
 

 

รหสัทวัร  B2B2000451  
ทัวรองักฤษ ลิเวอรพูล เออรัก เออเรอร 9 วัน 6 คนื  (TG)  
ออกซฟอรด | เบอรตัน ออน เดอะ วอเทอร | เอดินเบิรก | ลิเวอรพูล | แมนเชสเตอร | ลอนดอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 

วนัที� �. กรุงเทพฯ – ลอนดอน – Bourton on the Water – เมืองสแตรทฟอรด์ – ลิเวอรพ์ลู    

วนัที� �. ลเิวอรพ์ลู – Anfield Stadium – เอาทเ์ลท – เมืองแมนเชสเตอร ์– Old Trafford Stadium 

วนัที� �. เมืองแมนเชสเตอร ์– เบอรม์ิงแฮม – จตัรุสัวิคตอเรยี – ออกซฟอรด์ – เอาทเ์ลท – ลอนดอน 

วนัที� �. เที�ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – แฮรร์อดส ์ 

วนัที� �. อิสระเที�ยวชมลอนดอนตามอธัยาศยั 

วนัที� �. อิสระเที�ยวชมลอนดอนตามอธัยาศยั 

วนัที� �. อิสระเที�ยวชมลอนดอนตามอธัยาศยั – สนามบินฮีทโธรว ์ 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

วันที่ 1  กรุงเทพ 

22.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สายการ
บินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ – ลอนดอน –  Bourton on The Water – เมืองสแตรทฟอรด –  
ลิเวอรพูล  

00.15 น. 
 

06.20 น. 

ออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว เที่ยวบินที ่TG 910 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 4 เมษายนจะออกเดินทางเวลา 00.55 และ
ไปถึงลอนดอนเวลา 07.15 น. *** 
เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นําทาน
ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนนารัก 
Bourton on The Water  ซึ่งเปนหมูบานที่ไดรับการโหวตใหเปนหมูบานที่มี
ความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ดวยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเดน
เฉพาะ ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซึ่งเปนหิน Cotswold stone เทานั้น ภายใน
หมูบานจะมีแมนํ้า Windrush ไหลผาน มีเปดหัวเขียวสวยงามเวียนวายเต็ม
แมนํ้า เปนหมูบานที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติก จากนั้นเดินทางตอสู เมืองส
แตรทฟอรด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าเอวอน อันเปน
บานเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปยร (William Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของอังกฤษ   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 
 



 

 

 
   บาย จากนั้นเดินทางตอสู เมืองสแตรทฟอรด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตั้ง

อยูริมฝم� งแมนํ้าเอวอน อันเปนบานเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปยร (William 
Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ นําเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอรด 
ซึ่ง รมรื่นไปดวยสวนสาธารณะ นําทานชมบานเช็คสเปยร (ดานนอก) และชีวิต
ความเปนอยูของกวีเอกในอดีต ชมโบสถเกาแก Holy Trinity แมนํ้าเอวอนอัน
เงียบสงบ และสถานที่ในประวัตศิาสตรที่เกีย่วของกับกวเีอกผูนี้ อิสระใหทานเลอืก
ซื้อสินคาที่ระลึกจากรานคามากมาย จากนั้นออกเดินทางสูเมืองลิเวอรพูล 
(Liverpool) ไดรับการยกยองใหเปนเมืองวัฒนธรรมแหงยุโรปในป 2008 และ
ยังเปนเมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรีสี่เตาทองหรือเดอะบีทเทิล 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พัก IBIS STYLES LIVERPOOL  หรือเทียบเทา  

 

วันที่ 3 
ลิเวอรพลู – Anfield Stadium – เอาทเลท – เมืองแมนเชสเตอร –  
Old Trafford Stadium 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากนั้นออกเดินทางสูเมืองลิเวอรพลู (Liverpool) ไดรับการยกยองใหเปนเมือง

