดเก็บภาพท่ีระลกึ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 



 

 

 
นําทานเดินทางสู เมืองบาธ (BATH) (ประมาณ 164 กม./ 1 ชม.) เท่ียวชมเมือง
เกาแกที่มีอายุยาวนานกวา 2,000 ป ที่สรางขึ้นมาต้ังแตยคุโรมันโบราณเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีมีคุณคาทางประวติัศาสตรเปนอยางมาก สถาปตยกรรมแบบโรมัน ดวย
หลักฐานการเปนบอน้ําพุรอนและซากอาคารเกาแกที่หลงเหลืออยูทําใหเมืองบาธได
ขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในป ค.ศ.1987 ตอมามีการ
ปรับปรงุซอมแซมตัวอาคารดวยเงินลงทนถึง 5.5 ลานปอนด / นําทานถายรูปกับ 
มหาวิหารบาธ (BATH ABBEY) และบริเวณดานหนาของ โรงอาบน้ําโรมันโบราณ 
(ROMAN BATHS) ถือเปนโรงอาบน้ําโรมนัขนาดใหญในสมัยโบราณท่ีไดรับการ
อนุรักษและดูแลเปนอยางดี (ไมรวมคาเขาชมดานใน ผูใหญ ประมาณ 15 ปอนด 
และเด็ก ประมาณ 14 ปอนด) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 
 

เขาสูท่ีพัก โรงแรม CLAYTON HOTEL CARDIFF หรือเทียบเทา 

วันท่ี 3 คารดิฟ – หมูบานไบบวิร่ี – เบอรตัน ออน เดอะ วอเตอร – ลิเวอรพูล  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 

 
นําทานสูเขต Cotswold พ้ืนท่ีตอนกลางของประเทศอังกฤษท่ีประกอบดวยหมูบาน
กวา 70 หมูบานซ่ึงความสวยงามของ Cotswold น้ันถกูขนานนามวา Heart of 
England นําทานชม ไบบิวรี (Bibury)  หมูบานท่ีเปนสถานท่ีซึ่งเต็มไปดวย
กระทอมโบราณ และโบสถอันเกา แกอยางเชน โบสถเซนตแมรี ่อีกท้ังยังมีถนน
สวยๆ รายลอมดวยดอกไมสีสดใสริมสองขางทาง อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับ
บรรยายอันสุดแสนโรแมนตคิพรอมเก็บภาพความประทับใจกับหมูบานเล็กๆแหงน้ี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

นําทานเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนนารัก เมืองเบอรตัน ออน เดอะ วอเตอร 



 

 

(Bourton On The Water)  ซึ่งเปนหมูบานท่ีไดรับการโหวตใหเปนหมูบานท่ีมี
ความสวยงามมากท่ีสุดในอังกฤษ ดวยลักษณะของตัวอาคารท่ีมีความโดดเดนเฉพาะ 
ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซึ่งเปนหิน Cotswold stone เทาน้ัน ภายในหมูบาน
จะมีแมน้ํา Windrush ไหลผาน มีเปดหัวเขียวสวยงามเวียนวายเต็มแมน้ํา เปน
หมูบานท่ีมีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค / เดินทางสู เมืองลิเวอรพูล (Liverpool) 
ไดรับการยกยองใหเปนเมืองวัฒนธรรมแหงยุโรปในป 2008 และยังเปนเมืองถิ่น
กําเนิดของวงดนตรีส่ีเตาทองหรือเดอะบีทเทิล 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 

เขาสูท่ีพัก โรงแรม JURYS INN LIVERPOOL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 4 ลิเวอรพูล – ทาอัลเบิรต – สนามฟุตบอลแอนฟลด – เอดินเบิรก    
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 

 
นําทานเดินทางสู ทาอัลเบิรต (Albert Dock) หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีใหญที่สุด
ในเมืองลิเวอรพูล โดยบริเวณทาเรือน้ันประกอบไปดวยอาคารทาเรือและคลังสินคา 
นอกจากน้ีแลวทาอัลเบิรตยังเปน สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีคนเขาชมมากท่ีสุดในสหราช
อาณาจักรอีกดวย / นําทาน ถายภาพดานนอกกับ สนามฟุตบอลแอนฟลด 
(Anfield Stadium) เปนท่ีระลึก ฟุตบอลสโมสรลิเวอรพูล เปดใชงานเมื่อป 1884 
สนามขนาดใหญที่สามารถรองรับแฟนบอลไดถึง 61,905 คน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

