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England SanPloen 
อังกฤษแสนเพลิน 8 วนั 

    โดยสายการบิน 
** บินตรงสู่มหานครลอนดอน ** 

ชมสโตนเฮ้นจ ์หลกัฐานทางประวติัศาสตร ์
เดินเล่นในหมู่บ้านไบบรูี ่เพลิดเพลินในวอรเ์นอรส์บราเธอร์

สตดิูโอกบัฉากจาํลองการถ่ายทาํภาพยนตรเ์ร่ืองดงั Harry Potter   
อิสระเท่ียวลอนดอนแบบเตม็วนั  
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กินเป็ดย่างร้าน Four Season ช้อปป้ิง Bicester Village  
ล่องเรือแม่น้ําเทมส ์พร้อมช้อปป้ิง ย่านในกลางเมืองลอนดอน 

เท่ียวแบบสบายๆ ทัง้เท่ียวกบัทวัรท์ัง้มีเวลาอิสระอยากไปไหนกไ็ด้ไป  
อิสระอยากกินอะไรกไ็ด้กิน อยากจะซ้ืออะไรกไ็ด้ซ้ือ  

มีหวัหน้าทวัรต์ลอดการเดินทาง 
 

 
 บริษทัฯ...ขอแนะน ารายการเทีย่วเมืองต่างๆ ในองักฤษ ดงัน้ี 

 ลอนดอน มหานครตลอดกาล ทีต่ ัง้ของทีส่ าคญัๆ เช่น พระราชวงับัก๊กิ้งแฮม สะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์ หอนาฬกิาบิก๊เบน  
  ลอนดอนอายส ์ พพิธิภณัฑอ์งักฤษ  จากนัน้มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนออ็กซฟอรด์ ย่านชอ้ปป้ิง
  ชือ่ดงัของมหานครลอนดอน 

Warner Bros Studio สตูดโิอวอรเ์นอรส์บราเธอรข์องภาพยนตรเ์รือ่งดงั Harry Potter 
สแตรทฟอรด์  เมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าเอวอน ซึง่มชีือ่เสยีงในดา้นการเป็นเมอืงแห่งวรรณกรรมองักฤษ บ้านเกดิของ 

วลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์กวชีือ่กอ้งโลกและนกัเขยีนบทละครชาวองักฤษ  
ไบบูรี ่ หมู่บ้านเลก็ๆ ตัง้อยู่ในแควน้โกลวเชสเตอรไ์ชร ์เขตคอตสโ์วลส ์จดัว่าเป็นหมู่บ้านทีง่ดงามและน่ารกัทีสุ่ดใน

องักฤษ  
แอมสเ์บอรร์ี ่ ชมสโตนเฮน้จ ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคก่อนประวตัศิาสตร ์  
 

ก าหนดการเดินทาง  11-18 เม.ย.63   
 
วนัแรก  11 เม.ย.63 สวุรรณภมิู- ลอนดอน  (องักฤษ) 
10.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8  เคาน์เตอรส์ายการบิน EVA Air 

เคาน์เตอร ์R เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนข้ึนเครื่อง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

12.50 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ บินตรงสู่ลอนดอน  โดยสายการบิน EVA Air เท่ียวบินท่ี BR-067 
19.25  น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว ์กรงุลอนดอน น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้ให้

