
 

 
 

CHECK IN – WINDSOR 

องักฤษ เวลส ์สกอตแลนด1์0 วนั 7 คืน (TG) 
 
 

 
 

 

•  บนิตรงลดัฟ้าเขา้สูป่ระเทศองักฤษ  

• ตืน่ตาตืน่ใจกบัเสาหนิสโตนเฮน้จ ์ชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั อดตีทีย่ ิง่ใหญข่องชาวโรมนั  

• เดนิเลน่ BOURTON ON THE WATER ซึง่ไดช้ ือ่วา่เป็นหมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุในประเทศองักฤษ  

• เทีย่วบา้นเกดิของวลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์ลอ่งเรอืเลคดสิทรคิอุทยานแหง่ชาตทิีส่วยทีสุ่ดของ

องักฤษ  

• เขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์ เคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิส์กอ๊ต  

• ชอ้ปป้ิงจใุจทีห่า้งแฮรร์อดส ์ใจกลางกรงุลอนดอน และ BICESTER OUTLET  



เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรุงเทพฯ – ลอนดอน ✈ ✈ ✈  

2. 
ลอนดอน – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– เมอืงบาธ –เมอืงคาร์ดฟิฟ์  เมอืง

หลวงประเทศเวลส ์
✈ O O 

MERCURE 

HOLLAND HOUSE 

3. BOURTON ON THE WATER  – บา้นเชค็สเปียร ์– ลเิวอรพ์ูล O O O 
INDIGO 

LIVERPOOL 

4. 
ลเิวอรพ์ูล – วนิเดอรเ์มยีร ์– ลอ่งเรอืเลคดสิทรคิ - เมอืงเอดนิเบริ์ก 

ประเทศสก็อตแลนด ์
O O O 

HOLIDAY INN 

EDINBURGH   

5. ปราสาทเอดนิบะระ – นวิคาสเซลิ O O  O 
HOLIDAY INN 

WASHINGTON 

6. นวิคาสเซลิ – แมนเชสเตอร ์– สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์   O O X 
CROWN PLAZA 

CITY CENTRE 

7. แมนเชสเตอร ์– BICESTER VILLAGE OUTLET – ลอนดอน O O X 
ALOFT LONDON 

EXCEL 

8. อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกทอ่งเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงเพิม่เตมิตามอธัยาศยั O   X X 
ALOFT LONDON 

EXCEL 

9 
หอนาฬิกาบกิเบน – พระราชวังวนิด์เซอร์ – สนามบนิฮีทโธรว์ –  

กรุงเทพฯ   
O O ✈  

10 กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  

    

โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – ลอนดอน 

22.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 4 เคานเ์ตอร ์D สายการ

บนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2: ลอนดอน – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– เมอืงบาธ –เมอืงคารด์ฟิฟ์  เมอืงหลวงประเทศเวลส ์

00.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์ เทีย่วบนิที ่TG 910 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่4 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง  เวลา 00.15 น. และถงึ 

สนามบนิฮทีโธรว ์ เวลา 06.20 น.*** 

07.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮทีโธรว ์ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 7 ชัว่โมง)    น าทา่นผา่นพธิตีรวจคน

เขา้เมอืงและศุลกากร น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงซาลสิบวัรี ่(SALISBURY) น าท่าน ชมเสาหนิ 

สโตนเฮน้จ ์(STONEHENGE) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัตศิาสตร์ มีอายุกว่า 

5,000 ปี เป็นกลุม่แทง่หนิขนาดใหญ ่ตัง้อยูก่ลางทุง่ราบกวา้งใหญ ่ซึง่ไมม่ใีครทราบวัตถปุระสงคใ์นการ

สรา้งอยา่งชดัเจน 

       รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

  ออกเดนิทางตอ่สู ่เมอืงบาธ (BATH) ตัง้อยูใ่นหบุเขาของแมน่ ้าเอวอนในบรเิวณทีม่นี ้าพรุอ้นธรรมชาติ

ที่เป็นที่ตัง้ถิน่ฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอ านาจ และเป็นผูส้รา้งโรงอาบน า้โรมนั (ROMAN 

BATH) และยงัไดเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าทา่นเขา้ชม

พพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั (ROMAN BATH MUSEUM) ซึง่มปีระวัตกิารคน้พบทีน่่าสนใจ ปัจจุบัน