วัฒนธรรมแหงยุโรปในป 2008 และยังเปนเมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรีสี่เตาทอง
หรือเดอะบีทเทิล นําทานสูสนามฟุตบอลแอนฟลด  (Anfield Stadium) ให
ทานไดถายภาพเปนที่ระลึกกับภายนอกของสนามฟุตบอลสโมสรลิเวอรพูล เปดใช
งานเมื่อป 1884  สนามขนาดใหญที่สามารถรองรับแฟนบอลไดถึง 61,905 คน 
จากนั้นนําทานสู CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET เพื่อซื้อสินคาที่
ลดราคาแบบสุดๆ  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย อิสระใหทานไดเดินเลนเลือกซื้อสินคามีกวา 140 รานคา อาทิ เชน Amani, 

Barbour, Gap, Diesel, French Connection, Polo Ralph lauren, 
Hugo Boss, Samsonite, Burbury, Superdry, Calvin Klein, Next, 
Mulburry, M&S Outlet ฯลฯ จากนั้นออกเดินทางสูเมืองแมนเชสเตอร 
(Manchester) เมืองที่ตั้งของสโมสรที่มชีื่อเสียงโดงดงัในวงการฟุตบอลของโลก 



 

 

โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแก แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร 
ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร เคานตี้  นําคณะถายรูปคูกับสนามฟุตบอล
โอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดวารวย
ที่สุดในโลก เปนสนามที่ใหญเปนอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดมากถึง 
76,212 คน เปนรองจากสนามเวมบลีย สเตเดียม (Wembley Stadium)  
สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแหงเดียว และใหญเปนอันดับที่ 11 ของ
ยุโรปนอกจากนั้นยังเปน 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ�า รับรองเปนสนาม 5 ดาว 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
คํ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS MANCHESTER หรือ
เทียบเทา 
 

วันที่ 4 
เมืองแมนเชสเตอร – เบอรมิงแฮม – จตัุรัสวิคตอเรีย – ออกซฟอรด –  
เอาทเลท – ลอนดอน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเบอรมิงแฮม Birmingham เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ

สองในสหราชอาณาจักร นับเปนเมืองแรกๆของอังกฤษที่มาการนําเครื่องจักรไอ
นํ้ามาใชในอุตสาหกรรม ซึ่งเปนกระแสทําใหเกิดการปฏิวัติอุสาหกรรมไปทั่วโลก 
อาจนับไดวาเบอรมิงแฮมนั้นเปนเมืองศูนยกลางการเริ่มตนของการปฏิวัติ
อุสาหกรรมขององักฤษ นําทานชมจัตุรัสวคิตอเรีย อันเปนที่ตั้งของอาคาร ศาลาวา
การเมือง  Birmingham City Council สรางขึ้นราวคริสตศตวรรษที่ 19 ในยุค



 

 

วิทอเรียนของอังกฤษ จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองออกซฟอรด Oxford เมือง
แหงการเรียนรู  เปนเมืองที่มีชื่อเสียงในดานประวัติศาสตร เปนที่ตั้ งของ
มหาวิทยาลัย ที่มีอายุมากกวา 800 ป เมืองที่เปนที่อยูอาศัยของเหลาขุนนาง
ตางๆมากมาย รวมทั้ง นักวิชาการและนับตั้งแตศตวรรษที่ 9 เปนตนมา และยัง
เปนเมืองสถานที่ถายทําภาพยนตรเรื่อง Harry Potter ภาพยนตรที่มีชื่อเสียงโดง
ดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองออกซฟอรด มีเวลาเวลาใหทานเดิน
เลนชมเมืองมหาวิทยาลัยแหงนี้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสู Bicester Village outlet  ชอปปم�งจุใจ มีหลากหลายแบ

รนดดั งใหท านให เลือกสรร อาทิ  เชน Balenciaga, Valentino, MCM, 
Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, 
Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, 
Fendi ฯลฯ ใหเวลาทานไดอิสระสนุกกับการเลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนําภายใน 
OUTLET หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสูกรุงลอนดอน (London) เมืองหลวง
ของประเทศอังกฤษ 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  IBIS EXCEL LONDON หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 5 เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – แฮรรอดส 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นํ า ท า น เที่ ย ว ช ม  ม ห า น ค ร ล อ น ด อ น  ผ า น พิ ค ค า ดิ ล ลี่ เซ อ ร คั ส 