ท่านตรวจรบัสมัภาระ   
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Mercure London Heathrow Airport หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่อง 12 เม.ย.63 ลอนดอน-แฮรีพ่อ็ตเตอรส์ตูดิโอ-สแตรทฟอรด์อพัอนเอวอน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู่เมืองลีฟเดนหรือลีเวสเดน Leavesden ทีต่ ัง้ของ Warner Brother Studio (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 45 นาท)ี น าท่านเขา้ชมสถานทีจ่ าลองการถ่ายท าภาพยนตร์ฟอรม์ยกัษ์เรือ่งดงั Harry 
Potter น าท่านชมเบื้องหลงัเพื่อคน้หาความลบัทีซ่่อนอยู่หลงักลอ้งของทัง้ 8 ภาค พรอ้มส ารวจฉากต่างๆ ที่
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ใชจ้รงิในภาพยนตร ์เช่น ฮอกสว์อตส ์ตรอกไดอากอนและซอนพรเีวต็และอกีมากมาย พาท่านด าดิง่ลงไปใน
โลกแห่งคาถา กลวเิศษและเวทมนต์อนัน่าทึง่ ตื่นตะลงึไปกอ้งหอ้งโถงอนัตระการตาและนึกภาพตามถงึตอน
ทีแ่ฮรร์ีป่รารถนาทีจ่ะเขา้บ้านกรฟิฟินดอร ์ซึง่จะไดเ้หน็หมวกคดัสรรของจรงิที่ใชพ้จิารณาว่าเหล่านกัเรยีน
ควรอยู่บ้านไหนในภาคแรก และฉากการจ าลองเหตุการณ์ต่างๆ จากภาพยนตรด์งัและหอ้งต่างๆ พรอ้มกบั
กจิกรรมตามอย่างภาพยนตร ์ใหท้่านไดถ่้ายรปูบรเิวณหน้าบ้านหลงัเก่าของแฮรร์ีใ่นซอยพรเีวต็ รวมถงึเลอืก
ซือ้สนิคา้เป็นทีร่ะลกึ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอรด์-อพัอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) หรอื เมืองสแตรทฟอรด์ เมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าเอวอน ซึง่มชีื่อเสยีงในดา้นการเป็น 
 เมอืงแห่งวรรณกรรมองักฤษ ใหท้่านชมเมอืงและถ่ายรปูกบั The Almshouse บ้านเรอืนโบราณทีก่่อสรา้ง

ดว้ยไมต้ัง้แต่ปี ค.ศ.1417-18 ผ่านช่วงของการปฏริปูมาหลายครัง้ และถ่ายรปูกบัอาคารศาลาว่าการเมอืง 
อาคารทีม่คีวามเก่าแก่, สวยงามและมชีื่อเสยีงทีสุ่ดในใจกลางเมอืงน้ี ทัง้ยงัเป็นทีต่ ัง้ส านกังานต่างๆ ที่
เกีย่วกบัทางราชการของเมอืงน้ี และถ่ายรปูภายนอกกบับ้านของวลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์กวแีละนกัเขยีนบท
ละครชาวองักฤษ ไดร้บัยกย่องทัว่ไปว่าเป็นนกัเขยีนผูย้ ิง่ใหญ่ขององักฤษและของโลก มกัเรยีกขานกนัว่าเขา
เป็นกวแีห่งชาตขิององักฤษ และใหท้่านถ่ายรปูกบั Holy Trinity Church โบสถ์ประจ าเมอืงสแตรทฟอรด์แห่ง
ครสิตจกัรองักฤษเป็นทีรู่จ้กักนัในนามของโบสถ์ศกัดิส์ทิธิแ์ละยงัใชเ้ป็นทีฝั่งศพของเชค็สเปียร ์ซึง่บางครัง้ก็
เรยีกโบสถ์เชค็สเปียร ์ และใหท้่านถ่ายรปูภายนอก Anne Hathaway’s Cottage กระท่อมหรอืบ้านพกัของ
ภรรยาของเชค็สเปียรส์มยัทีย่งัเป็นเดก็ โดยถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ช่วงศตวรรษที ่15 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
ทวิดอร ์ซึง่มพีืน้ทีก่วา้งขวางพรอ้มสวนสวย ปัจจุบนัยงัคงไดร้บัการบูรณะมาโดยตลอด 

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Stratford Manor – Qhotels หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่าม 13 เม.ย.63 สแตรทฟอรด์อพัอนเอวอน-หมู่บ้านไบบูรี-่สโตนเฮ้นจ-์ลอนดอน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านไบบุรี่ Bibury Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) หมู่บ้านเลก็ๆ ตัง้อยู่