เป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมอืง คอื บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบอ่น ้าแร่รอ้นคงิส ์(THE SACRED SPRING)  



สว่นทีส่อง คอื บรเิวณวัด และสว่นทีส่าม คอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กทอ่งเทีย่วหรอืชาวเมอืงใชบ้รกิาร

น ้าแร่ซ ึง่มทีัง้สระว่ายน ้า,  บ่อน ้าแร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน ้า และส่วนทีเ่ป็น TURKISH BATH  จากนัน้

เดนิทางต่อสูเ่มอืงคารด์ฟิฟ์ (CARDIFF) เมอืงหลวงประเทศเวลส ์(WALES) หนึง่ในเครอืจักรภพ 

กลางใจเมอืงเป็นทีต่ัง้ของปราสาทคารด์ิ๊ฟ เดมิเป็นทีพ่ านักของขุนนางผูป้กครองเมอืง ถูกลอ้มรอบไว ้

ดว้ยก าแพงโบราณ จากนั้นผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง 

สวนสาธารณะคารด์ิ๊ฟ,   สนามกฬีามลิเลนเนยีม, อาคารทีท่ าการของรัฐ 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE HOLLAND HOUSE หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่3: BOURTON ON THE WATER  – บา้นเช็คสเปียร ์– ลเิวอรพ์ลู 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางไปยังเมอืงเล็กแสนน่ารัก BOURTON ON THE WATER  ซึง่เป็นหมู่บา้นทีไ่ดรั้บการ

โหวตใหเ้ป็นหมูบ่า้นทีม่คีวามสวยงามมากทีส่ดุในอังกฤษ ดว้ยลักษณะของตัวอาคารทีม่คีวามโดดเด่น

เฉพาะ ปลูกสรา้งตัวอาคารดว้ยหนิ ซึง่เป็นหนิ COTSWOLD STONE เท่านัน้ ภายในหมูบา้นจะมแีมน่ ้า 

WINDRUSH ไหลผา่น มเีป็ดหัวเขยีวสวยงามเวยีนวา่ยเต็มแมน่ ้า เป็นหมูบ่า้นทีม่ธีรรมชาตสิดุแสนโรแมน

ตคิ จากนั้นเดนิทางต่อสู่ เมอืงสแตรทฟอรด์ (STRATFORD UPON AVON) เมืองที่ตัง้อยู่รมิฝ่ัง

แม่น ้ าเอวอน อันเป็นบา้นเกิดของวลิเลี่ยม เช็คสเปียร ์(WILLIAM SHAKESPEARE ) กวีที่มี

ชือ่เสยีงทีส่ดุขององักฤษ   

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าเทีย่วชมเมอืงแสตรทฟอรด์ ซึง่ ร่มรืน่ไปดว้ยสวนสาธารณะ น าทา่นชมบา้นเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก) 

และชวีติความเป็นอยูข่องกวเีอกในอดตี ชมโบสถเ์กา่แก ่HOLY TRINITY แมน่ ้าเอวอนอนัเงยีบสงบ และ

สถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั กวเีอกผูน้ี ้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึจากรา้นคา้มากมาย 

จากนัน้ออกเดนิทางสู่ เมอืงลเิวอรพ์ูล (LIVERPOOL) ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงวัฒนธรรมแห่ง

ยโุรปในปี 2008 และยงัเป็นเมอืงถิน่ก าเนดิของวงดนตรสีีเ่ตา่ทองหรอืเดอะบทีเทลิ 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม INDIGO LIVERPOOL หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่4: ลเิวอรพ์ลู – วนิเดอรเ์มยีร ์– ลอ่งเรอืเลคดสิทรคิ - เมอืงเอดนิเบริก์ ประเทศสก็อตแลนด ์

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นออกเดินทางสู่  เมืองว ินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) สู่ เขต เลคดิสทริค (LAKE 

DISTRICT) อุทยานแห่งชาตทิี่ไดรั้บการขนานนามว่าดแีละสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กวา้งขวางและ

ครอบคลุมทะเลสาบถงึ 16 แห่ง น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ดว้ยการ ลอ่ง