(PiccadillyCircus) เดิมเปนวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีนํ้าพุ และรูป
ปم�นอีรอสตรงกลาง และเขาสูไชนาทาวน ยานชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน 
ผานจัตุรัสทราฟลการ (Trafagal Square) ที่รายลอมไปดวยอาคารที่นาสนใจ 
ผานมหาวิหารเซนตปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญเปน
อันดับ 2 ของโลก สถานที่ใชจัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวางเจาฟ�าชายชารล 
และเลดี้ไดอานา สเปนเซอร แลวเขาสูจัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสทมินสเตอร 
(Westminster Abbey) ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแตตนศตวรรษที่ 16 
และยงัเปนที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รูจักกนัดใีนนามหอนาฬิกาบกิเบน (Big Ben) ที่



 

 

มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชัว่โมง เปนนาฬิกาที่มีหนาปดใหญที่สุดใน
โลกและฝم�งตรงขามที่มแีมนํ้าเทมสกัน้อยูเปนที่ตัง้ของชงิชาสวรรค ลอนดอน อาย 
(London Eye) ชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในยุโรป จากนั้นนําทานถายรูปกับสะพาน
หอคอย (Tower Bridge) สะพานขามแมนํ้าเทมสที่สามารถยกเปดปดได 
จากนั้นถายรูปคูกับหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ที่เกิดเหตุ
แหงประวัติศาสตรอันเกรียงไกร ยิ่งใหญนองเลือด หรือแมแตซับซอนซอนเงื่อน มี
อดีตที่ยาวนาน เคยเปนป�อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดนประหาร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน (เปดยางโฟรซีซั่น)  
บาย จากนั้นอิสระใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย บริเวณถนนออก

ฟอรด (Oxford Street) ซึ่งเรียกไดวาเปนศูนยกลางการชอปปم�งในกรุง
ลอนดอน มีรานคาเส้ือผาแฟชั่น เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนว
ถนนกวา 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 ยังมีหางสุดหรู
อยาง Selfridges ที่มีสินคาซุปเปอรแบรนด ตั้งอยูอีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 



 

 

ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IBIS EXCEL LONDON  หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 6 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษัทไมมีรถ

บริการสง คาใชจายทั้งหมดเปนความรับผิดชอบของตัวทานเอง 
ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IBIS EXCEL LONDON หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 7 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษัทไมมีรถ

บริการสง คาใชจายทั้งหมดเปนความรับผิดชอบของตัวทานเอง 
ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IBIS EXCEL LONDON หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 8 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย – สนามบินฮีทโธรว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษัทไมมีรถ

บริการสง คาใชจายทั้งหมดเปนความรับผิดชอบของตัวทานเอง 
16.30 น. นําทานเดินทางสูสนามบินฮีทโธรว เพื่อใหทานไดมีเวลาทํา คืนภาษี (Tax 

Refund) และเลือกซื้อ สินคาปลอดภาษีในสนามบิน 
21.35 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ TG 917  

*** สําหรับคณะที่ออกเดนิทางตัง้แต 4 เม.ย. จะออกเดินทางเวลา 21.25 น. และ
ไปถึงกรุงเทพเวลา 15.00 น. *** 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 

16.00 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
************************************************************************
************************************************* 
 



 

 

  
 
 
 
  
 
 
 

ราคาแนะนําเพียง 
Liverpool เออรัก เออเรอร อังกฤษ  
9 วัน 6 คนื โดยสายการบินไทย (TG) 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอาย2ุป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอาย2ุป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอาย2ุป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตยีง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ทานละ 

วันที่ 13-21 มี.ค. 63 46,900 46,900 46,900 46,900 21,115 10,900 

วันที่ 4-12 เม.ย. 63 59,900 59,900 59,900 59,900 24,545 10,900 

วันที่ 12-20 เม.ย.63 59,900 59,900 59,900 59,900 24,545 10,900 

วันที่ 23-31 พ.ค. 63 49,900 49,900 49,900 49,900 24,115 10,900 

วันที่ 14-22 มิ.ย. 63 49,900 49,900 49,900 49,900 24,115 10,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลว

เทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิว

ยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิก
การจองทัวรโดยอัตโนมัติ 



 

 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบ
หมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1  คาตั๋วเครื่องบนิ ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  



 

 