เดินทางสู เมืองเอดินเบิรก (Edinburgh) เมอืงหลวงของสก็อตแลนด 
(Scothland) ดินแดนท่ีต้ังอยูในพ้ืนท่ีท่ีสวยงาม 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร           
 

เขาสูท่ีพัก โรงแรม MARRIOTT EDINBURGH หรือเทียบเทา 



 

 

วันท่ี 5 เอดินเบิรก – ปราสาทเอดินเบิรก – วินเดอรเมียร – เพรสตัน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 

 
นําทาน เขาชมภายใน ปราสาทเอดินเบิรก (Edinburgh Castle) อันสงางามดวย
ทําเลท่ีต้ัง บนเนินเขาสูง มองเห็นเดนเปนสงาจากทุกมุมเมือง เคยเป นที่ประทับของ
กษัตริยสกอต แบงเปนสวนตางๆอยางนาชม อาทิสวนของป�อมปราการและกําแพง
ปราสาทโบราณ มี ปนใหญเรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปนใหญในเวลา 13.00 
น. ของทุกวันตลอด 150 ปที่ผานมา, โบสถเซนต มากาเร็ต สรางในคริสตศตวรรษท่ี 
12 เพ่ือรําลึกถึงพระมารดา ของกษตัริยเดวิด ที่ 1 แลวเขาสูพระราชฐานช้ัน ในสวน
ท่ีเปน The Palace จดัแสดง เกี่ยวกับเร่ืองราวของราชวงศแหงสกอ็ต / นําทาน
เดินทางสูยานเมืองเกา สูถนนรอยัลไมล (Royal Mile) ถนนสายสําคัญท่ีเช่ือมสู
พระตําหนักโฮลี่รูด (Palace of Holyroodhouse) ซึ่งเปนที่ประทับของพระราชินี
เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนดและเคยเปนที่ประทับของพระนางแมรีแหง สก็อต ฝم�ง
ตรงขามเปนรัฐสภาแหงชาติสก็อตอันนาภาคภูมิใจ ดวยสถาปตยกรรมรวมสมัย   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

นําทานเดินทางสู เมืองวินเดอรเมียร (Windermere) สูเขตเลคดิสทริค (Lake 
District) อุทยานแหงชาติที่ไดรบัการขนานนามวาดีและสวยท่ีสุดของอังกฤษ ที่
กวางขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แหง / เดินทางสูเมืองเพรสตัน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 

เขาสูท่ีพัก โรงแรม MACDONALD TICKLED TROUT HOTEL หรือเทียบเทา 
 

 
 



 

 

วันท่ี 6 เพรสตัน – แมนเชสเตอร – บิสเตอร เอาทเลท วิลเลจ – ลอนดอน  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 

 
ออกเดินทางสู เมืองแมนเชสเตอร (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ท่ีมช่ืีอเสียง
จากการเปนเมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของโลก เปนศูนยกลางศิลปะ สื่อและธุรกจิ
ขนาดใหญ อีกท้ังยังเปนเมืองท่ีต้ังของสโมสรท่ีมีชื่อเสียงโดงดงัในวงการฟุตบอลของ
โลก / นําทาน ถายรูปดานนอกกับ สนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด (Old 
Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดวารวยท่ีสุดในโลก เปนสนามท่ีใหญ
เป น อันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได มากถึง 76,212 คน เปนรองจาก
สนามเวมบลีย สเตเดียม (Wembley Stadium) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

นําทานเดินทางสู Bicester Village outlet ชอปปم�งจุใจ มีหลากหลายแบรนดดงั
ให ทานใหเลือกสรร อาทิเชน Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo 
Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, 
Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ / นําทาน
เดินทางสู กรุงลอนดอน (LONDON) 

ค่ํา  ไมมีบริการอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งไดอยางเต็มที ่
 

เขาสูท่ีพัก โรงแรม NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเทา 
 

 

 
 



 

 