เรอืเลคดสิทรคิ ทีท่า่นจะไดช้ืน่ชมกบัความเป็นธรรมชาตใินทะเลสาบ จากแอมเบลิไซดส์ูเ่มอืงเบาวเ์นส 

ทา่มกลางทัศนยีภาพอนังดงามยิง่ 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่านเขา้สู่ เมอืงเอดนิเบริก์ (EDINBURGH) เมอืงหลวงของสก็อตแลนด ์(SCOTHLAND) 

ดนิแดนทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีส่วยงาม น าทา่นเดนิทางสูย่า่นเมอืงเกา่ สูถ่นนรอยลัไมล ์(ROYAL MILE) ถนน

สายส าคัญทีเ่ชือ่มสู่พระต าหนักโฮลีรู่๊ด (PALACE OF HOLYROODHOUSE) ซึง่เป็นที่ประทับของพระ



ราชนิี เวลาเสด็จเยอืนสกอตแลนด ์และเคยเป็นทีป่ระทับของพระนางแมรแีห่ง สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็น

รัฐสภาแหง่ชาตสิก็อตอนัน่าภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN EDINBURGH  หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่5: ปราสาทเอดนิบะระ – นวิคาสเซลิ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน เขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ (EDINBURGH CASTLE) อันสง่างามดว้ยท าเลทีต่ัง้บนเนนิเขา

สงู มองเห็นเด่นเป็นสงา่จากทกุมมุเมอืง เคยเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิส์กอ๊ต แบง่เป็นสว่นตา่งๆอยา่งน่า

ชม อาท ิสว่นของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญเ่รยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืน

ใหญใ่นเวลา 13.00 น. ของทกุวันตลอด 150 ปีทีผ่า่นมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่

12 เพือ่ร าลกึถงึพระมารดาของกษัตรยิเ์ดวดิที ่1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ในส่วนทีเ่ป็น THE PALACE 

จัดแสดงเกีย่วกบัเรือ่งราวของราชวงศแ์หง่สก็อต 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืงนวิคาสเซลิ (NEWCASTLE) ศูนยก์ลางของการคา้ขนแกะและต่อมาเป็น

เหมอืงถ่านหนิอันดับตน้ของประเทศ ในครสิตศ์ตวรรษที ่16   นวิคาสเซลิไดรู้จั้กในชือ่ของเมอืงต่อเรอื 

โดยเป็นศูนยก์ลางการต่อเรอืทีส่ าคัญของโลกแหง่หนึง่ และยังเป็นทีต่ัง้ของ สโมสรฟตุบอลนวิคาสเซลิ

ยไูนเต็ด 

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  HOLIDAY INN WASHINGTON หรอืเทยีบเทา่   
  

วนัที ่6: นวิคาสเซลิ – แมนเชสเตอร ์– สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์   

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงแมนเชสเตอร ์(MANCHESTER) เมอืงอตุสาหกรรม   ทีม่ชี ือ่เสยีงจากการเป็น

เมอืงอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศลิปะ สือ่ และธุรกจิขนาดใหญ่ อกีทัง้ยังเป็นเมอืง

ที่ตัง้ของสโมสรทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมสีโมสรฟตุบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ 

แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซติี ้และสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร ์เคานต์ี ้  

เทีย่ง       รบัประทาอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคา่ร อาหารพืน้เมอืง (FISH AND CHIPS) 

บา่ย น าท่ าน  เข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD STADIUM AND 

MUSEUM TOUR ) ของสโมสรแมนยูฯ ทีจ่ัดว่ารวยทีส่ดุในโลก เป็นสนามทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของ

อังกฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลยี ์สเตเดยีม (WEMBLEY 

STADIUM) สนามฟุตบอลของทีมชาตอิังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของยุโรป

นอกจากนัน้ยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษที ่ยฟู่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทัง้เขา้ ชมพพิธิภณัฑ ์

(MUSEUM) ที่รวบรวมประวัตคิวามเป็นมาตัง้แต่เริม่ก่อตัง้สโมสร และ ยังมสี ิง่ของ ถว้ยรางวัลต่างๆ 

แสดงโชว์อยู่ดว้ย จากนั้นอสิระใหท้่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในรา้น MEGA 