  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตวั, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหาย
ในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอังกฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (16 ปอนด) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (18 ปอนด) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษิัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมตัิวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษิัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวซีาและการยื่นวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะ

ชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทาน

ตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลา
ในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวี
ซาได  



 

 

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองใน
ประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น 

4. หนังสือเดินทางตองมอีายุไมตํา่กวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว
ตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะ

ดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรยีกเกบ็คามดัจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 
1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วใน
กรณีที่เครื่องบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใช
ผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอ
ทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิด
จากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดนิทางได ซึ่งจะตองมใีบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัท
ฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ 
เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจรงิ เชน คาวีซาและคาบริการยืน่วี
ซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่
กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที ่ไมวา
เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว 

(Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพัก
ตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 
เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมอืง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มี

ขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศองักฤษ  
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานบัจากวันยื่นประมาณ 1 เดือน 
*** ยื่นวีซาแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี้ ชัน้ 28) 

ในระหวางยื่นวซีาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 
 

**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมกีารเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเรื่อย ๆ** 

 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นบัจากวัน
เดินทางกลับ  และหนงัสือเดินทางจะตองไมชาํรุด (หนงัสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม 
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ 
(พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตา
หรือเครื่องประดบั ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 
 

3. หลกัฐานการเงนิ  
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมดุเงิน
ฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทัว่ไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลงั 6 เดอืน 
รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรอืถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงนิในบัญชี 
อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบญัชีตองมคีรบทกุเดือน  ในกรณีทีม่ีไมครบ 6 
เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง  



 

 

3.2  กรณีเปลี่ยนบญัชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมดุบัญชีมาทัง้สองเลม (ทัง้เลมเกา –
เลมใหม) 
 
***ควรเคลือ่นไหวบัญชีสมํ่าเสมอ ไมควรแตงบัญชีโดยการนําเงินกอนใหญเขาบญัชกีอนยื่นวี
ซา จะทาํใหยอดเงินกระโดด ซึง่อาจเปนเหตุใหทานถกูปฏิเสธวีซาได   
     
 
3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.3.1 สําเนาสมดุเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายให อพัเดทไม
เกิน 15 วัน กอนวันยืน่วีซา  และบัญชตีองมคีรบทกุเดือน  ในกรณีทีม่ีไมครบ 6 เดือน ใหขอ
เปนSTATEMENT พรอมทาํจดหมายชี้แจง 
     3.3.2. ตองทาํหนงัสือรับรองคาใชจายทีม่ีการชีแ้จงความสัมพันธอกีหนึง่ฉบับ (Sponsor 
Letter) 

 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

 
4. หลกัฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนงัสือรบัรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มชีื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดอืน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตน 
- เปนพนกังาน    หนงัสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตาํแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  

(ขอเปนภาษาองักฤษมอีายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชือ่-สกุลตองตรงตามหนา
พาสปอรต ใชคาํวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนกัศกึษา ใชหนงัสือรบัรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศกึษาอยู  
(ขอเปนภาษาองักฤษมอีายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชือ่-สกุลตองตรงตามหนา
พาสปอรต ใชคาํวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูที่ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 



 

 

- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบตัร(กรณีเดก็อายุตํา่กวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดนิทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกับบดิา จะตองมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอาํเภอตนสงักดั (โดย

มารดาจะตองคดัหนังสือยนิยอมระบุใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศกับบดิา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเดก็เดินทางกับมารดา จะตองมีหนงัสือยินยอมจากบดิา จากอาํเภอตนสังกดั (โดยบดิา
จะตองคดัหนงัสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบตัร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบดิาและมารดาจะตองคัดหนงัสือระบุ
ยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเดก็ จากอาํเภอตน
สังกดั พรอมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุตํา่กวา 18 ป บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอม
เดินทางมาสมัภาษณกบับตุรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน 

7. ทานไมจาํเปนตองเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทานั้น 

8. ในกรณทีี่มีเอกสารเปนภาษาไทยจะตองแปลเปนภาษาอังกฤษทกุฉบับ จะตองแปลจากราน
แปลหรือศูนยแปล พรอมประทับตราจากรานหรือศูนยแปลเทานั้น ไมสามารถใชตวัที่แปลเองได 
(คาแปลเอกสารไมรวมในรายการทวัร ผูเดนิทางเปนผูรบัผดิชอบเอง) 

