
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

England SanPloen 
อังกฤษแสนเพลิน 8 วนั 

โดยสายการบิน                ** บินตรงสู่มหานครลอนดอน ** 
ชมสโตนเฮ้นจ ์หลกัฐานทางประวติัศาสตร ์

เดินเล่นในหมู่บา้นไบบรูี่ เพลิดเพลินในวอรเ์นอรส์บราเธอร์
สตดิูโอกบัฉากจ าลองการถ่ายท าภาพยนตรเ์ร่ืองดงั Harry Potter   

อิสระเท่ียวลอนดอนแบบเตม็วนั  
กินเป็ดย่างร้าน Four Season ช้อปป้ิง Bicester Village  

ล่องเรือแม่น ้าเทมส ์พร้อมช้อปป้ิง ย่านในกลางเมืองลอนดอน 



 

   

เท่ียวแบบสบายๆ ทัง้เท่ียวกบัทวัรท์ัง้มีเวลาอิสระอยากไปไหนกไ็ด้ไป  
อิสระอยากกินอะไรกไ็ด้กิน อยากจะซ้ืออะไรกไ็ด้ซ้ือ  

มีหวัหน้าทวัรต์ลอดการเดินทาง 
บรษิทัฯ...ขอแนะน ำรำยกำรเทีย่วเมอืงต่ำงๆ ในองักฤษ ดงันี้ 
 ลอนดอน มหำนครตลอดกำล ทีต่ัง้ของทีส่ ำคญัๆ เช่น พระรำชวงับัก๊กิ้งแฮม สะพำนทำวเวอรบ์รดิจ ์ หอนำฬกิำบิก๊เบน  
  ลอนดอนอำยส ์ พพิธิภณัฑอ์งักฤษ  จำกนัน้มเีวลำใหท้่ำนเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนออ็กซฟอรด์ ยำ่นชอ้ปป้ิง
  ชือ่ดงัของมหำนครลอนดอน ล่องเรอืแม่น ้ำเทมส ์
Warner Bros Studio สตูดโิอวอรเ์นอรส์บรำเธอรข์องภำพยนตรเ์รือ่งดงั Harry Potter 
สแตรทฟอรด์  เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำเอวอน ซึง่มชีือ่เสยีงในดำ้นกำรเป็นเมอืงแหง่วรรณกรรมองักฤษ บ้ำนเกดิของ 

วลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์กวชีือ่กอ้งโลกและนกัเขยีนบทละครชำวองักฤษ  
ไบบูรี ่ หมู่บำ้นเลก็ๆ ตัง้อยู่ในแควน้โกลวเชสเตอรไ์ชร ์เขตคอตสโ์วลส ์จดัว่ำเป็นหมู่บำ้นทีง่ดงำมและน่ำรกัทีส่ดุใน

องักฤษ  
แอมสเ์บอรรี์ ่ ชมสโตนเฮน้จ ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคก่อนประวตัศิำสตร ์  
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  1-8 พ.ค. / 3-10 มิ.ย.63   
 
วนัแรก  สุวรรณภมิู- ลอนดอน  (องักฤษ) 
10.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  เคาน์เตอรส์ายการบิน EVA Air 

เคาน์เตอร ์R เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครือ่ง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

12.50 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ บินตรงสู่ลอนดอน  โดยสายการบิน EVA Air เท่ียวบินท่ี BR-067 
19.25  น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว ์กรงุลอนดอน น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร จำกนัน้ให้

ท่ำนตรวจรบัสมัภำระ   
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Mercure London Heathrow Airport หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่อง ลอนดอน-แฮรีพ่อ็ตเตอรส์ตดิูโอ-สแตรทฟอรด์อพัอนเอวอน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองลีฟเดนหรอืลีเวสเดน Leavesden ทีต่ัง้ของ Warner Brother Studio (ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี น ำทำ่นเขำ้ชมสถำนทีจ่ ำลองกำรถ่ำยท ำภำพยนตรฟ์อรม์ยกัษ์เรื่องดงั Harry 
Potter น ำท่ำนชมเบือ้งหลงัเพื่อคน้หำควำมลบัทีซ่่อนอยูห่ลงักลอ้งของทัง้ 8 ภำค พรอ้มส ำรวจฉำกต่ำงๆ ที่



 

   