STORE ที่มากมายไปดว้ยของที่ระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล จากนั้น น าท่านสู่ย่าน 

MANCHESTER PICCADILLY ถนนชอ้ปป้ิงทีค่กึครืน้ทีสุ่ดของเมอืง หรือเดนิเลอืกซือ้สนิคา้ใน

หา้ง MANCHESTER ARNDALE หา้งขนาดใหญแ่ละ MARKET STREET ทีม่รีา้น   แบรนดด์ังเรยีง

รายเต็มไปหมดไมแ่พ ้OXFORD STREET ในลอนดอน 

http://th.wikipedia.org/wiki/แมนเชสเตอร%E0%B9%258


ค า่  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CROWN PLAZA CITY CENTRE หรอืเทยีบเทา่   
 

วนัที ่7: แมนเชสเตอร ์– BICESTER VILLAGE OUTLET – ลอนดอน 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่BICESTER VILLAGE OUTLET ชอปป้ิงจุใจ มหีลากหลายแบรนดด์ังใหท้่านให ้

เ ลือ กส ร ร  อ าทิ  เ ช่น  BALENCIAGA, VALENTINO, MCM, ERMENEGILDO ZEGNA, ALBERTA 

FERRETTI, SHANGHAI TANG, DIOR, GIORGIO ARMANI, DOLCE & GABRANA, BOTTEGA 

VENETA, BVLGARI, FENDI ฯลฯ 

เทีย่ง       อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระสนุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น าภายใน OUTLET จากนัน้เดนิทางเขา้สู ่มหา

นครลอนดอน (LONDON) เมืองที่เป็นศูนย์กลางส าคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ

ประวัตศิาสตรข์องโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง การสือ่สาร การบันเทงิ แฟชัน่ ศลิปะ และเป็นที่

ยอมรับวา่มอีทิธพิลไปทั่วโลก และยงัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีใ่หญ่และส าคัญของยโุรปอกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

           เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  ALOFT LONDON EXCEL หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่8: อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกทอ่งเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงเพิม่เตมิตามอธัยาศยั 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื ค าแนะน า และ ทางบรษิทัไม่มรีถบรกิารส่ง 

คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 

 

เชน่ ชมพพิธิภณัฑบ์รติชิ (BRITISH MUSEUM) ซึง่เป็นหนึง่ในพพิธิภัณฑด์า้นประวัตศิาสตรแ์ละ

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

ในเบือ้งตน้วัตถุทีเ่ก็บรวบรวมไวส้ว่นใหญ่เป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (HANS SLOANE) ซึง่

เป็นแพทย์และนักวทิยาศาสตร์ พพิธิภัณฑ์แห่งนี้เปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะเป็นครัง้แรกในวันที่15 

มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากเูฮาส ์เมอืงบลูมสเ์บอรร์ ีกรุงลอนดอน อันเป็นสถานทีต่ัง้

ของอาคารพพิธิภณัฑใ์นปัจจบุนั   

หรอื เลอืกซือ้สิน้คา้ในยา่นไนซบ์รดิจ ์(KNIGHTS BRIDGE)  ซึง่เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่

ดงัอยา่ง ฮารว์ยี ์นโิคล (HARVEY NICOLE) และ แฮรร์อดส ์(HARRODS) ทีท่่านสามารถเลอืก

ซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น าจากทั่วทุกมุมโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ีน่ยิมกันอย่างมาก รวมทัง้มรีา้นคา้

แฟชั่นมากมายตัง้อยู่บริเวณ HIGH STREET เช่น ACCESSORIZE, H&M, ZARA, KIPLING, GANT, 

HUGO BOSS, PORSCHE DEIGN, BALLY  และยงัมถีนนสโลน (SLOANE STREET) ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของ

ร า้น  SUPER BRANDS อาทิ เ ช่น  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 

 อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ 

 
 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  ALOFT LONDON EXCEL หรอืเทยีบเทา่   



วนัที ่9:   หอนาฬกิาบกิเบน – พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์– สนามบนิฮทีโธรว ์–  กรงุเทพฯ   

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเทีย่วชม มหานครลอนดอน ผ่านพคิคาดลิลีเ่ซอรค์สั (PICCADILLYCIRCUS) เดมิเป็นวง