ในแควน้โกลวเชสเตอรไ์ชร์ เขตคอตสโ์วลส ์Cotswolds จดัว่าเป็นหมู่บ้านทีง่ดงามและน่ารกัทีสุ่ดในองักฤษ 
ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นถ่ายรปูชมบ้านเรอืนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บ้านแห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็นกระท่อมหนิโบราณ 
ทีเ่รยีงรายกนัยาวไปเป็นแถว มชีื่อว่า Arlington Row ซึง่กระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็นทีพ่กัของคนทีท่ าอาชพีทอ
ขนแกะในสมยัศตวรรษที ่17 ชมโบสถ์อนัเก่าแก่ อกีทัง้ยงัมถีนนสวยๆ ทีร่ายลอ้มดว้ยดอกไมส้สีดใสรมิสอง
ขา้งทาง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงแอมสเ์บอรร์ี ่ผ่านเมอืงบาธเพื่อแวะทานอาหารกลางวนั เดนิทางสู่ 
เมอืงบาธ Bath เมอืงอาบน ้าแร่ทีม่อีทิธพิลมาตัง้แต่ยุคเรอืงอ านาจของอาณาจกัรโรมนัโบราณ เตม็ไปดว้ย
อาคารบ้านเรอืนทีถู่กสรา้งขึน้ในยุคจอรเ์จีย้น ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัอกีทัง้อาคารรอยลัเครสเซ่น กลุ่ม
อาคารรปูครึง่วงกลมทีม่สีถาปัตยกรรมแปลกตา ท าใหเ้มอืงบาธมเีสน่หไ์ม่น้อย ท าใหเ้มอืงบาธไดร้บัการ
แต่งตัง้ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก้ในปี ค.ศ. 1987 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองแอมสเ์บอรร์ี่ Amesbury ในเขตทุ่งหญา้แอมสเบอรร์ี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง) น าชม เสาหินสโตนเฮ้นจ ์Stonehenge กองหนิประหลาดทีปั่จจุบนักย็งัไม่สามารถสรุปขอ้เทจ็จรงิ
ไดว้่าใครสรา้ง? เพื่ออะไร? มแีต่การวเิคราะหแ์ละคาดเดาเท่านัน้ กองหนิเหล่าน้ีถูกสนันิษฐานกนัไปต่างๆ 
นานาโดยนกัโบราณคดต่ีางๆ ถอืเป็น อนุสรณ์สถานในยุคก่อนประวตัศิาสตร ์ตัง้อยู่กลางทุ่งหญา้ราบกวา้ง
ใหญ่บนทีร่าบซาลสบูรี ่Salisbury Plaint ทางตอนใต้ของเกาะองักฤษ ประกอบดว้ยแท่งหนิ 112 กอ้น ตัง้
เรยีงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แท่งหนิบางอนัวางตัง้ บางอนัวางเป็นแนวนอนและบางอนัถูกจดัวางไว้
ซอ้นกนั นกัโบราณคดเีชื่อว่ากลุ่มกองหนิน้ีถูกสรา้งขึน้จากทีไ่หนสกัแห่งตัง้แต่ยุคยุคก่อนประวตัศิาสตร์
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มากกว่า 4,000 ปีล่วงมาแลว้ ปัจจุบนัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1986 และเป็น 1 ใน 7 
สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคกลาง ใหท้่านมเีวลาเดนิเล่นและถ่ายรปูกบักองหนิประหลาดและมชีื่อเสยีงกอ้ง
โลก สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ มหานครลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงหลวง
แห่งสหราชอาณาจกัรและเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดในสหภาพยุโรป มปีระชากรกว่า 7.5 ลา้นคน  ถอืเป็น 1 ใน
เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นธุรกจิ การเมอืงและวฒันธรรมของโลก  การสื่อสาร การบนัเทงิ แฟชัน่และศลิปะซึง่
เป็นทีย่อมรบัว่ามอีทิธพิลไปทัว่โลก   

 คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกั Novotel London Wembley หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 

วนัทีสี่ ่  14 เม.ย.63 ลอนดอน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
  น าท่านเกบ็ภาพสวยๆ ในมหานครลอนดอน เริม่จากหอนาฬกิาบิก๊เบน สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของลอนดอนที่
  ตัง้อยู่เคยีงขา้งอาคารรฐัสภาทีส่วยงามรมิฝัง่แม่น ้าเทมส ์ลอนดอนอายส ์ชงิชา้สวรรคท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์แห่ง
  สหสัวรรษขององักฤษ  สะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นใจกลางกรุงลอนดอน ผ่านชมสถานที่
  ส าคญัต่างๆ อาท ิบ้านเลขที ่10, ถนนดาวน์น่ิงท าเนียบนายกรฐัมนตร,ี จตุัรสัทราฟัลการ,์ อนุสรณ์แห่ง 
  สงครามทราฟัลการข์องท่านลอรด์เนล สนั, พคิคาเดลล ีเซอรค์สั, ย่านโซโห มหาวหิารเซนต์พอล ฯลฯ   
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  นําท่านเดนิทางสู่สนามกฬีาเวมบ์ลี่ นําท่านแวะถ่ายรปูกบัภายนอกของสนาม Wembley Stadium หรอืเรยีก
  สัน้ๆ ว่าเวมบ์ลีห่รอืนิวเวมบ์ลี ่เพื่อใหม้ชีื่อต่างจากสนามเดมิ เป็นสนามฟุตบอลทีต่ัง้อยู่ในเขตเวมบ์ลีป่ารค์ 
  เปิดเมื่อปี ค.ศ.2007 มคีวามจุของผูช้มไดถ้งึ 90,000 ทีน่ัง่ ถอืว่าเป็นสนามทีไ่ดม้าตรฐานทีย่ฟู่ากาํกบัไว ้และ
  เป็นสนามกฬีาที่ใหญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2 ในยุโรปรองจากสนามแคมป์นูของสโมสรฟุตบอลบารเ์ซโลน่าและ 
  เป็นสนามเหยา้ของทมีชาตอิงักฤษ สนามเวมบ์ลีถู่กออกแบบโดยสถาปนิกบรษิทัฟอสเตอรแ์อนดพ์ารท์เนอร์
  และป๊อบปลูอูอสกบัวศิวกรมอตต์ แมค็โดนลัด ์และสรา้งโดยบรู๊กฟิลดม์ลัตเิพลก็ซบ์รษิทัจากประเทศ 
  ออสเตรเลยี โดยสนามเวมบลยีเ์ป็นหน่ึงในสนามทีใ่ชทุ้นการก่อสรา้งแพงทีสุ่ดในโลก โดยการก่อสรา้งนัน้ใช้
  ทุนไปมากกว่า 798 ลา้นปอนด ์และเป็นสนามทีม่หีลงัคาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก  จากนัน้นําท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิงใจ
  กลางเมอืงใหเ้วลาท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนออ็กซฟ์อรด์ ย่านชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนทีท่่านจะไดเ้ลอืก
  ซือ้สนิคา้คุณภาพเยีย่มจากมารค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ ์หรอืย่านไนทบ์รดิจ ์ทีต่ ัง้ของหา้งดงั อาทิ
  เช่น หา้งแฮรอดส ์เป็นต้น **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าของท่าน อิสระให้ท่าน
  รบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
  สมควรแก่เวลานดัหมาย น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Novotel London Wembley หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห้่า  15 เม.ย.63 ลอนดอน-ช้อปป้ิงบิสเตอรวิ์ลเลจเอ๊าท์เลต็-ลอนดอน-Covent Garden Market 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู่ บิสเตอรเ์อ๊าท์เลต็ วิลเลจ  Bicester Outlet Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง)  ใหท้่านชมสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ 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  เป็นต้น  ***เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า
จากเอ๊าท์เลต็ อิสระอาหารกลางวนัภายในเอ๊าท์เลต็ตามอธัยาศยั*** 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบันครลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) จากนัน้นําท่าน
 เดนิทางสู่ Covent Garden Market หรอืตลาดแอ๊ปเป้ิล ตลาดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี เริม่ต้นจากที่
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 บาทหลวงรปูหน่ึงจาก Westminster Abbey นําผลไมแ้ละผกัมาตัง้แผงวางขาย จากนัน้กม็กีารต่อเตมิตลาด 
 ทาํหลงัคากระจกครอบ แลว้ตัง้ชื่อว่า Central Market ขายผกัผลไมเ้ป็นหลกั ในปัจจุบนั Covent 
 Garden รูจ้กักนัในนามของ Apple Market ทีม่รีา้นคา้ รา้นอาหารมากมายหลายรอ้ยรา้นตัง้อยู ่อสิระใหท้่าน
 เดนิเล่นถ่ายรปูกบัรา้นคา้น่ารกัหรอืเลอืกเชค็อนิตามจุดต่างๆ เลอืกซือ้สนิคา้หรอืเลอืกซือ้ขนมหรอือาหาร
 ต่างๆ มากมายจากบรเิวณตลาดแห่งน้ี  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิมเป็ดย่างจาก 
  ภตัตาคารช่ือดงัของลอนดอน 
 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Novotel London Wembley หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 

