
 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

           เร ิม่ตน้ 

63,900 
บาท/ทา่น  เดนิทาง กนัยายน – ธนัวาคม 65  

HILIGHT 
พกัลอนดอน 4 คนื |เบอรต์นั ออน เดอะวอเทอร ์| สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์| สโตนเฮน้จ ์

เขา้ชมสนามฟุตบอลแอนดฟิ์ลด ์|เมนูพเิศษ Fish and Chip เป็ดยา่งโฟรซ์ซี ัน่ และเบอรเ์กอรล์อ๊บสเ์ตอร ์
 

ENGLAND LOBSTER 

MANCHESTER ANFIELD 

อังกฤษ 7 วัน 5 คืน 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
10.00 น. 

 

12.50 น. 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน อี.วี.เอ.แอร ์ประตู 8 แถว Q พบ

เจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก 

ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษดว้ยเท่ียวบิน BR067 

19.25 น. 

 

ท่ีพกั 

เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นาํท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและนาํท่านเดินทางเขา้สู่

โรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั RENAISSANCE LONDON HEATHROW หรือเทียบเท่า 

วันที ่2 
ลอนดอน – เบอรต์ัน ออนเดอะวอเทอร ์– สแตรทฟอรด์ – แมนเชสเตอร ์- สนามฟุตบอล

โอลด ์แทรฟฟอรด์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางไปยงัเมืองเล็กแสนน่ารกั Bourton on The Water  ซึ่งเป็นหมู่บา้นท่ีไดร้บัการโหวตใหเ้ป็นหมู่บา้นท่ีมีความสวยงาม

มากท่ีสุดในอังกฤษ ดว้ยลักษณะของตัวอาคารท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสรา้งตัวอาคารดว้ยหิน ซึ่งเป็นหิน Cotswold stone 

เท่านัน้ ภายในหมบูา้นจะมีแม่นํา้ Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหวัเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่นํา้ เป็นหมู่บา้นท่ีมีธรรมชาติสดุแสนโร

แมนติค จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมืองท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่นํา้เอวอน อันเป็นบา้นเกิดของวิ

ลเล่ียม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare ) กวีท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของอังกฤษ นําเท่ียวชมเมืองสแตรทฟอรด์ ซึ่ง ร่มร่ืนไปด้วย

สวนสาธารณะ นาํท่านชมบา้นเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก) และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity แม่นํา้เอ

วอนอนัเงียบสงบ และสถานท่ีในประวตัิศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบักวีเอกผูนี้ ้อิสระใหท่้านเลือกซือ้สินคา้ท่ีระลกึจากรา้นคา้มากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมืองท่ีตั้งของสโมสรท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมี

สโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซิตี ้และสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชียร ์เคานต์ี ้ นาํท่านถ่ายรูป

ดา้นนอกคู่กับสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยฯู ท่ีจดัว่าเคยรวยท่ีสดุในโลก และเป็น

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – ลอนดอน 

วนัท่ี 2. ลอนดอน – เบอรต์นั ออนเดอะวอเทอร ์– สแตรทฟอรด์ – แมนเชสเตอร ์- สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ 

วนัท่ี 3. แมนเชสเตอร ์– ลิเวอรพ์ลู – เขา้ชมสนามฟตุบอลแอนฟีลด ์ - BICESTER VILLAGE OUTLET – ลอนดอน 

วนัท่ี 4. ลอนดอน – บาธ – พิพิธภณัฑน์ํา้แรร่อ้นโรมนั – ซาลสบ์วัรี – สโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน 

วนัท่ี 5. อิสระเท่ียวลอนดอนตามอธัยาศยั 

วนัท่ี 6. ลอนดอน – ทาวเวอรบ์รดิจ ์– ลอนดอนอาย - ชอ้ปป้ิง - สนามบิน 

วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ 
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สนามท่ีใหญ่อันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน เป็นรองจากสนาม  เวมบลีย์ สเตเดียม (Wembley 

Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติองักฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 11 ของยุโรปนอกจากนัน้ยงัเป็น 1 ใน 2 สนามใน

อังกฤษท่ี ยูฟ่า รบัรองเป็นสนาม 5 ดาว จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซือ้ของท่ีระลึกของทีมท่ีท่านชื่นชอบในรา้น MEGA STORE ท่ี

มากมายไปดว้ยของท่ีระลึกหลากหลายชนิดสาํหรบัแฟนบอล จากนั้น นาํท่านสู่ย่าน Manchester Piccadilly ถนนชอ้ปป้ิงท่ีคึกครืน้

ท่ีสุดของเมือง หรือเดินเลือกซือ้สินคา้ในหา้ง Manchester Arndale หา้งขนาดใหญ่และ Market Street ท่ีมีรา้นแบรนดด์ังเรียงราย

เต็มไปหมดไม่แพ ้oxford street ในลอนดอน 

 
คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (Fish and Chips) 

ท่ีพกั นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั AC MANCHESTER SALFORD QUAYS หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 
แมนเชสเตอร ์– ลิเวอรพ์ูล – เข้าชมสนามฟุตบอลแอนฟีลด ์ - BICESTER VILLAGE OUTLET 

– ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่เมืองลิเวอรพ์ูล (Liverpool) ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมืองวฒันธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยงัเป็นเมืองถิ่นกาํเนิด

ของวงดนตรีส่ีเต่าทองหรือเดอะบีทเทิล นาํท่านสู่สนามฟุตบอลแอนฟีลด ์ (Anfield Stadium) นาํท่านเขา้ชม สนามฟุตบอลแอน

ฟีลดข์องสโมสรลิเวอรพ์ูล สนามขนาดใหญ่ท่ีสามารถรองรบัแฟนบอลไดถ้ึง 61,905 คน  โดยสโมสรฟุตบอลลิเวอรพ์ูลนัน้ก่อตัง้ในปี 

ค.ศ.1892 และไดใ้ชส้นามแอนฟีลดม์าตัง้แต่เริ่มก่อตัง้ สญัลกัษณข์องทีมคือลิเวอรเ์บิรด์ (Liverbird) ซึ่งเป็นนกแถบทะเลไอรชิ บรเิวณ

แม่นํา้เมอรซ์ีย ์โดยท่ีปากนกคาบใบไมไ้ว ้มีสโลเเกนและเพลงประจาํสโมสรคือ “You’ll Never Walk Alone” 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

 จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ Bicester Village outlet ให้ท่านไดช้อปป้ิงจุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านให้เลือกสรร อาทิ เช่น 

Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & 

Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่กรุงลอนดอน 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั NOVOTEL LONDON EXCEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 ลอนดอน – บาธ – พพิธิภัณฑน้ํ์าแร่ร้อนโรมัน – ซาลสบ์ัวรี – สโตนเฮ้นจ ์– ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหบุเขาของแมน่ํา้เอวอนในบรเิวณท่ีมนีํา้พรุอ้นธรรมชาตท่ีิเป็นท่ีตัง้ถิ่นฐานของชาว

โรมันสมัยท่ียังเรืองอาํนาจ และเป็นผู้สรา้งโรงอาบนํ้าโรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ้

(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 นาํท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑน์ํ้าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวตัิการคน้พบท่ีน่าสนใจ 

ปัจจบุนัเป็นกลุ่มอาคารสาํคญัของเมือง คือ บริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้ของบ่อนํา้แร่รอ้นคิงส ์(The Sacred Spring) ส่วนท่ีสอง คือ บรเิวณวดั 

และส่วนท่ีสาม คือ บรเิวณท่ีเปิดบริการใหน้กัท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใชบ้รกิารนํา้แร่ซึ่งมีทัง้สระว่ายนํา้, บ่อนํา้แรเ่ย็น-รอ้น, หอ้งอบไอ

นํา้ และส่วนท่ีเป็น Turkish Bath  

 
กลางวัน

บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนัน้นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลสบ์ัวร่ี (Salisbury) นาํท่านชมเสาหินสโตนเฮ้นจ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์อง