เวยีนทีบ่รรจบของถนน 6 สาย มนี ้าพ ุและรปูปัน้อรีอสตรงกลาง และเขา้สูไ่ชน่าทาวน ์ยา่นชมุชนชาวจนี

กลางมหานครลอนดอน ผา่นจตัรุสัทราฟลักา้ร ์(TRAFAGAL SQUARE) ทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารที่

น่าสนใจ ผ่านมหาวหิารเซนตป์อล (ST.PAUL’S CATHEDRAL) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 

ของโลก สถานทีใ่ชจั้ดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์

แลว้เขา้สู่จัตุรัสรัฐสภามหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร  ์(WESTMINSTER ABBEY) ที่ตัง้ของรัฐสภา

อังกฤษมาตัง้แต่ตน้ศตวรรษที ่16 และยังเป็นทีต่ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จั้กกันดใีนนามหอนาฬกิาบิก๊เบน 

(BIG BEN) ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทุกหนึง่ชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญ่ทีส่ดุในโลก

และฝ่ังตรงขา้มที่มแีม่น ้าเทมสก์ัน้อยู่เป็นที่ตัง้ของชงิชา้สวรรค ์ลอนดอน อาย (LONDON EYE) 

ชงิชา้สวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรป จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัสะพานหอคอย (TOWER BRIDGE) 

สะพานขา้มแมน่ ้าเทมสท์ีส่ามารถยกเปิดปิดได ้จากนัน้ถา่ยรูปคูก่บัหอคอยลอนดอน (TOWER OF 

LONDON) สถานทีท่ีเ่กดิเหตุแห่งประวัตศิาสตรอ์ันเกรยีงไกร ยิง่ใหญ่นองเลอืด หรอืแมแ้ต่ซับซอ้น

ซอ่นเงือ่น มอีดตีทีย่าวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คกุ และแดนประหาร 

เทีย่ง       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจนี โฟรซ์ซี ัน่ เพือ่ล ิม้รสเป็ดยา่งอนัเลือ่งชือ่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงวนิดเ์ซอร ์(WINDSOR) เพือ่ เขา้ชมพระราชวงัวนิดเ์ซอร ์(WINDSOR 

CASTLE) เป็นพระราชวังตัง้อยู่ที่วนิดเ์ซอร์ สรา้งโดยสมเด็จพระเจา้วลิเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษเมือ่ปี 

ค.ศ. 1070สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก ์พระราชวังวนิดเ์ซอรเ์ป็นพระราชฐานทีย่ังมผีูอ้ยู่อาศัยที่

ใหญท่ีส่ดุในโลกและเป็นพระราชฐานทีเ่กา่ทีส่ดุทีม่ผีูอ้ยูอ่าศัยทีต่อ่เนือ่งกนัมาตัง้แตเ่ริม่สรา้ง ใหท้า่นได ้

เขา้ชม พพิธิภณัฑต์า่งๆ อาท ิพพิธิภณัฑอ์าวธุ ชดุอศัวนินักรบ โลห่ ์ตราประจ าตระกลูขนุนาง ภาพวาดฝี

พระหัตถป์รนิซพ์ลิลปิ พระฉายาลักษณ์สว่นพระองค ์ของใชส้ว่นพระองค ์ในวาระเฉลมิฉลองพระชนมายุ

ครบ 90 พรรษา 

17.00 น. พาท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธรว ์เพือ่ใหท้่านไดม้เีวลาท า คนืภาษ ี และเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี

ในสนามบนิ 

21.25 น.  ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่TG 917 ***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่4 พ.ย. 61 เป็นตน้

ไป ออกเดนิทาง  เวลา 21.25 น. และถงึกรงุเทพฯ  เวลา 16.00 น.*** 

วนัที ่10:   กรงุเทพ 

15.00 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

 

 

 



 

โปรแกรม : CHECK IN – WINDSOR  องักฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์ 

10 วนั 7 คนืโดยสายการบนิไทย (TG) 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง : 14-23 ก.ย., 28 ก.ย.-7 ต.ค. 61 , 2-11, 9-18 พ.ย.,         