วนัทีห่ก  16 เม.ย.63 ลอนดอน (อิสระเตม็วนั) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
  อสิระเตม็วนั ใหท้่านอสิระเดนิเล่นย่านในเมอืงหรอืเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ จากย่านชอ้ปป้ิง  
  (ไม่มีรถโค้ชบริการ อิสระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั) 
   สถานทีแ่นะน าในตวัเมอืงลอนดอน, ท่านสามารถอสิระเทีย่วชมสถานทีเ่หล่าน้ีหรอืนอกเหนือจากน้ีไดเ้ช่นกนั 

 และเดนิทางดว้ยตวัท่านเอง  
  - Natural History Museum พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิพพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงอกีแห่งหน่ึงของมหา

 นครลอนดอน จดัแสดงเรื่องราวต่างๆ เกีย่วกบัธรรมชาตแิละความเป็นมาของสตัวด์กึด าบรรพท์ีม่ขีนาดใหญ่
 ทีสุ่ด 

  -  ลอนดอนอายส ์London Eyes ชงิชา้สวรรคท์ีม่คีวามสงูทีสุ่ดในทวปียุโรปทีท่่านสามารถขึน้ไปชมววิได้
 โดยรอบของตวัเมอืงองักฤษเลยทเีดยีว และเป็นสญัลกัษณ์แห่งสหสัวรรษ 

  -  ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน Tower of London อดตีพระราชวงัและป้อมปราการส าคญัขององักฤษ ปัจจุบนัเป็น
 ทีจ่ดัแสดงสิง่ของเครื่องใชข้องราชวงศแ์ละอาวุธต่างๆ รวมถงึเป็นทีเ่กบ็รกัษามงกุฎและเครื่องราชาภเิษก
 แห่งสหราชอาณาจกัร 

  - London Transport Museum พพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงเกีย่วกบัการคมนาคมในองักฤษจากอดตีจนถงึปัจจุบนั
 ทีร่ถต่างๆ กก็ลายเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศองักฤษไปดว้ย 

  - Museum of London แหล่งรวบรวมเรื่องราวขององักฤษตัง้แต่ยุคก่อนประวตัศิาสตรถ์งึปัจจุบนั 
  -  สวนสาธารณะ Hyde Park แหล่งธรรมชาตขิองชางองักฤษและยงัเป็นต้นแบบของการออกแบบสวนสวยใน