ใชจ้รงิในภำพยนตร ์เช่น ฮอกสว์อตส ์ตรอกไดอำกอนและซอนพรเีวต็และอกีมำกมำย พำท่ำนด ำดิง่ลงไปใน
โลกแหง่คำถำ กลวเิศษและเวทมนตอ์นัน่ำทึง่ ตื่นตะลงึไปกอ้งหอ้งโถงอนัตระกำรตำและนึกภำพตำมถงึตอน
ทีแ่ฮรร์ีป่รำรถนำทีจ่ะเขำ้บำ้นกรฟิฟินดอร ์ซึง่จะไดเ้หน็หมวกคดัสรรของจรงิทีใ่ชพ้จิำรณำวำ่เหลำ่นกัเรยีน
ควรอยู่บำ้นไหนในภำคแรก และฉำกกำรจ ำลองเหตุกำรณ์ต่ำงๆ จำกภำพยนตรด์งัและหอ้งต่ำงๆ พรอ้มกบั
กจิกรรมตำมอย่ำงภำพยนตร ์ใหท้่ำนไดถ่้ำยรปูบรเิวณหน้ำบำ้นหลงัเก่ำของแฮรร์ีใ่นซอยพรเีวต็ รวมถงึเลอืก
ซือ้สนิคำ้เป็นทีร่ะลกึ  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู ่เมืองสแตรทฟอรด์-อพัอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon (ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 2 ชัว่โมง) หรอื เมืองสแตรทฟอรด์ เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำเอวอน ซึง่มชีื่อเสยีงในดำ้นกำรเป็น 
 เมอืงแห่งวรรณกรรมองักฤษ ใหท้่ำนชมเมอืงและถ่ำยรปูกบั The Almshouse บำ้นเรอืนโบรำณทีก่่อสรำ้ง

ดว้ยไมต้ัง้แต่ปี ค.ศ.1417-18 ผ่ำนช่วงของกำรปฏริปูมำหลำยครัง้ และถ่ำยรปูกบัอำคำรศำลำว่ำกำรเมอืง 
อำคำรทีม่คีวำมเก่ำแก่, สวยงำมและมชีื่อเสยีงทีส่ดุในใจกลำงเมอืงนี้ ทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ส ำนกังำนต่ำงๆ ที่
เกีย่วกบัทำงรำชกำรของเมอืงนี้ และถ่ำยรปูภำยนอกกบับำ้นของวลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์กวแีละนกัเขยีนบท
ละครชำวองักฤษ ไดร้บัยกย่องทัว่ไปว่ำเป็นนกัเขยีนผูย้ิง่ใหญ่ขององักฤษและของโลก มกัเรยีกขำนกนัว่ำเขำ
เป็นกวแีหง่ชำตขิององักฤษ และใหท้่ำนถ่ำยรปูกบั Holy Trinity Church โบสถป์ระจ ำเมอืงสแตรทฟอรด์แหง่
ครสิตจกัรองักฤษเป็นทีรู่จ้กักนัในนำมของโบสถศ์กัดิส์ทิธิแ์ละยงัใชเ้ป็นทีฝั่งศพของเชค็สเปียร ์ซึง่บำงครัง้ก็
เรยีกโบสถเ์ชค็สเปียร ์ และใหท้ำ่นถ่ำยรปูภำยนอก Anne Hathaway’s Cottage กระท่อมหรอืบำ้นพกัของ
ภรรยำของเชค็สเปียรส์มยัทีย่งัเป็นเดก็ โดยถูกสรำ้งขึน้ตัง้แต่ชว่งศตวรรษที ่15 ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบ
ทวิดอร ์ซึง่มพีืน้ทีก่วำ้งขวำงพรอ้มสวนสวย ปัจจบุนัยงัคงไดร้บักำรบรูณะมำโดยตลอด 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Stratford Manor – Qhotels หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีส่าม สแตรทฟอรด์อพัอนเอวอน-หมู่บา้นไบบูรี-่สโตนเฮ้นจ-์ลอนดอน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หมู่บา้นไบบร่ีุ Bibury Village (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) หมู่บำ้นเลก็ๆ ตัง้อยู่