วันท่ี 7 กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 

 
อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษัทไมมรีถ
บริการรบัสง และไมรวมคาอาหารกลางวันและเย็น คาใชจายท้ังหมดเปนความ
รับผิดชอบของตัวทานเอง  
- อิสระเลือกซื้อส้ินคาท่ีหางดังใจกลางกรุงลอนดอน เชน หางแฮรรอดส 
(Harrods) ในยานไนซบริดจ (Knights Bridge) จากน้ันอิสระใหทานไดสนุกกับ
การเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย บริเวณถนนออกฟอรด (Oxford Street) ซึ่งเรียก
ไดวาเปนศูนยกลางการชอปปم�งในกรุงลอนดอน มรีานคาเส้ือผาแฟช่ัน เครื่องประดับ 
นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกวา 2 กิโลเมตร อาทิ เชน Next, Zara, 
Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, 
Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ หาง John Lewis, House 
of Fraser และ ยังมหีางสุดหรูอยาง Selfridges ท่ีมีสินคาซุปเปอรแบรนด ตั้งอยู
อีกดวย   
อิสระเลือกซื้อ บริเวณถนนออกฟอรด ยังมีถนนสายชอปปم�งชื่อดังเช่ือมตออยาง ถนน
คารนาบ้ี (Canaby Street) แหลงแฟช่ันสุดฮิตของวัยรุนที่มรีาน G - Star Raw, 
Diesel, Replay, Vans หรือ ถนนนิว บอนด (New Bond Street) ซึ่งเปนที่ต้ัง
ของรานซปุเปอรแบรนด อยางเชน Louis Vitton, Gucci, Prada, Mulberry, 
Burberry, Alexander Mc Queen, Long Champ, Bvlgari เปนตน  

- อิสระใหทานเลือกเท่ียวนอกเมืองตามอัธยาศัย เดินทางสูเมือง Leavesden อัน
เปนท่ีต้ังของ Warner Bros. Studio London ใหทานไดเขาชมบาน ของ
ภาพยนตร Harry Potter ท้ัง 7 ภาค ที่ไดเปดใหแฟนๆ เขาชมต้ังแตตนป 2012 
หลังจากการถายทําท้ังหมดเสร็จสิ้นลง ใหทานไดตื่นตาต่ืนใจกบัสถานท่ีถายทําจริง



 

 

ของทุกๆอยาง ท่ีเราไดเห็นในหนัง ตลอดระยะเวลากวา 10 ปแหงการถายทําอัน
ยาวนาน จนอาจเรียกไดวาเปนบานอีกหลังของนักแสดงและทีมงานหลายรอยชีวิตผู
อยูเบ้ืองหลังความอลังการและความสําเร็จท่ัวโลก ทานจะมีโอกาสไดเห็นแทบทุกมุม
สําคัญๆ ท่ีเคยเห็นในภาพยนตร ไมวาจะเปนหองน่ังเลนรวมของบานกริฟฟนดอร 
กระทอมแฮกริด ภายในบานโพรงกระตาย หองทํางานรูปทรงกลมของดัมเบิลดอร 
คุกใตดินของสเนป รวมถึงกระทรวงเวทมนตรดวย เอาเปนวานึกหองไหนออก หอง
น้ันมีหมดเลย รวมถึงสถานท่ีขนาดใหญอยางตรอกไดแอกอนท่ีบรรยากาศมันใชมาก 
ซอยพริเว็ท บานเกาของแฮรรี่ท่ีโดนระเบิด และชานชาลา 9 3/4 กม็ีใหเราไดเดิน
เขาไปชมของจริง เสมือนเดินเขาไปในภาพยนตรจริงๆ ทุกประการ  
เขาสูท่ีพัก โรงแรม NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเทา  

       

วันท่ี 8 กรุงลอนดอน – เท่ียวชมเมือง – หอคอยแหงลอนดอน – (สนามบินบรูไน) – 
กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 

 
นําทานเท่ียวชม มหานครลอนดอน ผานพิคคาดิลล่ีเซอรคัส (Piccadilly Circus) 
เดิมเปนวงเวียนท่ีบรรจบของถนน 6 สาย มีน้ําพุ และรูปปم�นอีรอสตรงกลาง และเขา
สู ไชนาทาวนยานชุมชนชาวจีน กลางมหานครลอนดอน ผานจัตุรัสทราฟลการ
(Trafagal Square) ท่ีรายลอมไปดวยอาคารที่นาสนใจผานมหาวิหารเซนตปอล 
(St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญเปนอันดับ 2 ของโลก สถานท่ีใชจัดพระ
ราชพิธีอภิเษกสมรสระหวางเจาฟ�าชายชารล และเลด้ีไดอานา สเปนเซอรแลวเขาสู
จัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสทมินสเตอร (Westminster Abbey) ท่ีต้ังของรัฐสภา
อังกฤษมาต้ังแตตนศตวรรษท่ี 16 และยังเปนท่ีต้ังของหอนาฬิกาท่ีรูจักกันดีในนาม
หอนาฬิกาบ๊ิกเบน (Big Ben) ท่ีมีความสงู 320 ฟุตบตีบอกเวลาทุกหน่ึงช่ัวโมง 
เปนนาฬิกาท่ีมีหนาปดท่ีใหญที่สุดในโลกและฝم�งตรงขามทีม่ีแมน้ําเทมส อยูเปนท่ีต้ัง