 ประเทศอื่นๆ ดว้ย 
  -  สถานีรถไฟและHarry Potter Shop Platform 9 ¾ รา้นคา้ของทีร่ะลกึจากภาพยนตรเ์รื่องดงัยอดฮติแฮ 

 รีพ่อ็ตเตอร ์
  จากนัน้เขา้สู่ทีพ่กั Novotel London Wembley หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็  17 เม.ย.63 ลอนดอน-ล่องเรือแม่น ้ าเทมส-์พิพิธภณัฑอ์งักฤษ-สนามบินฮีทโทรว ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 นําท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืเพื่อนําท่าน ล่องเรือในแม่น้ําเทมส ์Thames River Cruise แม่น้ําสายหลกัของ

มหานครลอนดอนและเป็นแม่น้ําใหญ่ทีไ่หลในองักฤษตอนใต้และเป็นทีรู่จ้กัมากทีสุ่ด  เพราะแม่น้ําเทมสไ์หล
ผ่านใจกลางมหานครลอนดอน ใหท้่านล่องเรอืชมเมอืงและอาคารสถาปัตยกรรมทีง่ดงามของประเทศองักฤษ 
และใจกลางมหานครแห่งน้ียงัใชเ้ป็นทีถ่่ายทาํภาพยนตรเ์รื่องดงัหลายต่อหลายเรื่องอกีดว้ย และใหท้่าน
ถ่ายรปูกบัสะพาน Tower Bridge สญัลกัษณ์สาํคญัอกีแห่งหน่ึงของมหานครลอนดอน เป็นสะพานหน่ึงทีท่อด
ขา้มระหว่างฝัง่ทัง้สองของเมอืงทีก่ ัน้ดว้ยแม่น้ําเทมส ์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

http://uk-england-guides.blogspot.com/2014/08/westminster-abbey.html
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บ่าย น าท่านชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรอืทีนิ่ยมเรยีกกนัว่า พพิธิภณัฑอ์งักฤษในกรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจกัร เป็นหน่ึงในพพิธิภณัฑด์า้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของมนุษยทีส่ าคญัทีสุ่ดและใหญ่
ทีสุ่ดในโลก มกีารก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบื้องต้นวตัถุทีเ่กบ็รวบรวมไวส้่วนใหญ่เป็นของ
สะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลนซึง่เป็นแพทยแ์ละนกัวทิยาศาสตร ์พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีเปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะ
เป็นครัง้แรกในวนัที ่15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากเูฮาส ์เมอืงบลมูสเ์บอรร์ ีกรุงลอนดอน อนั
เป็นสถานทีต่ัง้ของอาคารพพิธิภณัฑใ์นปัจจุบนับรติชิมวิเซยีมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่างๆ จากทุกทวปี 
จ านวนกว่า 7 ลา้นชิน้ ซึง่ลว้นมชีื่อเสยีงและมกีารบนัทกึเรื่องราวของวฒันธรรมมนุษยจ์ากจุดเริม่ต้นจนถงึ
ปัจจุบนั 

17.00 น. สมควรแก่เวลานดัหมายน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮทีโธรว์ 
21.35  น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินฮีทโธรว ์โดยสายการบิน EVA Air เท่ียวบินท่ี BR-068 
 
 

วนัทีแ่ปด 18 เม.ย.63 สนามบินสวุรรณภมิู 
15.05 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

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

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไมส่ามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

 

 

อตัราค่าเดินทาง    11-18 เม.ย.63  

**ไมร่วมค่าบริการด้านวีซ่าและบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 5,500 บาท // ค่าทิปคนขบั และ 

ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ ท่านละ 1,900 บาท (ค่าวีซ่าและค่าทิปชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในองักฤษ ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 

 

 

องักฤษ แสนเพลิน 8 วนั (BR) ราคารวมตัว๋โดยสาร 
สาํหรบัท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยู่แล้ว