ในแควน้โกลวเชสเตอรไ์ชร ์เขตคอตสโ์วลส ์Cotswolds จดัว่ำเป็นหมู่บำ้นทีง่ดงำมและน่ำรกัทีส่ดุในองักฤษ 
ใหท้่ำนไดเ้ดนิเล่นถ่ำยรปูชมบำ้นเรอืนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมูบ่ำ้นแหง่นี้ ไมว่่ำจะเป็นกระท่อมหนิโบรำณ 
ทีเ่รยีงรำยกนัยำวไปเป็นแถว มชีื่อว่ำ Arlington Row ซึง่กระท่อมเหล่ำน้ีเคยเป็นทีพ่กัของคนทีท่ ำอำชพีทอ
ขนแกะในสมยัศตวรรษที ่17 ชมโบสถอ์นัเก่ำแก่ อกีทัง้ยงัมถีนนสวยๆ ทีร่ำยลอ้มดว้ยดอกไมส้สีดใสรมิสอง
ขำ้งทำง จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงแอมสเ์บอรร์ี ่ผ่ำนเมอืงบำธเพื่อแวะทำนอำหำรกลำงวนั เดนิทำงสู ่
เมอืงบำธ Bath เมอืงอำบน ้ำแรท่ีม่อีทิธพิลมำตัง้แต่ยุคเรอืงอ ำนำจของอำณำจกัรโรมนัโบรำณ เตม็ไปดว้ย
อำคำรบำ้นเรอืนทีถู่กสรำ้งขึน้ในยุคจอรเ์จีย้น ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพำะตวัอกีทัง้อำคำรรอยลัเครสเซ่น กลุ่ม
อำคำรรปูครึง่วงกลมทีม่สีถำปัตยกรรมแปลกตำ ท ำใหเ้มอืงบำธมเีสน่หไ์ม่น้อย ท ำใหเ้มอืงบำธไดร้บักำร
แต่งตัง้ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกใ้นปี ค.ศ. 1987 (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง)   

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองแอมสเ์บอรร่ี์ Amesbury ในเขตทุง่หญำ้แอมสเบอรร์ี ่(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 

ชัว่โมง) น ำชม เสาหินสโตนเฮ้นจ ์Stonehenge กองหนิประหลำดทีปั่จจบุนักย็งัไม่สำมำรถสรปุขอ้เทจ็จรงิ



 

   

ไดว้่ำใครสรำ้ง? เพื่ออะไร? มแีต่กำรวเิครำะหแ์ละคำดเดำเท่ำนัน้ กองหนิเหล่ำนี้ถูกสนันิษฐำนกนัไปต่ำงๆ 
นำนำโดยนกัโบรำณคดต่ีำงๆ ถอืเป็น อนุสรณ์สถำนในยุคก่อนประวตัศิำสตร ์ตัง้อยู่กลำงทุง่หญำ้รำบกวำ้ง
ใหญ่บนทีร่ำบซำลสบรูี ่Salisbury Plaint ทำงตอนใตข้องเกำะองักฤษ ประกอบดว้ยแท่งหนิ 112 กอ้น ตัง้
เรยีงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แท่งหนิบำงอนัวำงตัง้ บำงอนัวำงเป็นแนวนอนและบำงอนัถูกจดัวำงไว้
ซอ้นกนั นกัโบรำณคดเีชื่อว่ำกลุ่มกองหนิน้ีถูกสรำ้งขึน้จำกทีไ่หนสกัแห่งตัง้แต่ยุคยุคก่อนประวตัศิำสตร์
มำกกว่ำ 4,000 ปีล่วงมำแลว้ ปัจจุบนัไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1986 และเป็น 1 ใน 7 
สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคกลำง ใหท้ำ่นมเีวลำเดนิเล่นและถ่ำยรปูกบักองหนิประหลำดและมชีื่อเสยีงกอ้ง
โลก สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่มหานครลอนดอน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงหลวง
แห่งสหรำชอำณำจกัรและเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในสหภำพยโุรป มปีระชำกรกว่ำ 7.5 ลำ้นคน  ถอืเป็น 1 ใน
เมอืงศนูยก์ลำงทำงดำ้นธุรกจิ กำรเมอืงและวฒันธรรมของโลก  กำรสือ่สำร กำรบนัเทงิ แฟชัน่และศลิปะซึง่
เป็นทีย่อมรบัว่ำมอีทิธพิลไปทัว่โลก   

 ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Novotel London Wembley หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่  ลอนดอน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
  น ำท่ำนเกบ็ภำพสวยๆ ในมหำนครลอนดอน เริม่จำกหอนำฬกิำบิก๊เบน สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของลอนดอนที่
  ตัง้อยู่เคยีงขำ้งอำคำรรฐัสภำทีส่วยงำมรมิฝัง่แม่น ้ำเทมส ์ลอนดอนอำยส ์ชงิชำ้สวรรคท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์แห่ง
  สหสัวรรษขององักฤษ  สะพำนทำวเวอรบ์รดิจ ์เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นใจกลำงกรุงลอนดอน ผ่ำนชมสถำนที่
  ส ำคญัต่ำงๆ อำท ิบำ้นเลขที ่10, ถนนดำวน์นิ่งท ำเนียบนำยกรฐัมนตร,ี จตุัรสัทรำฟัลกำร,์ อนุสรณ์แห่ง 
  สงครำมทรำฟัลกำรข์องท่ำนลอรด์เนล สนั, พคิคำเดลล ีเซอรค์สั, ย่ำนโซโห มหำวหิำรเซนตพ์อล ฯลฯ   
กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย  น าท่านเดนิทางสูส่นามกฬีาเวมบล์ี ่น าท่านแวะถ่ายรปูกบัภายนอกของสนาม Wembley Stadium หรอืเรยีก
  สัน้ๆ ว่าเวมบล์ีห่รอืนิวเวมบล์ี ่เพื่อใหม้ชีื่อต่างจากสนามเดมิ เป็นสนามฟุตบอลทีต่ัง้อยู่ในเขตเวมบล์ีป่ารค์ 
  เปิดเมื่อปี ค.ศ.2007 มคีวามจขุองผูช้มไดถ้งึ 90,000 ทีน่ัง่ ถอืวา่เป็นสนามทีไ่ดม้าตรฐานทีย่ฟู่าก ากบัไว ้และ
  เป็นสนามกฬีาทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอนัดบั 2 ในยุโรปรองจากสนามแคมป์นูของสโมสรฟุตบอลบารเ์ซโลน่าและ 
  เป็นสนามเหยา้ของทมีชาตอิงักฤษ สนามเวมบล์ีถู่กออกแบบโดยสถาปนิกบรษิทัฟอสเตอรแ์อนดพ์ารท์เนอร์
  และป๊อบปลูอูอสกบัวศิวกรมอตต ์แมค็โดนลัด ์และสรา้งโดยบรูก๊ฟิลดม์ลัตเิพลก็ซบ์รษิทัจากประเทศ 
  ออสเตรเลยี โดยสนามเวมบลยีเ์ป็นหนึ่งในสนามทีใ่ชทุ้นการก่อสรา้งแพงทีส่ดุในโลก โดยการกอ่สรา้งนัน้ใช้
  ทุนไปมากกว่า 798 ลา้นปอนด ์และเป็นสนามทีม่หีลงัคาทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก จากนัน้น าท่านสูย่า่นชอ้ปป้ิงใจ
  กลางเมอืงใหเ้วลาท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนออ็กซฟ์อรด์ ย่านชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนทีท่่านจะไดเ้ลอืก
  ซือ้สนิคา้คุณภาพเยีย่มจากมารค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ ์หรอืย่ำนไนทบ์รดิจ ์ทีต่ัง้ของหำ้งดงั อำทิ
  เช่น หำ้งแฮรอดส ์เป็นตน้ **เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าของท่าน อิสระให้ท่าน
  รบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
  สมควรแก่เวลำนดัหมำย น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Novotel London Wembley หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
 



 

   

วนัทีห้่า  ลอนดอน-ช้อปป้ิงบิสเตอรวิ์ลเลจเอา๊ทเ์ลต็-ลอนดอน-Covent Garden Market 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่บิสเตอรเ์อา๊ทเ์ลต็ วิลเลจ  Bicester Outlet Village (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 

ชัว่โมง)  ใหท้่ำนชมสนิคำ้แบรนดเ์นมต่ำงๆ ทัง้ขององักฤษและในยุโรป เช่น Anne  Fontaine  Armani  
Bally  Bodum  Bose  Burberry  Calvin Klein  D&G  DKNY  Diesel  Dior  Dunhill   Ermenegildo 
Zegna  Fendi  Gucci  Guess  Hugo Boss  Jaeger  Jigsaw  Kipling  L'Occitane  Levi's  Max Mara  
Missoni  Molton Brown  Mulberry  Paul Smith  เป็นตน้  ***เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า
จากเอา๊ทเ์ลต็ อิสระอาหารกลางวนัภายในเอา๊ทเ์ลต็ตามอธัยาศยั*** 

  สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดนิทำงกลบันครลอนดอน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) จำกนัน้น าท่าน
 เดนิทางสู ่Covent Garden Market หรอืตลาดแอ๊ปเป้ิล ตลาดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี เริม่ตน้จากที่
 บาทหลวงรปูหนึ่งจาก Westminster Abbey น าผลไมแ้ละผกัมาตัง้แผงวางขาย จากนัน้กม็กีารต่อเตมิตลาด 
 ท าหลงัคากระจกครอบ แลว้ตัง้ชือ่ว่า Central Market ขายผกัผลไมเ้ป็นหลกั ในปัจจุบนั Covent 
 Garden รูจ้กักนัในนามของ Apple Market ทีม่รีา้นคา้ รา้นอาหารมากมายหลายรอ้ยรา้นตัง้อยู่ อสิระใหท้่าน
 เดนิเล่นถ่ายรปูกบัรา้นคา้น่ารกัหรอืเลอืกเชค็อนิตามจุดต่างๆ เลอืกซือ้สนิคา้หรอืเลอืกซือ้ขนมหรอือาหาร
 ต่างๆ มากมายจากบรเิวณตลาดแห่งนี้  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิมเป็ดย่างจาก 
  ภตัตาคารช่ือดงัของลอนดอน 
 น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Novotel London Wembley หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
 