 

 

ของชิงชาสวรรค ลอนดอน อาย ชิงชาสวรรคท่ีสูงที่สุดในยุโรป จากน้ันนําทานถายรูป
กับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขามแมน้ําเทมสท่ีสามารถยกเปดปด
ได / นําทาน เขาชมภายใน หอคอยแหงลอนดอน  เปนพระราชวงัหลวงและป�อม
ปราการต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอนในอังกฤษเปนพระราชวังท่ีเดิมสราง
โดยพระเจาวิลเลียมที่ 1 แหงอังกฤษ เมื่อป ค.ศ. 1078เปนสถาปตยกรรมแบบโร
มาเนสก พระราชวังเปนรูจักกนัในนามวา “หอคอยแหงลอนดอน” หรือ “หอ” ใน
ประวติัศาสตร ตวัปราสาทต้ังอยูภายในโบโรแหงทาวเวอรแฮมเล็ทสและแยกจาก
ดานตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ดวยลานโลงท่ีเรียกวา
เนินหอคอยแหงลอนดอน หรือ “ทาวเวอรฮิล” (Tower Hill) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน ใหทานล้ิมรสเปดยางช่ือดัง ณ 
FOUR SEASON RESTAURANT 

14.00 น.  ทานเดินทางสูสนามบินฮีทโทรว เพ่ือผานขั้นตอนการทําคืนภาษีเช็คบัตรโดยสารและ
กระเป�าเดินทาง 

18.00 น.  เดินทางสูสนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน โดยเท่ียวบินที ่BI 004  
 

วันท่ี 9 (สนามบินบรูไน) – กรงุเทพฯ  
15.35 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน เพ่ือแวะเปลี่ยนเท่ียวบิน 

18.30 น.  ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินที่ BI 519 

20.15 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ 
 

หมายเหตุ : รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพ
อากาศ หรือมีเหตุการณอ่ืน ๆ ที่ไมคาดคิดหรือมีผลกับ    การเดินทางและรายการ
ทัวร  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของคณะเปนสําคัญ 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

08 - 16 Feb 2020  49,999 49,999 48,999 15,000 15,000 

21 - 29 Mar 2020  49,999 49,999 48,999 15,000 15,000 

หมายเหตุ 

(ยังไมรวมคาวีซา 6,000-บาทและคาทิปอีก 3,000- บาท) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double)  หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
โรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึง่ถาเขาพัก 3 ทาน มคีวามจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมี
การแยกหองพัก 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะ
ทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจ
มีลักษณะแตกตางกัน 

หมายเหตุ 

-อัตราคาบริการ อาจมกีารเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพ่ิมเติม 

-ต๋ัวกรุป เมื่อออกตั๋วแลวเลื่อนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปลี่ยนแปลงต๋ัว) 



 

 

-โปรแกรมอาจมกีารปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับดุลพินิจของหัวหนาทัวรโดย
คํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกคาเปนหลัก 

อัตราน้ีรวม 

-คาต๋ัวเคร่ืองบินไป – กลับพรอมคณะ โดยสายการบินรอยัลบรูไน ช้ันประหยดั 

-คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน 

-คาโรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ 

-คาอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้อตามท่ีระบุในรายการ 

-คารถรับ – สงระหวางนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขบัรถเกิน 12 
ช่ัวโมงตอวัน) 

-คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

-คามัคคุเทศกของบริษทัฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 

-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตาม
กรมธรรม 

อัตราน้ีไมรวม 

-คาธรรมเนียมวีซา 

-คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 

-คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน) 

-คามัคคุเทศกของบริษทัฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบเุชน คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่
ไมไดระบุไวในรายการ เปนตน 



 

 

-คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

-คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 3,000 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในสวนท่ี
เหลือ 

-คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพงึพอใจท่ีจะตอบแทนเปนสินน้ําใจในการบริการ 

-คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเป�าโรงแรมและสนามบิน เปนตน 

การจองและชําระเงิน 

ชําระคามดัจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับต้ังแตวันท่ีทานไดทําการจองทัวร มฉิะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทาง มฉิะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

การยกเลิก 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักคามัดจํา 30,000 บาท 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วนั ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทาน และ/หรือ มีผูรวม
เดินทางในคณะไมถงึ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงนิใหภายใน 15 วัน หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาทานตองการ 

          ในการยื่นขอวซีา ทางบริษัทฯ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียม
เอกสารใหครบตามที่สถานทูตระบุเทาน้ัน (การอนุมัติวีซาข้ึนอยูกบัดลุพินิจของแตละสถานทูตน้ัน) 
พรอมสงมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง 

          ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทาน
ได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากตองการขอยื่นคํารองใหม (ทางสถานทูตไมมี



 

 

นโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปน
เหตุผลใดก็ตามทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได) 

          ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทาง
ไปทองเท่ียวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมคืนเงิน
คาทัวรทั้งหมด (การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเดินทางเขาประเทศ
เปนการถาวร) 

          หากทานสงเอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการ
เดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายตามความเปนจริง (คามัดจําต๋ัว
กับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตั๋วแลวทางบริษัทฯจะหักคาต๋ัวเครื่องบินเต็ม
จํานวนและจะทําการคืนใหทานตามที่สายการบินคืนใหกับทางบริษทัฯ โดยใชเวลาประมาณ 6 
เดือนท้ังน้ีบางสายการบินไมสามารถคืนคาต๋ัวเคร่ืองบินไดทานสามารถตรวจสอบกบัทางสายการ
บินโดยตรง คาธรรมเนียมวีซาท่ีทางสถานทูตเรียกเกบ็ คามัดจําในตางประเทศ โดยสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 15 วัน 

          ผูท่ีไมสามารถเดินทางเขา – ออกเมอืงไดไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใช
เอกสารปลอมในการเดินทาง และสําหรับทานท่ีถูกปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไป
ในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขาเมือง หรือใชเอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซา ทางบริษัทฯ จะไม
คืนเงินท้ังหมดที่ทานไดชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือเต็มจํานวนและทางบริษัทฯจะแจง
เจาหนาท่ีดําเนินการตามกฎหมาย 

           สําหรับผูเดินทางท่ีทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด  ยกเวนหากเกิดเหตุจําเปนสุดวสัิย และ
ทางบริษัทฯ จะขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของทานเน่ืองจากการยื่นวีซาจะถูกระบุเปนสถิติของ
ทางบริษัทฯ กบัทางสถานทูต 

  

 

 



 

 

หมายเหตุอ่ืนๆ 

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไม
รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกดิเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณี
ท่ีทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหนาทัวร โดย
ทางบริษัทฯ จะพยายามแกไขใหดีท่ีสุด โดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทาง
เปนหลัก 

2.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยู
กับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงท่ี และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเกบ็คาน้ํามันเพ่ิมหรือคาต๋ัว
เคร่ืองบินเพ่ิมเติมจากราคาท่ีกําหนดไว โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยัน
จดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความ
เหมาะสม โดยมิไดแจงลวงหนาโดยจะคํานึงถงึผลประโยชนที่ผูเดินทางไดรับเปนหลัก 

3.   เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4.   หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดแลว ทางบริษทัฯ ถือวาทานรับทราบและ
ยอมรบัในขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามที่ไดระบุไวขางตนทุกประการ 

 

หลักฐานการยื่นวีซาอังกฤษ 

***ยื่นวีซาอังกฤษ ทุกทานตองแสดงตัวสแกนลายน้ิวมือท่ีสถานทูต  
***ใชเวลาพิจารณาอนุมัติวีซา 20 วันทําการเอกสารในการขอวีซา  (กรุณาจัดสงภายใน 30 วัน
กอนวันเดินทาง) 

  

 



 

 

ประกาศสําคัญ!! 

สถานทูตอังกฤษกําหนดใหผูสมัครวีซาตองแปลเอกสารทางราชการจากศูนยแปลพรอมมตีรา
ประทับดวย เชน ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล, ทะเบียนสมรส,สูติบัตร,ทะเบียนการคา,ทะเบียน
พาณิชย,สัญญาเชา-ซื้อ,ใบจัดตั้งหอพัก,ใบรบัรองบุตรบุญธรรม 

1.เอกสารสวนตัว 

-หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน หากมีหนังสือเดินทางเลมเกาใหแนบมาดวย เพ่ือ
ประกอบ 

การพิจารณาวีซา 

-รูปถายสีขนาด 1.5 x 2 น้ิว หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหนาวัดจากศรีษะจรดคาง 3 
ซม. จํานวน 2 รูปตอทาน  ถายไมเกิน 6 เดือน 

-สําเนาทะเบียนบาน /บัตรประจําตัวประชาชน พรอมหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดทั้งเบอร
บาน/เบอรมือถือ 

-สําเนาสูติบัตร (ในกรณีท่ีอายุยังไมครบ 20 ปบริบูรณตองแนบมาดวย) 

-สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา และใบมรณะ (ถามี) 

-สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถามี) 

-สําเนาบัตรขาราชการ 

2.หลักฐานการทํางาน 

-พนักงานบริษัท :  หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทท่ีทํางานอยู (เปนภาษาอังกฤษตัวจริง) 
จะตองระบุอัตราเงินเดือน-ตําแหนง-วันเร่ิมงาน 

-เจาของบริษัท :  สําเนาทะเบียนการคา กรณีเปนเจาของกิจการ ถายสําเนาทุกหนา พรอม
วัตถปุระสงค (คัดสําเนาไมเกิน 3 เดือน) 



 

 

-เจาของกิจการ :  ใชทะเบียนพาณิชย (ทพ.4) , พค. 0403 

-ขาราชการ :  ใชหนังสือรับรองตําแหนงจากหนวยงานตนสังกดั (เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน) 
จะตองระบุอัตราเงินเดือน-ตําแหนง-วันเร่ิมงาน 

-ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพจดหมายรับรองตัวเองเปนภาษาอังกฤษ ระบุรายไดตอเดือน พรอม
หลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เชน ภาพถาย , สัญญาเชา , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย , เอกสารการ
เสียภาษี 

-นักเรียน/นักศกึษา :  ใชหนังสือรับรองจากสถานศึกษา (เปนภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุชั้นเรียน 

3.หลักฐานการเงิน 

-ใชสําเนาสมุดบัญชี ฝากออมทรัพย หรือ ฝากประจําสวนตัว ยอนหลัง 6 เดือน จนถึงปจจบัุนยอด
ในบัญช ีจะตองมี 100,000 บาท ขึ้นไป พรอมหนาบัญชีหนาแรกท่ีมีชื่อเจาของบัญชี (หากมีการ
ตอเลม กรุณาสําเนาหนาแรกท่ีมีชื่อเจาของบัญชีของเลมที่ตอพรอมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเปน
ปจจุบัน)  ** สถานทูตไมรับสมุดเงินฝากกระแสรายวัน และ พันธบัตร ฯลฯ 

4.กรณีท่ีผูเดินทางเปนเด็กอายุต่ํากวา 20 ป 

-เด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางพรอมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับทานใดทาน
หน่ึง 

จะตองทําจดหมายยินยอมจากทางอําเภอ โดยท่ีบิดา-มารดาจะตองไปยื่นเร่ืองแสดงความจํานงใน
การอนุญาตใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัอีกทานหน่ึงได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตราจากทางราชการอยางถูกตอง 

-กรณีบุตรอยูในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง จะตองมีหนังสือรับรองการปกครอง
บุตร และเอกสารการหยาราง โดยมีขอความระบุวา “มีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว” 

 

 



 

 

แบบฟอรมสําหรับยื่นคํารองขอวีซา ประเทศสหราชอาณาจักร (UNITED KINGDOM) 

กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน เพราะขอมูลท้ังหมดจะเปนหลักฐานท่ีมีความสําคัญตอการพิจารณา
ออกวีซาใหทานจากทางสถานทูต 

ทางบริษัท มีหนาท่ีเปนเพียงตัวกลางที่อํานวยความสะดวกตอการยื่นขอวีซาของทานเทาน้ัน ไมมี
สวนใดๆ ตอการพิจารณาของทางสถานทูตทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธ์ิ ไมรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้นตอความ
เสียหายท่ีขึ้นเกิดจากการใหขอมูลหรือเอกสารไมครบถวน  และการบิดเบือนขอมูลสวนหน่ึงสวนใด
จากความเปนจริง รวมถึงการปลอมแปลงเอกสารของทางผูย่ืนดวย 

1.ช่ือ-นามสกุลท่ีระบุในพาสปอรต (ภาษาอังกฤษ) 
MR./MS./MRS./MSTR………………………………………………………………………………. 

2.สถานะการสมรส           โสด       อาศัยกับคูชีวิต ไมสมรส        สมรสแลว       หยา
ราง       แยกอาศัย         หมาย 

3.วันเกิด ………………………..     ท่ีจังหวดั……………………………  ประเทศ……………………………..    

สัญชาติที่สอง (ถาม ี)………………………..   

4.หมายเลขพาสปอรตเลมปจจุบัน………………......................เปนเลมท่ี………………………. 

