
 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

           เร ิม่ตน้ 

63,900 
บาท/ทา่น  เดนิทาง กนัยายน – ธนัวาคม 65  

HILIGHT 

พกัลอนดอน 4 คนื |เบอรต์นั ออน เดอะวอเทอร ์| สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์| สโตนเฮน้จ ์

เขา้ชมสนามฟุตบอลแอนดฟิ์ลด ์|เมนูพเิศษ Fish and Chip เป็ดย่างโฟรซ์ซี ั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 สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบ
เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 
ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษดว้ยเที่ยวบิน BR067 

19.25 น. 
 
ที่พกั 

เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว ์(เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) น  าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและน าท่านเดินทางเขา้สู่
โรงแรมที่พกั 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั RENAISSANCE LONDON HEATHROW หรือเทียบเท่า 

วันที ่2 
ลอนดอน – เบอร์ตัน ออนเดอะวอเทอร์ – สแตรทฟอร์ด – แมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอล
โอลด ์แทรฟฟอรด์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางไปยงัเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton on The Water  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไดร้ับการโหวตให้เป็นหมู่บา้นที่มีความสวยงาม
มากที่สุดในอังกฤษ ดว้ยลกัษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสรา้งตัวอาคารดว้ยหิน ซึ่งเป็นหิน Cotswold stone 
เท่านัน้ ภายในหมบูา้นจะมีแม่น  า้ Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหวัเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น  า้ เป็นหมู่บา้นที่มีธรรมชาติสดุแสนโร
แมนติค จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น  า้เอวอน อันเป็นบา้นเกิดของวิ
ลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ น  าเที่ยวชมเมืองสแตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มรื่นไปด้วย
สวนสาธารณะ น  าท่านชมบา้นเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก) และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น  า้เอ
วอนอนัเงียบสงบ และสถานที่ในประวติัศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับกวีเอกผูน้ี ้อิสระใหท้่านเลือกซือ้สินคา้ที่ระลึกจากรา้นค้ามากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองที่ตั้งของสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมี

สโมสรฟตุบอล 3 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซิตี ้และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร ์เคานตี์ ้ น  าท่านถ่ายรูป
ดา้นนอกคู่กับสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยฯู ที่จดัว่าเคยรวยที่สดุในโลก และเป็น

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – ลอนดอน 

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

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

วนัที่ 4. ลอนดอน – บาธ – พิพิธภณัฑน์  า้แร่รอ้นโรมนั – ซาลสบ์วัรี – สโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน 

วนัที่ 5. อิสระเที่ยวลอนดอนตามอธัยาศยั 

วนัที่ 6. ลอนดอน – ทาวเวอรบ์ริดจ ์– ลอนดอนอาย - ชอ้ปป้ิง - สนามบิน 

วนัที่ 7. กรุงเทพฯ 
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สนามที่ใหญ่อันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76 ,212 คน เป็นรองจากสนาม  เวมบลีย์ สเตเดียม (Wembley 
Stadium) สนามฟตุบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอนัดบัที่ 11 ของยโุรปนอกจากนัน้ยังเป็น 1 ใน 2 สนามใน
องักฤษที่ ยฟู่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซือ้ของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่
มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดส  าหรบัแฟนบอล จากนัน้ น  าท่านสู่ย่าน Manchester Piccadilly ถนนชอ้ปป้ิงที่คึกครืน้
ที่สดุของเมือง หรือเดินเลือกซือ้สินคา้ในหา้ง Manchester Arndale ห้างขนาดใหญ่และ Market Street ที่มีรา้นแบรนด์ดงัเรียงราย
เต็มไปหมดไม่แพ ้oxford street ในลอนดอน 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (Fish and Chips) 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั AC MANCHESTER SALFORD QUAYS หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 
แมนเชสเตอร ์– ลเิวอรพ์ูล – เข้าชมสนามฟุตบอลแอนฟีลด ์ - BICESTER VILLAGE OUTLET 
– ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) ไดร้บัการยกย่องให้เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยงัเป็นเมืองถ่ินก าเนิด

ของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล น  าท่านสู่สนามฟุตบอลแอนฟีลด ์ (Anfield Stadium) น าท่านเขา้ชม สนามฟุตบอลแอน
ฟีลดข์องสโมสรลิเวอรพ์ูล สนามขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับแฟนบอลไดถึ้ง 61,905 คน  โดยสโมสรฟุตบอลลิเวอรพ์ลูนั้นก่อตัง้ในปี 
ค.ศ.1892 และไดใ้ชส้นามแอนฟีลดม์าตัง้แต่เริ่มก่อตัง้ สญัลกัษณ์ของทีมคือลิเวอรเ์บิรด์ (Liverbird) ซึ่งเป็นนกแถบทะเลไอริช บริเวณ
แม่น  า้เมอรซ์ีย ์โดยที่ปากนกคาบใบไมไ้ว ้มีสโลเเกนและเพลงประจ าสโมสรคือ “You’ll Never Walk Alone” 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ Bicester Village outlet ให้ท่านได้ชอปป้ิงจุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านให้เลือกสรร อาทิ เช่น 

Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & 
Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่กรุงลอนดอน 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั NOVOTEL LONDON EXCEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 ลอนดอน – บาธ – พพิธิภัณฑน์ ้าแร่ร้อนโรมัน – ซาลสบั์วรี – สโตนเฮ้นจ ์– ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหบุเขาของแม่น  า้เอวอนในบริเวณทีม่ีน  า้พรุอ้นธรรมชาติที่เป็นทีต่ัง้ถ่ินฐานของชาว

โรมันสมัยที่ยังเรืองอ านาจ และเป็นผู้สร้างโรงอาบน า้โรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ 
(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น  าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑน์ ้าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวติัการคน้พบที่น่าสนใจ 
ปัจจบุนัเป็นกลุ่มอาคารส  าคญัของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน า้แร่รอ้นคิงส ์(The Sacred Spring) ส่วนที่สอง คือ บริเวณวัด 
และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการใหน้กัท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใชบ้ริการน  า้แร่ซึ่งมีทัง้สระว่ายน  า้, บ่อน  า้แร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอ
น า้ และส่วนที่เป็น Turkish Bath  

 
กลางวัน
บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
จากนั้นน  าท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บัวร่ี (Salisbury) น าท่านชมเสาหินสโตนเฮ้นจ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์อง
โลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบ
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วตัถปุระสงคใ์นการสรา้งอย่างชดัเจน  หลงัจากนัน้น  าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงลอนดอน 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน (พิเศษ เป็ดย่างโฟรซี์ซ่ัน) 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั NOVOTEL LONDON EXCEL  หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 อิสระเทีย่วลอนดอนตามอัธยาศัย 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
ที่พกั 

อิสระเต็มวนั โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มลู หรือ ค าแนะน า และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการส่ง ค่าใชจ้่ายทัง้หมดเป็นความรบัผิดชอบของตวั
ท่านเอง เช่นชมพิพิธภณัฑบ์ริติช (British Museum) ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภณัฑ์ดา้นประวติัศาสตร ์และวฒันธรรมของมนษุยที่ส  าคัญ
ที่สดุและใหญ่ที่สดุในโลก มีการก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ้งตน้วตัถทุี่เก็บรวบรวมไวส้่วนใหญ่เป็นของสะสมของ
เซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทยแ์ละนกัวิทยาศาสตร ์พิพิธภณัฑแ์ห่งนีเ้ปิดใหบ้ริการแก่สาธารณะเป็นครัง้แรกในวนัที่
15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส ์เมืองบลูมสเ์บอรร์ี กรุงลอนดอน อนัเป็นสถานที่ตั้งของอาคารพิพิธภณัฑ์ใน
ปัจจบุนั  
อิสระอาหารกลางวนัและค ่าตามอธัยาศยั 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั NOVOTEL LONDON EXCEL หรือเทียบเท่า 

 
 
วันที ่6 ลอนดอน – สะพานหอคอย – ลอนดอนอาย - ช้อปป้ิง - สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลี่เซอรค์สั (PiccadillyCircus) เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน  า้พ ุและ