วนัทีห่ก  ลอนดอน (อิสระเตม็วนั) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
  อสิระเตม็วนั ใหท้่ำนอสิระเดนิเล่นย่ำนในเมอืงหรอืเลอืกซือ้สนิคำ้ต่ำงๆ จำกย่ำนชอ้ปป้ิง  
  (ไม่มีรถโค้ชบริการ อิสระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั) 
   สถำนทีแ่นะน ำในตวัเมอืงลอนดอน, ท่ำนสำมำรถอสิระเทีย่วชมสถำนทีเ่หล่ำน้ีหรอืนอกเหนือจำกนี้ไดเ้ช่นกนั 

 และเดนิทำงดว้ยตวัท่ำนเอง  
  - Natural History Museum พพิธิภณัฑป์ระวตัศิำสตรธ์รรมชำต ิพพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่งของมหำ

 นครลอนดอน จดัแสดงเรื่องรำวต่ำงๆ เกีย่วกบัธรรมชำตแิละควำมเป็นมำของสตัวด์กึด ำบรรพท์ีม่ขีนำดใหญ่
 ทีส่ดุ 

  - ลอนดอนอำยส ์London Eyes ชงิชำ้สวรรคท์ีม่คีวำมสงูทีส่ดุในทวปียโุรปทีท่ำ่นสำมำรถขึน้ไปชมววิได้
 โดยรอบของตวัเมอืงองักฤษเลยทเีดยีว และเป็นสญัลกัษณ์แห่งสหสัวรรษ 

  - ทำวเวอรอ์อฟลอนดอน Tower of London อดตีพระรำชวงัและป้อมปรำกำรส ำคญัขององักฤษ ปัจจบุนัเป็น
 ทีจ่ดัแสดงสิง่ของเครื่องใชข้องรำชวงศแ์ละอำวธุต่ำงๆ รวมถงึเป็นทีเ่กบ็รกัษำมงกุฎและเครื่องรำชำภเิษก
 แห่งสหรำชอำณำจกัร 

  - London Transport Museum พพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงเกีย่วกบักำรคมนำคมในองักฤษจำกอดตีจนถงึปัจจุบนั
 ทีร่ถต่ำงๆ กก็ลำยเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศองักฤษไปดว้ย 

  - Museum of London แหล่งรวบรวมเรื่องรำวขององักฤษตัง้แต่ยุคก่อนประวตัศิำสตรถ์งึปัจจบุนั 

http://uk-england-guides.blogspot.com/2014/08/westminster-abbey.html


 

   

  - สวนสำธำรณะ Hyde Park แหล่งธรรมชำตขิองชำงองักฤษและยงัเป็นตน้แบบของกำรออกแบบสวนสวยใน
 ประเทศอื่นๆ ดว้ย 

  - สถำนีรถไฟและHarry Potter Shop Platform 9 ¾ รำ้นคำ้ของทีร่ะลกึจำกภำพยนตรเ์รื่องดงัยอดฮติแฮ 
 รีพ่อ็ตเตอร ์

  จำกนัน้เขำ้สูท่ีพ่กั Novotel London Wembley หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีเ่จด็  ลอนดอน-ล่องเรอืแม่น ้ าเทมส-์พิพิธภณัฑอ์งักฤษ-สนามบินฮีทโทรว ์
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเพื่อน าทา่น ล่องเรอืในแม่น ้าเทมส ์Thames River Cruise แม่น ้าสายหลกัของ

มหานครลอนดอนและเป็นแม่น ้าใหญ่ทีไ่หลในองักฤษตอนใตแ้ละเป็นทีรู่จ้กัมากทีส่ดุ เพราะแม่น ้าเทมสไ์หล
ผ่านใจกลางมหานครลอนดอน ใหท้่านล่องเรอืชมเมอืงและอาคารสถาปัตยกรรมทีง่ดงามของประเทศองักฤษ 
และใจกลางมหานครแห่งนี้ยงัใชเ้ป็นทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์รื่องดงัหลายต่อหลายเรื่องอกีดว้ย และใหท้่าน
ถ่ายรปูกบัสะพาน Tower Bridge สญัลกัษณ์ส าคญัอกีแห่งหนึ่งของมหานครลอนดอน เป็นสะพานหนึ่งทีท่อด
ขา้มระหว่างฝัง่ทัง้สองของเมอืงทีก่ ัน้ดว้ยแม่น ้าเทมส ์ 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรอืทีน่ิยมเรยีกกนัว่ำ พพิธิภณัฑอ์งักฤษในกรุงลอนดอน 