จังหวัดที่ออกหนังสือเดินทาง……………………………………วันท่ีออก…………………………..…วัน
หมดอายุ………………….………… 

กรุณาระบุรายละเอียดสถานะของหนังสือเดินทางทุกเลมที่ทานถือในระยะเวลา 10 ปลาสุด 

ตัวอยาง: 1.) X123456 : หมดอาย ุ / วันท่ีออก xx-xxx-xxxx  / วันท่ีหมด xx-xxx-
xxxx       …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 



 

 

5.ท่ีอยู
ปจจุบัน…………………………………………………………………...................................……………………………………………
…………………รหัสไปรษณีย………………. 

ทานไดอาศัยในท่ีอยูน้ีเปนระยะเวลา…………ป……………เดือน       

หมายเลขโทรศัพทบาน…………………………………………………หมายเลข
โทรศัพทมือถือ………………………………………………………………. 

ในระหวางดําเนินการขอวีซา ทางสถานทูตสามารถติดตอทานไดตามท่ีอยูน้ีใช
หรือไม…………………………… 

หากไมใช กรุณาระบุทีอ่ยูท่ีสามารถติดตอ
ได……………………………………………………………………………………………………........................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….. 

6.ช่ือ-สกุลมารดาMS./MRS.…………………………………………………………....................วันท่ี
เกิด…………………………… 

จังหวัดที่เกิด…………………………..ประเทศ……………………………………….
สัญชาติ…………………………………………. 

7.ช่ือ-สกุลบิดา MR..…………………………………………………………....................วันท่ีเกิด…………………………… 

จังหวัดที่เกิด…………………………..ประเทศ……………………………………….
สัญชาติ…………………………………………. 

8.ช่ือ-สกุลคูสมรส 
MR./MS./MRS…………………………………………………………………………..........................................................
.... 

สัญชาติ……………………………………………………….วันท่ีเกิด…………………………… 



 

 

คูสมรสอาศัยอยูกับทานใชหรือไม………………คูสมรสเดินทางไปกับคุณในคร้ังนีด้วย
หรือไม……………………………………………. 

หากไม กรุณาระบุที่อยูท่ีสามารถติดตอได 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศัพทบาน…………………………………………………หมายเลข
โทรศัพทมือถือ…………………………………………………….……………. 

  

9.ทานมีบุตรจํานวนกี่คน………………………………………………….โปรดใสรายละเอียดบุตรทุกคนท่ีทานม ี

1.) ช่ือ-สกุล MR./MS./MRS/MSTR……………………………………………………………………………..วันท่ี
เกิด………………………………………. 

จงัหวัดท่ีเกิด……………………......หมายเลขพาสปอรต………………………….. 

บุตรคนน้ีอาศัยรวมกบัทานใชหรือไม………..  

หากไม อาศัยอยูกับ(กรุณาระบุความสัมพันธและช่ือ-
สกุล)…………………………………………………………………………………………………….. 

ท่ี
อยู………………………………...............................................................................................................................
.................. 

…………………………………………………………………………………..บุตรคนน้ีรวมเดินทางกบัทานในคร้ังน้ีดวย
หรือไม……………………………… 

  

2.) ช่ือ-สกุล MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วันที่
เกิด………………………………………………. 



 

 

จังหวัดที่เกิด……………………......หมายเลขพาสปอรต………………………….. 

บุตรคนน้ีอาศัยรวมกบัทานใชหรือไม………..  

หากไม อาศัยอยูกับ(กรุณาระบุความสัมพันธและช่ือ-
สกุล)…………………………………………………………………………………………………….. 

ท่ี
อยู………………………………...............................................................................................................................
.................. 

…………………………………………………………………………………..บุตรคนน้ีรวมเดินทางกับทานในคร้ังน้ีดวย
หรือไม……………………………… 

  

3.) ช่ือ-สกุล MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วันที่
เกิด………………………………………………. 

จังหวัดที่เกิด……………………......หมายเลขพาสปอรต………………………….. 

บุตรคนน้ีอาศัยรวมกบัทานใชหรือไม……….. 

หากไม อาศัยอยูกับ(กรุณาระบุความสัมพันธและช่ือ-
สกุล)…………………………………………………………………………………………………….. 

ท่ี
อยู………………………………...............................................................................................................................
.................. 

…………………………………………………………………………………..บุตรคนน้ีรวมเดินทางกับทานในคร้ังน้ีดวย
หรือไม……………………………… 

  



 

 

10.นอกจากบุตรตามรายช่ือดังกลาว ยงัมีเด็กคนอ่ืนท่ีรวมเดินทางภายใตการดูแลของทาน
หรือไม…………….. 

หากมี จํานวนกี่คน………………….กรุณาระบุรายละเอียด 

1.) ช่ือ-สกุล MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วันท่ี
เกิด………………………………………………. 

จังหวัดที่เกิด…………………….หมายเลขพาสปอรต…………………..สัญชาติ………………….. 