 
 

แบบฟอรมสําหรบักรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศองักฤษ 
 

(กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาองักฤษ ใหครบทุกขอ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 



 

 

 
ชื่อ-นามสกุล ผูเดินทาง ภาษาไทย 
................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุล ผูเดินทาง ภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง 
............................................................................. 
ชื่อ-นามสกุลเกา ที่เคยใชกอนเปล่ียน 
............................................................................................................. 
เหตุผลที่เปล่ียน (เชน สมรส ฯลฯ) .............................. 
เปล่ียนเมื่อวันที่ (วัน/เดือน/ป) ................................... 
 
วัน/เดือน/ปเกิด..................................................................เชือ้ชาติ......................... 
สัญชาต ิ............................ สถานที่เกิด........................... ประเทศ........................... 
 
ที่อยู ( ถาทีอ่ยูตามทะเบียนบาน กบัที่อยูปจจบุันคนละที่อยูกรุณาแจงรายละเอียด) 
.............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย................................... ทาน
อาศัยอยูในบานหลังนีม้าเปนเวลา …......ป ............เดือน 
หมายเลขโทรศัพทมอืถอื.......................................... 
หมายเลขโทรศัพทที่ทาํงาน ......................................... 
หมายเลขโทรศัพทบาน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 
มีหนงัสือเดินทางมาแลวทัง้หมด ..................เลม     
หมายเลขหนงัสือเดนิทางปจจุบัน ........................ 
วันที่ออก...............................หมดอายุ.............................. 
หมายเลขหนงัสือเดนิทางเลมเกา ......................... 
วันที่ออก...............................หมดอายุ............................... 
 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศองักฤษหรือไม ………………………………………………………………… 
วัน/เดือน/ป ที่เคยเขาประเทศองักฤษครัง้ลาสดุ .............................................  
รวมทัง้หมดกีว่ัน .................... 



 

 

วัตถุประสงคในการไปครัง้ลาสุด (ทองเที่ยว , ธุรกิจ , นกัเรียน) 
.................................................................... 
ประเภทของวีซาองักฤษที่เคยไดรับ เปนประเภทใด ...................................................................................... 
ระยะเวลาของวีซาอังกฤษที่เคยไดรับ เริม่ตั้งแตวันที่ ..................................... 
ถึงวันที ่................................... 
 
ทานเคยไดรบัการปฏิเสธวีซาอังกฤษ หรือ ประเทศอื่นๆหรือไม ................................................................... 
เหตุผลที่ถกูปฏิเสธ ..........................................................  
วัน/เดือน/ป ทีถู่กปฏิเสธ ....................................... 
 
ประเทศอื่น ๆ ทีท่านเคยเดินทางไปนอกจากองักฤษ (ในรอบ 10 ป) วันเดือนป ที่ไป รวมกีว่นั และ
วัตถุประสงคในการไป (ทองเที่ยว , ธรุกิจ, นกัเรียน) 
1.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถุประสงคในการไป .......................... 
2.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถุประสงคในการไป .......................... 
3.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถุประสงคในการไป .......................... 
4.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถุประสงคในการไป .......................... 
5.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถุประสงคในการไป .......................... 
 
สถานภาพ  
.........โสด    
........ หยา และมทีะเบียนหยา (ตองนํามาแสดงดวย)                           
......... แตงงานแลว (แตไมไดจดทะเบียน)            
........ แตงงานและมีทะเบียนสมรส (ตองนาํมาแสดงดวย) 
........ หมาย (คูสมรสเสียชีวติ) 



 

 

 
ในกรณีสมรสแลวทั้งจดทะเบียนและไมจดทะเบียน ตองกรอกรายละเอียดเพิม่เติม                                 
ชื่อ นามสกุล ของคูสมรส ........................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด ของคูสมรส........................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.................................................................................................. 
เชื้อชาติ ..........................................  สัญชาติ ............................................. 
หมายเลขหนงัสือเดนิทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทมอืถอื ......................................... 
ที่อยูปจจุบันของคูสมรส ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................... 
 