สหรำชอำณำจกัร เป็นหนึ่งในพพิธิภณัฑด์ำ้นประวตัศิำสตรแ์ละวฒันธรรมของมนุษยทีส่ ำคญัทีส่ดุและใหญ่
ทีส่ดุในโลก มกีำรก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้งตน้วตัถุทีเ่กบ็รวบรวมไวส้ว่นใหญ่เป็นของ
สะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลนซึง่เป็นแพทยแ์ละนกัวทิยำศำสตร ์พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เปิดใหบ้รกิำรแก่สำธำรณะ
เป็นครัง้แรกในวนัที ่15 มกรำคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตำกเูฮำส ์เมอืงบลมูสเ์บอรร์ ีกรุงลอนดอน อนั
เป็นสถำนทีต่ัง้ของอำคำรพพิธิภณัฑใ์นปัจจุบนับรติชิมวิเซยีมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่ำงๆ จำกทุกทวปี 
จ ำนวนกว่ำ 7 ลำ้นชิน้ ซึง่ลว้นมชีื่อเสยีงและมกีำรบนัทกึเรื่องรำวของวฒันธรรมมนุษยจ์ำกจุดเริม่ตน้จนถงึ
ปัจจบุนั 

17.00 น. สมควรแก่เวลำนดัหมำยน ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิฮทีโธรว ์
21.35  น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินฮีทโธรว ์โดยสายการบิน EVA Air เท่ียวบินท่ี BR-068 
 
 
 

วนัทีแ่ปด สนามบินสวุรรณภมิู 
15.05 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 



 

   

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

 

อตัราค่าเดินทาง    1-8 พ.ค. / 3-10 มิ.ย.63  

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 5,500 บาท // ค่าทิปคนขบั และ 
ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท (ค่าวีซ่าและค่าทิปช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในองักฤษ ไมอ่นุญาตให้เดก็อายุต า่กวา่ 7 ปี เข้าพกัแบบไมมี่เตียงเสริม *** 

 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน ไม่มี
ราคาเดก็ และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 อตัราค่าตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอรีฟันดไ์ด้ 
 กรณีท่านท่ีต้องการแยกวนักลบัหรือเดินทางไปและกลบัไม่พร้อมคณะหรือต้องการท่ีนัง่ ชัน้ธรุกิจหรือ 

พรีเม่ียม ไม่สามารถท าตัว๋แยกออกจากคณะได้ ท่านจะต้องส ารองท่ีนัง่เด่ียว และรอการยืนยนัการจอง
จากสายการบิน ผู้เดินทางจะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมเติมนัน้ 
 

***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนัท าการ ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย ** 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ EVA Air ชัน้ประหยดั เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อ 1 หอ้ง) *บางโรงแรมและบางเมอืงอาจไมม่หีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร* 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่ารถรบัสง่ตามรายการทีร่ะบ ุ

องักฤษ แสนเพลิน 8 วนั (BR) ราคารวมตัว๋โดยสาร 
ส าหรบัท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยู่แล้ว

และมาจอยทวัรก์บัคณะ 
ผูใ้หญ่ทา่นละ 56,300 34,500 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 10,900 10,900 



 

   

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากประเทศไทย ทีค่อยอ านวยความสะดวกทา่นในระหว่างการเดนิทาง 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 15 
พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบนิ   
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าองักฤษและค่าบรกิารดา้นเอกสารและการนดัหมายท าวซี่า ทา่นละ 5,500 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัร์

สว่นทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทาง)  
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ และค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทาง) 
 ค่าแปลเอกสารบางฉบบัทีเ่ป็นขอ้มลูจ าเพาะเจาะจง อาทเิช่น สญัญาเช่า  สญัญาจดัตัง้หา้งรา้น/บรษิทั  ขอ้ตกลงหุน้สว่น

โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ ซึง่เอกสารเหล่านี้จะตอ้งแปลจากศนูยก์ารแปลเท่านัน้ (จ านวนหรอือตัราค่าแปล ขึน้อยู่กบัรปูแบบและ
จ านวนเอกสารของแต่ละบุคคล ซึง่ไม่เกีย่วกบัค่าบรกิารวซี่า) 