ความสัมพันธกับเด็ก………………………………………..ความสัมพันธกับพอแมของเด็ก…………………………….. 

ท่ีอยูของเด็ก………………………………………………………………………………………………………………..หมายเลข
โทรศัพท…………………………… 

  

2.) ช่ือ-สกุล MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วันที่
เกิด………………………………………………. 

จังหวัดที่เกิด…………………….หมายเลขพาสปอรต…………………..สัญชาติ………………….. 

ความสัมพันธกับเด็ก………………………………………..ความสัมพันธกับพอแมของเด็ก…………………………….. 

ท่ีอยูของเด็ก………………………………………………………………………………………………………………..หมายเลข
โทรศัพท…………………………… 

  

11.เคยทํางานกับองคกรเหลาน้ีหรือไม : ราชการทหาร/ขาราชการพลเรือน/ตุลาการ/สื่อตางๆหรือ
งานท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งของรัฐ เชน ตํารวจ หรือบริษัทของเอกชนท่ีเกีย่วกับความมั่นคง
.............................................................................................................................. 

ทานประกอบอาชีพ…………………………….....................................
ตําแหนง………………………………..……………………………………….. 



 

 

ช่ือบริษัทหรือองคกรท่ี
สังกัด………………………………………………………......................................................................................…………
…. 

ลักษณะงาน เชน ธุรกจิสวนตัว / โรงงาน
.................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู
สํานักงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

วันท่ีเร่ิมงาน 
......................................................................................................................................................................
.................... 

หมายเลขโทรศัพทสํานักงาน…………………………………………… 
อีเมลล………………………………………………………………… 

รายไดรวมจากงานท่ีทําตอเดือน………………………… 

  

ทานมีบัญชีเงินฝาก อสังหาริมทรัพย หรือรายไดทางอ่ืนๆ เชน เลนหุน แชรอีก ใชหรือไม (หากมี
โปรดระบุ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….. 

12.จํานวนคาใชจายท่ีแบงใหกับครอบครัวตอ
เดือน…………………………………………………………………………………………………………..… 



 

 

13.คาใชจายสวนตัวทีท่านใชตอ
เดือน………………………………………………………………………………………………………………………………. 

14.จํานวนเงินท่ีเตรียมไวใชจายสําหรับการเดินทางคร้ัง
น้ี…………………………………………………………………………………………………….. 

15.ใครเปนคนออกคาใชจายในการเยือนสหราชอาณาจักรคร้ัง
น้ี…………………………………………………………………………………………… 

หากมีผูหน่ึงผูใดออกคาใชจายในบางสวนหรือท้ังหมดของการเดินทางในคร้ังน้ี เขาออกใหคุณเปน
จํานวนเงินเทาไร………………………………… 

  

16.ในระยะเวลา10ปทีผ่านมา เคยไดรับวีซาอังกฤษหรือไม
.................................................................................................................... 

ถาเคย โปรดระบุ ชนิดของวีซา / วนัท่ีวีซาออก / วันท่ีวีซาหมด / ออกโดยท่ีไหน เชน  

C-VISIT/TOURIST        ISSUE : 1 MAY 2000    EXPIRE : 2 NOV 
2000     AUTHORITY BY UK EMBASSY , THAILAND 

......................................................................................................................................................................

............................... 

......................................................................................................................................................................

....................................... 

17.ทานเคยเดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักรในระยะ 10 ปทีผ่านมาใช
หรือไม…………………………………………………………………………….. 

หากใช โปรดระบุชวงเวลาท่ีไปและเหตุผลของการเดินทาง 
…………........................…………………………………………………...................... 



 

 

18.ทานเคยทําเร่ืองขอพํานักถาวรกบั HOME OFFICE ท่ีอังกฤษในระยะ10ปที่ผานมาหรือไม
................................................................. 

19.ทานเคยไดรับการปฎิเสธไมใหเขาประเทศอังกฤษ ในระยะ10ปทีผ่านมาหรือไม (เชนท่ีสนามบิน
หรือทาเรือ) ........................................... 

20.ทานเคยไดรับการปฎิเสธการขอวีซาจากประเทศตางๆหรือ อังกฤษ  ในระยะ10ปที่ผานมา
หรือไม...................................................... 

ถาเคย โปรดระบุ ชวงเวลาและประเทศที่เคยถูกปฎิเสธการขอวีซา
............................................................................................................. 

21.ทานเคยถูกสงตัวกลับประเทศจากประเทศตางๆหรือ อังกฤษ  ในระยะ10ปที่ผานมาหรือไม
......................  

 