โลกในยุคก่อนประวัติศาสตร ์มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบ
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วตัถปุระสงคใ์นการสรา้งอย่างชดัเจน  หลงัจากนัน้นาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงลอนดอน 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน (พิเศษ เป็ดย่างโฟรซ์ีซั่น) 

ท่ีพกั นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั NOVOTEL LONDON EXCEL  หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 อิสระเทีย่วลอนดอนตามอัธยาศัย 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั 

อิสระเต็มวนั โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มลู หรือ คาํแนะนาํ และ ทางบรษิัทไม่มีรถบรกิารส่ง ค่าใชจ้่ายทัง้หมดเป็นความรบัผิดชอบของตวั

ท่านเอง เช่นชมพิพิธภณัฑบ์ริติช (British Museum) ซึ่งเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑด์า้นประวตัิศาสตร ์และวฒันธรรมของมนุษยท่ีสาํคัญ

ท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุในโลก มีการก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ้งตน้วตัถุท่ีเก็บรวบรวมไวส่้วนใหญ่เป็นของสะสมของ

เซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทยแ์ละนกัวิทยาศาสตร ์พิพิธภณัฑแ์ห่งนีเ้ปิดใหบ้ริการแก่สาธารณะเป็นครัง้แรกในวนัท่ี

15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส ์เมืองบลูมสเ์บอรรี์ กรุงลอนดอน อันเป็นสถานท่ีตัง้ของอาคารพิพิธภัณฑใ์น

ปัจจบุนั  

อิสระอาหารกลางวนัและคํ่าตามอธัยาศยั 

นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั NOVOTEL LONDON EXCEL หรือเทยีบเท่า 

 
 

วันที ่6 ลอนดอน – สะพานหอคอย – ลอนดอนอาย - ช้อปป้ิง - สนามบิน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเท่ียวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลล่ีเซอรค์สั (PiccadillyCircus) เดิมเป็นวงเวียนท่ีบรรจบของถนน 6 สาย มีนํา้พ ุและ

รูปป้ันอีรอสตรงกลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน ์ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจตัุรสัทราฟัลกา้ร ์(Trafagal Square) ท่ี

รายลอ้มไปดว้ยอาคารท่ีน่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานท่ีใช้

จดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สู่จัตุรสัรฐัสภามหาวิหารเวสทม์ินสเ์ตอร ์
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(Westminster Abbey) ท่ีตัง้ของรฐัสภาองักฤษมาตัง้แต่ตน้ศตวรรษท่ี 16 และยงัเป็นท่ีตัง้ของหอนาฬิกาท่ีรูจ้กักนัดีในนามหอนาฬิกา

บิ๊กเบน (Big Ben) ท่ีมีความสงู 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชั่วโมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดใหญ่ท่ีสดุในโลกและฝ่ังตรงขา้มท่ีมีแม่นํา้

เทมสก์ัน้อยู่เป็นท่ีตัง้ของชิงชา้สวรรค ์ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชา้สวรรคท่ี์สงูท่ีสดุในยโุรป จากนัน้นาํท่านถ่ายรูปกบัทาวเวอร์

บริดจ ์(Tower Bridge) สะพานขา้มแม่นํา้เทมสท่ี์สามารถยกเปิดปิดได ้จากนัน้ถ่ายรูปคู่กบัหอคอยลอนดอน (Tower of London) 

สถานท่ีท่ีเกิดเหตุแห่งประวัติศาสตรอ์ันเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซับซอ้นซ่อนเงื่อน มีอดีตท่ียาวนาน เคยเป็นป้อม

ปราการ ปราสาทราชวงั คกุ และแดนประหาร 

 
กลางวัน

บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง( พิเศษ ลิม้รส Burger & Lobster ร้านดังของลอนดอน) 

นาํท่านเลือกซือ้สิน้คา้ในย่านไนซบ์ริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นท่ีตั้งของห้างสรรพสินคา้ชื่อดังอย่าง ฮารว์ีย ์นิโคล (Harvey 

Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ท่ีท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นชัน้นาํจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮรร์อดสท่ี์นิยมกัน

อย่างมาก รวมทั้งมีรา้นคา้แฟชั่นมากมายตัง้อยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, 

Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ท่ีเป็นท่ีตั้งของรา้น Super Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, 

Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, 

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

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินลอนดอน 

21.35 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพดว้ยเท่ียวบิน BR068 

 

วันที ่7 กรุงเทพฯ 
15.05 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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ราคาเพยีง 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

ท่านละ 

20-26 กนัยายน 65 63,900.- 9,900.- 

14-20 ตลุาคม 65 63,900.- 9,900.- 

21 -27 ตลุาคม 65 63,900.- 9,900.- 

23 -29 ตลุาคม 65 63,900.- 9,900.- 

4-10 พฤศจิกายน 65 63,900.- 9,900.- 

14-20 พฤศจกิายน 65 63,900.- 9,900.- 

2- 8 ธันวาคม 65 63,900.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

เงือ่นไขการเดินทางเข้าออกประเทศ 
► เอกสารท่ีตอ้งทาํการเตรียมกอ่นเดินทาง 

 1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน)  

 2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ท่ีออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

 3. เอกสารใบรบัรองท่ีไดร้บัวคัซีนป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม 

 

► ผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ จะตอ้งไดร้บัวคัซีน ครบโดสแลว้ 

โดยตอ้งผ่านระยะเวลาการฉีดวคัซนีโดสสดุทา้ยมาอยา่งนอ้ย 14 วนั  

 

►การเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย สาํหรบัคนไทย ผูเ้ดินทางตอ้งขอ Thailand Pass  

ขัน้ตอนท่ี 1 : เตรียมเอกสารใหพ้รอ้ม 

 1. หนงัสือเดินทาง (Passport) 

 2. VISA (สาํหรบัชาวต่างชาติเท่านัน้) 
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 3. เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบถว้น ตามขอ้กาํหนดของรฐับาลไทย มากกว่า 14 วนัก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificateและ 

International Vaccinated Certificate) 

 4. ประกนัสขุภาพท่ีครอบคลมุการรกัษาโควิดในต่างประเทศวงเงนิ USD 50,000 (สาํหรบัชาวต่างชาตเิท่านัน้) 

ขัน้ตอนท่ี 2 : ลงทะเบียน Thailand Pass เอกสารท่ีตอ้งใชต้ามรายละเอียดขัน้ตอนท่ี1 

ลงทะเบียนอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทางเขา้ประเทศไทย เมื่ออนมุตัิแลว้จะไดร้บั Thailand Pass QR Code สาํหรบัการเดินทางเขา้ประเทศ

ไทย 

ขัน้ตอนท่ี 3 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 

 1.แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Codeต่อเจา้หนา้ท่ีสนามบินท่ีท่านมาถึง 

 2.ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเขา้เมือง และกรมควบคมุโรค 

 

เงือ่นไขการจอง 
1.           ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 

2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพ่ือทาํการจองควิยื่นวีซา่ ภายใน 3 วนันบัจากวนั

จอง  

 หากไม่สง่สาํเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาติยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้  

 หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไ์มร่บัผิดชอบ ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 

 รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

 ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง  

 เน่ืองจาก การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไมเ่กิน

จาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) รวมนํา้หนกักระเป๋าใบละ 23 ก.ก. จาํนวนไมเ่กิน 2 ใบ 

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
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6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

        ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพ่ิมเติมกบัทางบรษิัทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  

         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  

9. ค่าภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%  (เฉพาะคา่บรกิาร) 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

2. ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 ปอนด/์ ท่าน / วนั (คิดเป็น 5 วนั เท่ากบั 10 ปอนด)์ 

3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย ท่านละ 3 ปอนด/์ ท่าน / วนั (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั 21 ปอนด)์ 

4. ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าเดินทางและสมัภาระประจาํไโรงแรม (เพ่ือป้องกนัการสญูหาย ควรดแูลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง) 

5. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิเช่น คา่เคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, ค่านํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา่ 23 

ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล  

 และ ในกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมคี่าท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

6. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 

7. ค่าวซี่าประเทศองักฤษรวมค่าบรกิารยื่นวีซ่า (ประมาณ  9,900 บาท) 

8. ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ (ถา้มี) 

 

เงือ่นไขการชาํระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้

ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํา้หนัก

ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท่ี

เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 30,000 บาท และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนท่ี บรษิัท

ฯกาํหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งนาํไป

ชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิัทฯจะทาํการเล่ือนการเดินทางของ

ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี

ซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอเก็บ

เฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า / ค่ามดัจาํตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบิน

แลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ

สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 

ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบนํา้ ซึ่ง

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  
ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

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

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 
เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ
ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ
หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 
***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี
เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีงือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง
สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื
พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 
ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
 

3. หลกัฐานการเงนิ  
3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก 
ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ย
สําเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ
ยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีแ้จง  
3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถ่ายสําเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่
ใหม)่ 
 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีมํ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการนําเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ จะ
ทําใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  

 
3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
     3.3.1 สําเนาสมดุเงนิฝากออมทรพัยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้อัพเดทไมเ่กนิ 15 
วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT 
พรอ้มทําจดหมายชีแ้จง 
     3.3.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 
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อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บัตรประชาชน 
- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุํ่ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั
หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่
ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา
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สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 
7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 
8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทกุฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอืศนูย์

แปล พรอ้มประทบัตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไมส่ามารถใชต้วัทีแ่ปลเองได ้
(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาประเทศองักฤษ 
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(กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทกุขอ้ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 
ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาไทย 
................................................................................................................... 
ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสอืเดนิทาง 
............................................................................. 
ชือ่-นามสกลุเกา่ ทีเ่คยใชก้อ่นเปลีย่น 
............................................................................................................. 
เหตผุลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) .............................. 
เปลีย่นเมือ่วันที ่(วัน/เดอืน/ปี) ................................... 
 
วัน/เดอืน/ปีเกดิ..................................................................เชือ้ชาต.ิ.........................  
สญัชาต ิ............................ สถานทีเ่กดิ........................... ประเทศ........................... 
 
ทีอ่ยู ่( ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยูปั่จจบุันคนละทีอ่ยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด) 
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................รหัส
ไปรษณีย.์.................................. ทา่นอาศัยอยูใ่นบา้นหลังน้ีมาเป็นเวลา …......ปี ............เดอืน 
หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.......................................... 
หมายเลขโทรศัพทท์ีทํ่างาน ......................................... 
หมายเลขโทรศัพทบ์า้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 
มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด ..................เลม่     
หมายเลขหนังสอืเดนิทางปัจจบุัน ........................ 
วันทีอ่อก...............................หมดอาย.ุ............................. 
หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ......................... 
วันทีอ่อก...............................หมดอาย.ุ.............................. 
 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม ่………………………………………………………………… 
วัน/เดอืน/ปี ทีเ่คยเขา้ประเทศอังกฤษครัง้ลา่สดุ .............................................  
รวมทัง้หมดกีวั่น .................... 
วัตถปุระสงคใ์นการไปครัง้ลา่สดุ (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ , นักเรยีน) 
.................................................................... 
ประเภทของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดร้ับ เป็นประเภทใด 
...................................................................................... 
ระยะเวลาของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดร้ับ เริม่ตัง้แตวั่นที ่..................................... 
ถงึวันที ่................................... 
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ทา่นเคยไดร้ับการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอื ประเทศอืน่ๆหรอืไม ่
................................................................... 
เหตผุลทีถ่กูปฏเิสธ ..........................................................  
วัน/เดอืน/ปี ทีถ่กูปฏเิสธ ....................................... 
 