 ค่าบรกิารและค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหาก
ตอ้งการการบรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 

 ค่าวซี่าเร่งด่วนหรอืบรกิารพเิศษอย่างอื่นเกีย่วกบัวซี่า 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 60 วนัท ำกำรแต่ไม่เกนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของ

ท่ำนนัน้ๆ (เงื่อนไขค่ำมดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 60 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 30 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวซี่ำตำมทีส่ถำนทตู

เรยีกเกบ็ 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผ่ำนแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืค่ำมดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืค่ำทวัรท์ัง้หมด  



 

   

 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

 ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คืนเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

 

 



 

   

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   
(ไม่จ าเป็นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ท่ีศนูยย่ื์นได้เลยเพือน าลงระบบส่งสถานทูต) 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

หลกัฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตองักฤษ 
***การย่ืนวีซ่าองักฤษ ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS UK *** 

ใชเ้วลำพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำ 15-20 วนัท ำกำร  
เอกสำรในกำรขอวซี่ำ  (กรณุำจดัส่งภำยใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทำง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตูองักฤษไม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ แต่สำมำรถใหด้งึเล่มในวนัยื่น

ได ้แต่จะตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียมตำมทีศ่นูยย์ื่นวซี่ำเรยีกเกบ็  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกั

หรอืศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 
3. กำรแปลเอกสำรจะตอ้งแปลจำกศนูยแ์ปล ซึง่มคี่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิ ขึน้อยู่กบัเอกสำรของแต่ละท่ำน ค่ำแปลสำมำรถ

ตรวจสอบกบับรษิทัทวัรไ์ด ้หรอืผูเ้ดนิทำงสำมำรถแนบฉบบัแปลจำกศนูยแ์ปลมำไดเ้ช่นกนั (กรณีทีม่เีอกสำรทีต่อ้ง
แปล) 

4. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำ
ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีลกูคำ้ท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำง เดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ลกูคำ้ตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของทำ่น 



 

   

- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส+ฉบบั

แปลภาษาองักฤษ 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองการเรยีนเพื่อแสดงความเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาจากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยั ออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนัยื่นวซี่า) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจา้ของบญัชี ถ่ายส าเนา ทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดือนและ

ปรบัสมุดอพัเดทไม่เกิน 15 วนันับจากวนัยื่นวีซ่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชีหน้าแรกท่ีมีช่ือเจ้าของบญัชี  
- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ

ฝากเป็นปัจจุบนั 
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 

เป็นตน้ 
- หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขทีบ่ญัชเีดยีวกบัส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากทีน่ ามาแสดง 



 

   

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั 
และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบคุวามสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ดว้ย  อย่างไรกต็ามโดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีน
สมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองธนาคาร 1 ฉบบั และท า
จดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 



 

   

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั          

         
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

กรอกข้อมลูตามความจริงเบือ้งต้น ส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าองักฤษ และกรณุากรอกเป็น
ตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

กรณุาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมลูเหล่าน้ีจะเป็นข้อมลูท่ีถกูน าไปกรอกลง Application 
Online เม่ือท าการ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันัน้ขอให้แจ้งตาม
ความเป็นจริงท่ีสดุของผูส้มคัรแต่ละบคุคล มิเช่นนัน้อาจถกู black list หรือเสียเวลาในการ
ท านัดหมายใหม่หรือมาอีกครัง้รวมถึงการช าระค่าวีซ่าใหม่อีกครัง้ 

 

 

1.  ช่ือ-สกุล .................................................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิมหรืออ่ืนๆท่ีเคยใชห้รือกรณีมีการเปล่ียนช่ือ หรือกอ่นแตง่งาน ......................................................... 

2.  มีหนังสือเดินทางเลม่เกา่หรือไม ่   ........ไมมี่   ......... มี (โปรดระบุรายละเอียด) หมายเลขหนังสือเดินทางเลม่

เกา่  

     .....................................  วนัท่ีออกหนงัสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุ ............................ 

3.  สถานภาพ   ........ โสด   ........ แตง่งานจดทะเบียน    ........ แตง่งานไมจ่ดทะเบียน  ........ หยา่   

........ หมา้ย     

4.  ช่ือ-สกุล คูส่มรส .............................................................. นามสกุลกอ่นแตง่งาน .......................................... 

     วนั-เดือน-ปี เกิดคูส่มรส  .................................... สถานท่ีเกิด .............................. เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่.........  