23 พ.ย.-2 ธ.ค., 30 พ.ย.-9 ธ.ค. 61 , 20-29 ธ.ค. 61  
  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 72,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 72,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 13,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 72,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
72,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ 26,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศองักฤษ(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็น

จ านวนเงนิโดยประมาณ 5,600 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 



 

ก าหนดวนัเดนิทาง : 26 ธ.ค. 61-4 ม.ค.62, 28 ธ.ค.61-6 ม.ค.62 (ปีใหม)่ 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 88,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 88,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 13,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 88,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
88,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  36,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศองักฤษ(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิ

โดยประมาณ 5,600 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( ECONOMY CLASS) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงค์

อยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 
 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่า

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศองักฤษ (ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิ

โดยประมาณ 5,600 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (14 ปอนด)์ 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 2 ปอนด ์ตอ่คน ตอ่วนั : 10 X 2 = 20 ปอนด)์ 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
ช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 20,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ั่ง ภายใน 36 ชัว่โมง หลังจากการจอง ทีน่ั่งจะ

ยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
 

   ธนาคาร ไทยพาณิชย ์ (สาขา หนึง่พนั) 

       ชือ่บญัช ี      นายโสฬส ศริวิลัลภ 

      เลขทีบ่ญัช ี     175-239584-6 (ออมทรพัย)์ 
 

• แฟกซส์ลปิโอนเงนิมาทีบ่รษัิทฯ  แฟกซ ์02-3619689 

• สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน 

3วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

• เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

• เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นการเดนิทาง หาก

ทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่า หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จรงิ 

• หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

• การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง    คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

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

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



4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง    ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทาง

บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป   ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการ

ยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท า

การเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอื

มดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ า

ตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)  คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่า

เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ให ้

ทางบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 

เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า 

ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ 

ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ REFUND จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 



3. น่ังที ่LONG LEG โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ 

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 

และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพัก

แบบหอ้งเดีย่ว (SINGLE) ,หอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ  หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่

มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(TRADE AIR) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกตา่งกนั 

 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

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

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (THAILAND PASSPORT) หนังสือเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลือ

ส าหรับประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง

กลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่

ดว้ย)  ***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่

ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทาง

บรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูต

ตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนด

นีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 



 

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

ขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับ

ยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญ่เขา้บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ 

จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

3.3.1 ส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนั 

ก่อนวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT 

พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (SPONSOR LETTER) 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 
 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้

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

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้

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

 



5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่า

เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอื

ศนูยแ์ปล พรอ้มประทับตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไมส่ามารถใชต้ัวทีแ่ปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
            

 

 
 
 
 
 



แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีำประเทศองักฤษ 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทกุขอ้ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 
ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาไทย………………………………………………………………………………………….

ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสอืเดนิทาง.............................................................. 

ชือ่-นามสกลุเกา่ ทีเ่คยใชก้อ่นเปลีย่น………………………………………………………………………………………. 

เหตผุลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) .......................... เปลีย่นเมือ่วนัที ่(วนั/เดอืน/ปี) ......................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ............................เชือ้ชาต.ิ................................ สญัชาต ิ..................................  

สถานทีเ่กดิ......................................................................................ประเทศ........................... 

 

ทีอ่ยู ่( ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กับทีอ่ยูปั่จจบุันคนละทีอ่ยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด) 

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

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

รหัสไปรษณีย.์.................................. ทา่นอาศัยอยูใ่นบา้นหลังนีม้าเป็นเวลา …......ปี ............เดอืน 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................หมายเลขโทรศัพทท์ีท่ างาน ................................. 

หมายเลขโทรศัพทบ์า้น.………………….…FAX…………….………….E.MAIL……………………..…............... 

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

หมายเลขหนังสอืเดนิทางปัจจบุัน .....................  

วนัทีอ่อก...............................หมดอาย.ุ..................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ......................... 

วนัทีอ่อก...............................หมดอาย.ุ.............................. 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม ่…………………………………………………………………………….. 

วนั/เดอืน/ปี ทีเ่คยเขา้ประเทศอังกฤษครัง้ลา่สดุ ........................................................................... 

รวมทัง้หมดกีว่นั .................... 

วตัถปุระสงคใ์นการไปครัง้ลา่สดุ (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ , นักเรยีน) ........................................................ 

ประเภทของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดรั้บ เป็นประเภทใด ....................................................................... 

ระยะเวลาของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดรั้บ เริม่ตัง้แตว่นัที ่................................ถงึวันที ่........................... 

 



ทา่นเคยไดรั้บการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอื ประเทศอืน่ๆหรอืไม…่…………………………………………………… 

เหตผุลทีถ่กูปฏเิสธ ....................................... วนั/เดอืน/ปี ทีถ่กูปฏเิสธ ....................................... 

 

ประเทศอื่น ๆ ที่ท่านเคยเดนิทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดือนปี ที่ไป รวมกี่วัน และ

วตัถปุระสงคใ์นการไป (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ, นักเรยีน) 

1.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

2.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

3.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

4.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

5.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

 

สถานภาพ   ........โสด   ........ หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย)    

......... แตง่งานแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน)     ........ แตง่งานและมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

........ หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

 

ในกรณีสมรสแลว้ทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ชือ่ นามสกลุ ของคูส่มรส……………………………………………………………………………………………………… 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส…………………………………….......สถานทีเ่กดิ.......................................... 

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

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ................................. หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื .................................... 

ทีอ่ยูปั่จจบุันของคูส่มรส...........................................................................................................  

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

 



ในกรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน 

1.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร………………………………………………วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร……………………….. 

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

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ................................. หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื .................................... 

ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี…่……………………………………………………………………………………………………… 

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

2.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร………………………………………………วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร……………………….. 

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

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ................................. หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื .................................... 

ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี…่……………………………………………………………………………………………………… 

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

 

ประวตัขิองบดิา                                                                                                                                                 

ชือ่ของบดิา ........................................ นามสกลุของบดิา ....................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา .................. สถานทีเ่กดิบดิา................................ ประเทศทีเ่กดิ ............  

เชือ้ชาต ิ.................... สญัชาต.ิ................... หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ....................................... 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื…………………………. 

 

ประวตัขิองมารดา                                                                                                                                               

ชือ่ของมารดา ..........................................................นามสกลุของมารดา .................................. 

วนั/เดอืน/ปีเกดิมารดา ....................สถานทีเ่กดิมารดา ...............................ประเทศทีเ่กดิ ..............  

เชือ้ชาต ิ.................... สญัชาต.ิ................... หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ....................................... 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื…………………………. 

 

ขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้ดนิทางเกีย่วกับดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรับ และรายจา่ยตา่งๆ 
 

งานปัจจบุันท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ)………………………………………………………… 
  
ชือ่บรษัิททีท่ างาน ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ างาน………………………………………………………………………………………………………. 

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

วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ท างาน ............................................... เงนิเดอืน .................................บาท 

 

กรณี นักเรยีน / นักศกึษา ระบชุือ่โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย……………………………………………………………….. 

  

ระดับชัน้ทีเ่รยีนอยู ่........................... หลักสตูรทีก่ าลังเรยีน ........................................................ 

 

ทา่นเคยท างานเหลา่นีห้รอืไม ่(ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ)  

........เคย ........ไมเ่คย 

ถา้เคย ระบอุาชพีทีท่ า , ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) …………………………………………………….. 
 

ชือ่ตน้สงักัดทีเ่คยท างาน……………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยูข่องตน้สงักัดทีเ่คยท างาน………………………………………………………………………………………………. 

................................................................................ รหัสไปรษณีย.์...................................... 

 



วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ท างาน ................................ วนั/เดอืน/ปี ทีอ่อกจากงาน ................................... 

 

ทา่นมสีมดุบัญชเีงนิฝากหรอืไม ่   ........ม ี     .......ไมม่ ี                                                                       

ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดว่าเป็น  บัญชอีอมทรัพย ์/ ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเท่าไหร่   

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

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

ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทา่ไหร…่………………………………… 

ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร…่………………………………………………… 

คา่ใชจ้า่ยของทา่นในการไปอังกฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร…่………………………………………………………… 

ในการเดนิทางครัง้นี ้ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น………………………………………………………………… 

ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม คา่อาหาร…………………………………………. 

ถา้มคีนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นไปอังกฤษ เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่...................................... 

 

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
 

 
 