ประเทศอืน่ ๆ ทีท่า่นเคยเดนิทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีวั่น และวัตถปุระสงค์
ในการไป (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ, นักเรยีน) 
1.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 
2.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 
3.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 
4.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 
5.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 
 
สถานภาพ  
.........โสด    
........ หย่า และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งนํามาแสดงดว้ย)                           
......... แตง่งานแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน)            
........ แตง่งานและมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งนํามาแสดงดว้ย) 
........ หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
 
ในกรณีสมรสแลว้ทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ                                                                                                       
ชือ่ นามสกลุ ของคูส่มรส 
........................................................................................................................... 
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส
........................................................................................................................... 
สถานทีเ่กดิ.................................................................................................. 
เชือ้ชาต ิ..........................................  สญัชาต ิ............................................. 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 
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ทีอ่ยูปั่จจบุันของคูส่มรส 
........................................................................................................................... 
 
ในกรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน                                                                                                
1.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 
........................................................................................................................... 
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 
........................................................................................................................... 
สถานทีเ่กดิ................................................................................... 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 
ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี ่
........................................................................................................................... 
2.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 
........................................................................................................................... 
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 
........................................................................................................................... 
สถานทีเ่กดิ................................................................................... 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 
ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี ่
........................................................................................................................... 
 
ประวัตขิองบดิา                                                                                                                                                
ชือ่ของบดิา ..........................................................  
นามสกลุของบดิา .......................................................... 
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา .........................................  
สถานทีเ่กดิของบดิา........................................................ 
ประเทศทีเ่กดิ ......................................................  
เชือ้ชาต ิ................................... สญัชาต.ิ..................................... 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 
ประวัตขิองมารดา                                                                                                                                               
ชือ่ของมารดา ........................................................  
นามสกลุของมารดา .................................................... 
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา ..........................................  
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สถานทีเ่กดิของมารดา .............................................. 
ประเทศทีเ่กดิ .............................................  
เชือ้ชาต ิ................................... สญัชาต ิ..................................... 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 
 
ขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรับ และรายจา่ยตา่งๆ 
งานปัจจบุันทําอาชพี, ตําแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 
...................................................................... 
ชือ่บรษัิททีทํ่างาน 
...............................................................................................................................................
....................................................................................................... 
 
 
ทีอ่ยูข่องบรษัิททีทํ่างาน
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................รหัส
ไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ทํางาน ............................................... 
เงนิเดอืน .................................บาท 
 
กรณี นักเรยีน / นักศกึษา ระบชุือ่โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย 
............................................................................... 
ระดับชัน้ทีเ่รยีนอยู ่........................................หลักสตูรทีก่ําลังเรยีน 
.............................................................. 
 
ทา่นเคยทํางานเหลา่น้ีหรอืไม ่(ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ)  
........เคย ........ไม่เคย 
ถา้เคย ระบอุาชพีทีทํ่า , ตําแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 
.................................................................... 
ชือ่ตน้สงักดัทีเ่คยทํางาน 
...............................................................................................................................................
....................................................................................................... 
 
ทีอ่ยูข่องตน้สงักดัทีเ่คยทํางาน
...............................................................................................................................................
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...................................................................................................................................รหัส
ไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ทํางาน ..........................................  
วัน/เดอืน/ปี ทีอ่อกจากงาน .......................................... 
 
ทา่นมสีมดุบัญชเีงนิฝากหรอืไม ่               ........ม ี     .......ไมม่ ี                                                                       
ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดวา่เป็น  บัญชอีอมทรัพย ์/ ฝากประจํา  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเทา่ไหร ่  
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………... 
ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทา่ไหร่
........................................................................................................... 
ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้บัสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร ่
.................................................................  
คา่ใชจ้า่ยของทา่นในการไปอังกฤษเป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร ่
...........................................................................   
ในการเดนิทางครัง้น้ี ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น 
..................................................................................ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เชน่ คา่ตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่โรงแรม คา่อาหาร ..................................................... ถา้มคีนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นไป
อังกฤษ เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร ่...............................................  
หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้นี้
บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
 

 

 

 