    ช่ือบุตร 1. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ช่ือบุตร 2. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ช่ือบุตร 3. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ช่ือบุตร 4. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  



 

   

5.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั  ............................................................................................................................................ 

 ...........................................................................  รหสัไปรษณีย ์................................... 

    ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น ................................................................................................................................ 

 ..............................................................................  รหสัไปรษณีย ์................................... 

     โทรศพัทบ์า้น ......................  โทรศพัทมื์อถือ ......................  

 อาศยัอยูม่าก่ีปี ...............................................  E-Mail: ……….………….……………… 

 ........ บา้นตนเอง ........ อาศยัอยูก่บัครอบครัว ........ บา้นเชา่    

 ........ อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................................................................................................. 

 

6.  ช่ือสถานที่ ท  างาน ........................................................................................................................................ 

 (ชี้ แจงเก่ียวกบักิจการท่ีท า หรือสินคา้ที่ ขายวา่เก่ียวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกิจการหรือลูกจา้ง) 

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

ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน ..................................................................................................................................... 

 .......................................................................................  รหสัไปรษณีย ์................................................... 

 โทรศพัท ์ ...................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) 

......................... 
ต าแหน่งหนา้ที่   .......................................................................................................................................... 

ลกัษณะงานท่ีดูแลอยู ่..................................................................................................................................  

วนัท่ีเขา้ท างาน / วนัเร่ิมเขา้ศึกษา ............................................  เงินเดือน ...................................................... 

กรณีศึกษาอยู ่/ สถานที่ ศึกษา .......................................................................................................................

ท่ีอยูส่ถานศึกษา .......................................................................................................................................... 

ศึกษาระดบัชัน้ / หลกัสูตร .......................................................................................................   



 

   

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ............................................... 

 

7.  คา่ใชจ้า่ยครอบครัวตอ่เดือน .................................................... ใหค้รอบครัว+ภรรยา+ลูก ................................  
 

8.  ทา่นมีเงินออมหรือไม ่ ........ ไมมี่   ........ มี  โปรดระบุ ............ 

 (ถา้มี กรุณากรอกใหเ้รียบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งน าไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน์)  

 ออมทรัพย ์ธนาคารอะไร ......................................................... เทา่ไหร่ ......................................................... 

     ฝากประจ า ธนาคารอะไร ........................................................ เทา่ไหร่ ......................................................... 

 หุน้หรือหลกัทรัพย ์.................................................................. เทา่ไหร่ ........................................................ 

 

 

9.  ช่ือ-นามสกุล บิดา  ......................................................... วนั-เดือน-ปีเกิด ...................................................... 

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานที่ เกิด .......................................................... 

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 
  

 ช่ือ-นามสกุล มารดา  ...................................................... วนัเดือนปีเกิด ...................................................... 

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานที่ เกิด .......................................................... 

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 

10.  กรณีท่ีผูเ้ดินทางเป็นผุมี้รายไดน้อ้ย / เป็นบุตร / เป็นผูท่ี้ไมมี่รายได ้/ เป็นผูท่ี้ตอ้งมีผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ย โปรดระบุ ช่ือ-

 สกุลผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์ 

 ผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางของทา่นคือ .................................................................................................

 ความสมัพนัธ ์.....................................................  ท่ีอยูผู่ร้บัรองคา่ใชจ้า่ย .................................................... 

 ................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................  

 

11.  ทา่นเคยไดข้อวีซา่เขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ........ เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี)  

 วีซ่าท่ีได ้ไดร้ะหวา่ง  

 วนัท่ีเทา่ไหร่ ถึงวนัท่ีเทา่ไหร่ ............................................. เลขหมายวีซา่ที่ เคยได ้............................................   

      ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่   ........ ไมเ่คย    ........ เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี)  



 

   

  ระหวา่งวนัท่ีเทา่ไหร่ 

      ก่ีวนั .......................  เขา้วนัท่ีเทา่ไหร่ ....................................... ออกวนัท่ีเทา่ไหร่ .........................................

  ไปท าอะไร .........................................................  
 

11. ทา่นเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง  

 1. ................................................................................................ 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 2................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 3. ................................................................................................. 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 4................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

  

 5.................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 6...................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 

12. คุณมีเพ่ือน หรือ ลูก ท่ีเรียนท่ีประเทศองักฤษหรือไม ่ถา้มี ขอ ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่และเบอร์โทร. ................................. 

 
 ท่ีพกัที่ องักฤษ ....................................................................................... โทร. .............................................. 
 

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

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

 

---------------------------------------------- 
 