ในกรณีทีม่ีบตุร ตองกรอกรายละเอียดเพิม่เตมิทกุคน                                                                   
1.ชื่อ นามสกุล ของบตุร ........................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด ของบตุร ........................................................................................................................... 
สถานที่เกิด................................................................................... 
หมายเลขหนงัสือเดนิทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทมอืถอื ......................................... 
ปจจุบันบตุรอาศัยอยูที่ ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................. 
2.ชื่อ นามสกุล ของบตุร ........................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด ของบตุร ........................................................................................................................... 
สถานที่เกิด................................................................................... 
หมายเลขหนงัสือเดนิทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทมอืถอื ......................................... 
ปจจุบันบตุรอาศัยอยูที่ ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................. 
 
ประวัตขิองบดิา                                                                                                               
ชื่อของบดิา ..........................................................  



 

 

นามสกุลของบดิา .......................................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด ของบดิา .........................................  
สถานที่เกิดของบดิา........................................................ 
ประเทศที่เกิด ......................................................  
เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ...................................... 
หมายเลขหนงัสือเดนิทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทมอืถอื ......................................... 
ประวัตขิองมารดา                                                                                                            
ชื่อของมารดา ........................................................  
นามสกุลของมารดา .................................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด ของมารดา ..........................................  
สถานที่เกิดของมารดา .............................................. 
ประเทศที่เกิด .............................................  
เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ ..................................... 
หมายเลขหนงัสือเดนิทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทมอืถอื ......................................... 
 
ขอมูลสวนตัวของผูเดินทางเกี่ยวกับดานอาชพี การงาน รายได รายรบั และรายจายตางๆ 
งานปจจบุันทําอาชพี, ตําแหนง (โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) ...................................................................... 
ชื่อบริษทัที่ทาํงาน .......................................................................................................................................... 
........................................................................................................... 
 
 
ที่อยูของบริษัททีท่ํางาน
.............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.......................................วัน/
เดือน/ป ที่เริ่มทํางาน ............................................... เงินเดือน .................................บาท 
 



 

 

กรณี นกัเรียน / นกัศึกษา ระบุชือ่โรงเรียน/มหาวทิยาลัย 
............................................................................... 
ระดับชั้นที่เรียนอยู ........................................หลักสูตรที่กาํลังเรียน .............................................................. 
 
ทานเคยทํางานเหลานี้หรอืไม (ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย สื่อมวลชน ขาราชการ)  
........เคย ........ไมเคย 
ถาเคย ระบุอาชีพที่ทํา , ตําแหนง (โปรดระบุเปนภาษาองักฤษ) 
.................................................................... 
ชื่อตนสังกัดที่เคยทํางาน ................................................................................................................................ 
.....................................................................................................................  
 
ที่อยูของตนสังกดัที่เคยทํางาน
.............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.......................................วัน/
เดือน/ป ที่เริ่มทํางาน ..........................................  
วัน/เดือน/ป ที่ออกจากงาน .......................................... 
 
ทานมีสมดุบัญชีเงินฝากหรือไม                ........มี      .......ไมม ี                                                    
ถามีโปรดแจงรายละเอียดวาเปน  บัญชอีอมทรัพย / ฝากประจาํ  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเทาไหร   
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………... 
ทานไดใชเงินสวนตัวตอเดือนเทาไหร........................................................................................................... 
ทานแบงรายไดของทานใหกบัสมาชกิครอบครวัเดอืนละเทาไหร .................................................................  
คาใชจายของทานในการไปอังกฤษเปนจํานวนเงินเทาไหร ...........................................................................   
ในการเดินทางครัง้นี้ ใครเปนคนออกคาใชจายใหทาน ..................................................................................
ใครเปนคนจายคาใชจายตางๆ เชน คาตั๋วเครือ่งบิน คาโรงแรม คาอาหาร 
..................................................... ถามคีนออกคาใชจายใหทานไปอังกฤษ เขาไดจายใหเปนจาํนวนเงิน
เทาไหร ...............................................  



 

 

หมายเหตุ การอนุมัตวิีซาเปนดลุพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 
ทั้งนีบ้รษิัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดนิทางเทานัน้ 
 
 
 
 
 
 