รูปป้ันอีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่าทาวน ์ย่านชมุชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจตัรุัสทราฟัลก้าร ์(Trafagal Square) ที่
รายลอ้มไปดว้ยอาคารที่น่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานที่ใช้
จดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจา้ฟา้ชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเขา้สู่จตัุรสัรัฐสภามหาวิหารเวสทม์ินสเ์ตอร ์
(Westminster Abbey) ที่ตัง้ของรฐัสภาองักฤษมาตัง้แต่ตน้ศตวรรษที่ 16 และยงัเป็นที่ตัง้ของหอนาฬิกาที่รูจ้กักันดีในนามหอนาฬิกา
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บิก๊เบน (Big Ben) ที่มีความสูง 320 ฟตุ ตีบอกเวลาทกุหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหนา้ปัดใหญ่ที่สดุในโลกและฝ่ังตรงขา้มที่มีแม่น  า้
เทมสก์ั้นอยู่เป็นที่ตัง้ของชิงชา้สวรรค ์ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชา้สวรรคท์ี่สงูที่สดุในยโุรป จากนัน้น  าท่านถ่ายรูปกับทาวเวอร์
บริดจ ์(Tower Bridge) สะพานขา้มแม่น  า้เทมสท์ี่สามารถยกเปิดปิดได ้จากนัน้ถ่ายรูปคู่กับหอคอยลอนดอน (Tower of London) 
สถานที่ที่เกิดเหตุแห่งประวติัศาสตร์อันเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแมแ้ต่ซับซ้อนซ่อนเง่ือน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อม
ปราการ ปราสาทราชวงั คกุ และแดนประหาร 

 
กลางวัน
บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง( พิเศษ ลิม้รส Burger & Lobster ร้านดังของลอนดอน) 
น าท่านเลือกซือ้สิน้ค้าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey 
Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นชัน้น  าจากทั่วทุกมมุโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดส์ที่นิยมกัน
อย่างมาก รวมทัง้มีร้านคา้แฟชั่นมากมายตั้งอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, 
Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็นที่ตั้งของรา้น 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 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินลอนดอน 

21.35 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพดว้ยเที่ยวบิน BR068 

 
วันที ่7 กรุงเทพฯ 
15.05 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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ราคาเพียง 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 

ท่านละ 

20-26 กันยายน 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 พฤศจิกายน 65 63,900.- 9,900.- 

2- 8 ธันวาคม 65 63,900.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
เงื่อนไขการเดนิทางเข้าออกประเทศ 
► เอกสารที่ตอ้งท  าการเตรียมก่อนเดินทาง 
 1. พาสปอรต์ตวัจริง  (อายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดือน)  
 2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   
 3. เอกสารใบรบัรองที่ไดร้บัวคัซีนปอ้งกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม 
 

► ผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ จะตอ้งไดร้บัวคัซีน ครบโดสแลว้ 
โดยตอ้งผ่านระยะเวลาการฉีดวคัซีนโดสสดุทา้ยมาอยา่งนอ้ย 14 วนั  
 

►การเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส  าหรบัคนไทย ผูเ้ดินทางตอ้งขอ Thailand Pass  
ขัน้ตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารใหพ้รอ้ม 
 1. หนงัสือเดินทาง (Passport) 
 2. VISA (ส าหรบัชาวต่างชาติเทา่นัน้) 
 3. เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรฐับาลไทย มากกว่า 14 วนัก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificateและ 
International Vaccinated Certificate) 
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 4. ประกันสขุภาพที่ครอบคลมุการรกัษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 50,000 (ส  าหรบัชาวต่างชาติเท่านัน้) 
ขัน้ตอนที่ 2 : ลงทะเบียน Thailand Pass เอกสารที่ตอ้งใชต้ามรายละเอียดขัน้ตอนที่1 
ลงทะเบียนอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทางเขา้ประเทศไทย เมื่ออนมุติัแลว้จะไดร้บั Thailand Pass QR Code ส าหรบัการเดินทางเขา้ประเทศ
ไทย 
ขัน้ตอนที่ 3 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 
 1.แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Codeต่อเจา้หนา้ที่สนามบินทีท่่านมาถึง 
 2.ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเขา้เมือง และกรมควบคมุโรค 
 

เงื่อนไขการจอง 
1.           ช  าระเงินมดัจ  าทา่นละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ทีน่ ั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวยืน่วีซ่า ภายใน 3 วนันบัจากวนั
จอง  
 หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอัตโนมัต ิ
3. เมื่อไดร้บัการยนืยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้  
 หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยืน่วีซา่ไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 
 รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
 ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง  
 เนื่องจาก การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน

จ  านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) รวมน า้หนกักระเป๋าใบละ 23 ก.ก. จ  านวนไม่เกิน 2 ใบ 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรือเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 
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        ค่าประกันอบุติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท  
        ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
         เพิ่มเติมกับทางบริษัทได ้**  
         เบีย้ประกันเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
         เบีย้ประกันเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที่มีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  (เฉพาะค่าบริการ) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท  าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 ปอนด/์ ท่าน / วนั (คิดเป็น 5 วนั เท่ากับ 10 ปอนด)์ 
3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย ทา่นละ 3 ปอนด/์ ท่าน / วนั (คิดเป็น 7 วนั เทา่กับ 21 ปอนด)์ 
4. ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าเดินทางและสมัภาระประจ าไโรงแรม (เพื่อปอ้งกันการสญูหาย ควรดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง) 
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าน  า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 

ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล  
 และ ในกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 
6. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
7. ค่าวีซ่าประเทศองักฤษรวมค่าบริการยื่นวซี่า (ประมาณ  9,900 บาท) 
8. ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ (ถ้าม)ี 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ  าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ  าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท  าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกิดขึน้จริง และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบติัตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น  า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง 
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 30,000 บาท และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ บริษัท

ฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน  าไป
ช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะต้องมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ  าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวซี่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รือมดัจ  ามาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ  าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว เครื่องบิน
แลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้หอ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) 

และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่ง

ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

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

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซี่าดว้ย)  

 

***ในกรณีท ีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ท ีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พื้นหลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดบั 

ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดเงนิฝาก 

ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ย

ส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 15 วัน ก่อนวันยืน่วซี่า  และบัญชี

ตอ้งมคีรบทุกเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้่านถา่ยส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เก่า –เลม่

ใหม่) 

 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไม่ควรแต่งบัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกี่อนยื่นวซี่า จะ

ท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้่านถกูปฏเิสธวซี่าได ้  

 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมุดเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดอืน ของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้อัพเดทไม่เกนิ 15 

วัน ก่อนวันยืน่วซี่า  และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT 

พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ่้ายทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญาเช่า
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ที ่โฉนดที่ดนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตที่ยืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตที่ยืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียดว่า

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซี่า พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบุตรทีส่ถานทูตดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 
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8. ในกรณทีีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทกุฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอืศนูย์

แปล พรอ้มประทบัตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไม่สามารถใชต้วัทีแ่ปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไม่รวมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 

 

 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำประเทศองักฤษ 
 

(กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทุกขอ้ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของท่าน) 

 
ชือ่-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง ภาษาไทย 

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

ชือ่-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสอืเดนิทาง 

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

ชือ่-นามสกุลเก่า ทีเ่คยใชก้่อนเปลีย่น 

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

เหตผุลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) .............................. 

เปลีย่นเมือ่วันที่ (วัน/เดอืน/ปี) ................................... 

 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ..................................................................เชือ้ชาต.ิ.........................  

สญัชาต ิ............................ สถานทีเ่กดิ........................... ประเทศ........................... 

 

ทีอ่ยู่ ( ถา้ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น กับทีอ่ยู่ปัจจุบันคนละทีอ่ยู่กรุณาแจง้รายละเอียด) 

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

...................................................................................................................................รหัส

ไปรษณีย.์.................................. ท่านอาศัยอยู่ในบา้นหลังนีม้าเป็นเวลา …......ปี ............เดอืน 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื.......................................... 

หมายเลขโทรศพัทท์ีท่ างาน ......................................... 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 

มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด ..................เลม่     

หมายเลขหนังสอืเดนิทางปัจจุบัน ........................ 

วันทีอ่อก...............................หมดอายุ.............................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เก่า ......................... 

วันทีอ่อก...............................หมดอายุ............................... 
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ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม่ ………………………………………………………………… 

วัน/เดอืน/ปี ทีเ่คยเขา้ประเทศอังกฤษครัง้ลา่สุด .............................................  

รวมทัง้หมดกีว่ัน .................... 

วัตถปุระสงคใ์นการไปครัง้ลา่สุด (ท่องเทีย่ว , ธุรกจิ , นักเรยีน) 

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

ประเภทของวซี่าอังกฤษทีเ่คยไดรั้บ เป็นประเภทใด 

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

ระยะเวลาของวซี่าอังกฤษทีเ่คยไดรั้บ เริม่ตัง้แตวั่นที ่..................................... 

ถงึวันที่ ................................... 

 

ท่านเคยไดรั้บการปฏเิสธวซี่าอังกฤษ หรอื ประเทศอื่นๆหรอืไม่ 

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

เหตผุลที่ถกูปฏเิสธ ..........................................................  

วัน/เดอืน/ปี ที่ถกูปฏเิสธ ....................................... 

 

ประเทศอืน่ ๆ ทีท่่านเคยเดนิทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่ัน และวัตถปุระสงค์

ในการไป (ท่องเทีย่ว , ธุรกจิ, 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 และมทีะเบยีนหย่า (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย)                           

......... แต่งงานแลว้ (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน)            

........ แต่งงานและมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

........ หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
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ในกรณีสมรสแลว้ทัง้จดทะเบยีนและไม่จดทะเบยีน ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ                                                                                                       

ชือ่ นามสกุล ของคูส่มรส 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส

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

สถานทีเ่กดิ.................................................................................................. 

เชือ้ชาต ิ..........................................  สญัชาต ิ............................................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื ......................................... 

ทีอ่ยู่ปัจจุบันของคูส่มรส 

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

 

ในกรณีทีม่บีุตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทุกคน                                                                                                

1.ชือ่ นามสกุล ของบุตร 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร 

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

สถานทีเ่กดิ................................................................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจุบันบุตรอาศยัอยู่ที ่

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

2.ชือ่ นามสกุล ของบุตร 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร 

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

สถานทีเ่กดิ................................................................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจุบันบุตรอาศยัอยู่ที ่

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

 

ประวัตขิองบดิา                                                                                                                                                

ชือ่ของบดิา ..........................................................  

นามสกุลของบดิา .......................................................... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา .........................................  
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สถานทีเ่กดิของบดิา........................................................ 

ประเทศทีเ่กดิ ......................................................  

เชือ้ชาต ิ................................... สญัชาต.ิ..................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื ......................................... 

ประวัตขิองมารดา                                                                                                                                               

ชือ่ของมารดา ........................................................  

นามสกุลของมารดา .................................................... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา ..........................................  

สถานทีเ่กดิของมารดา .............................................. 

ประเทศทีเ่กดิ .............................................  

เชือ้ชาต ิ................................... สญัชาต ิ..................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื ......................................... 

 

ขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกี่ยวกับดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรับ และรายจ่ายตา่งๆ 

งานปัจจุบันท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

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

ชือ่บรษัิททีท่ างาน 

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

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

 

 

ทีอ่ยู่ของบรษัิททีท่ างาน

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

...................................................................................................................................รหัส

ไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน ............................................... 

เงนิเดอืน .................................บาท 

 

กรณี นักเรยีน / นักศกึษา ระบุช ือ่โรงเรียน/มหาวทิยาลยั 

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

ระดบัชัน้ทีเ่รียนอยู่ ........................................หลกัสูตรทีก่ าลังเรยีน 

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

 

ท่านเคยท างานเหลา่นีห้รอืไม่ (ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ)  

........เคย ........ไม่เคย 
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ถา้เคย ระบุอาชพีทีท่ า , ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

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

ชือ่ตน้สงักัดทีเ่คยท างาน 

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

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

 

ทีอ่ยู่ของตน้สงักัดทีเ่คยท างาน

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

...................................................................................................................................รหัส

ไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน ..........................................  

วัน/เดอืน/ปี ทีอ่อกจากงาน .......................................... 

 

ท่านมสีมุดบัญชเีงนิฝากหรอืไม่                ........มี      .......ไม่ม ี                                                                       

ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดว่าเป็น  บัญชอีอมทรัพย์ / ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเท่าไหร่   

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

…………………………………………………………………………………... 

ท่านไดใ้ชเ้งนิสว่นตวัตอ่เดอืนเท่าไหร่

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

ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเท่าไหร่ 

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

คา่ใชจ่้ายของท่านในการไปอังกฤษเป็นจ านวนเงนิเท่าไหร่ 

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

ในการเดนิทางครัง้นี้ ใครเป็นคนออกคา่ใชจ่้ายใหท้่าน 

..................................................................................ใครเป็นคนจ่ายคา่ใชจ่้ายตา่งๆ เชน่ คา่ตัว๋

เครือ่งบนิ ค่าโรงแรม คา่อาหาร ..................................................... ถา้มีคนออกคา่ใชจ่้ายใหท้่านไป

อังกฤษ เขาไดจ่้ายใหเ้ป็นจ านวนเงนิเท่าไหร่ ...............................................  

หมายเหตุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 