และมาจอยทวัรก์บัคณะ 
ผูใ้หญ่ทา่นละ 72,500 35,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ  10,900 10,900 
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หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน ไม่มี

ราคาเดก็ และจะต้องชาํระมดัจาํ หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 อตัราค่าตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอรีฟันดไ์ด้ 
 กรณีท่านท่ีต้องการแยกวนักลบัหรือเดินทางไปและกลบัไม่พร้อมคณะหรือต้องการท่ีนัง่ ชัน้ธรุกิจหรือ 

พรีเมี่ยม ไม่สามารถทาํตัว๋แยกออกจากคณะได้ ท่านจะต้องสาํรองท่ีนัง่เด่ียว และรอการยืนยนัการจอง
จากสายการบิน ผูเ้ดินทางจะต้องเป็นผูช้าํระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมเติมนัน้ 
 

***การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนัทาํการ ซ่ึงผูเ้ดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมอืจากศนูยร์บัคาํร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทาํการนัดหมาย ** 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ EVA Air ชัน้ประหยดั เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อ 1 หอ้ง) *บางโรงแรมและบางเมอืงอาจไม่มหีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร* 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่ารถรบัส่งตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ี 
 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากประเทศไทย ทีค่อยอํานวยความสะดวกท่านในระหว่างการเดนิทาง 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึง่เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

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

 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 15 
พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารชาํระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบนิ   
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาองักฤษและค่าบรกิารดา้นเอกสารและการนดัหมายทาํวซ่ีา ท่านละ 5,500 บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัร์

ส่วนทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทาง)  
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ และค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทาง) 
 ค่าแปลเอกสารบางฉบบัทีเ่ป็นขอ้มลูจาํเพาะเจาะจง อาทเิช่น สญัญาเช่า  สญัญาจดัตัง้หา้งรา้น/บรษิทั  ขอ้ตกลงหุน้ส่วน

โฉนดทีด่นิ เป็นต้น ซึง่เอกสารเหล่าน้ีจะต้องแปลจากศนูยก์ารแปลเท่านัน้ (จาํนวนหรอือตัราค่าแปล ขึน้อยู่กบัรปูแบบและ
จาํนวนเอกสารของแต่ละบุคคล ซึง่ไม่เกีย่วกบัค่าบรกิารวซ่ีา) 

 ค่าบรกิารและค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหาก
ต้องการการบรกิารยกกระเป๋าจะต้องชาํระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 

 ค่าวซ่ีาเร่งด่วนหรอืบรกิารพเิศษอย่างอื่นเกีย่วกบัวซ่ีา 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
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การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์่วนทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
***กรณีท่ีลกูค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี*** 
หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน้ําหนกัส่วนที่
เกนิ 

 ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

 กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที่ต้องไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คืนเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 
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1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํา่กว่า 6 เดือน  

- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีา  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จาํเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

หลกัฐานการยื่นวีซ่าสถานทตูองักฤษ 
***การย่ืนวีซ่าองักฤษ ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS UK *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา 15-20 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซ่ีา  (กรุณาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูองักฤษไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซ่ีา แต่สามารถใหด้งึเล่มในวนัยื่น

ได ้แต่จะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามทีศ่นูยย์ื่นวซ่ีาเรยีกเกบ็  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกั

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การแปลเอกสารจะต้องแปลจากศนูยแ์ปล ซึง่มค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิ ขึน้อยู่กบัเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปลสามารถ

ตรวจสอบกบับรษิทัทวัรไ์ด ้หรอืผูเ้ดนิทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลมาไดเ้ช่นกนั (กรณีทีม่เีอกสารทีต่้อง
แปล) 

4. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้ารพจิารณา
ของสถานทตูง่ายขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใช้หนงัสอืเดนิทาง เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซ่ีา ลกูคา้ต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
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o รปูถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   
(ไมจ่าํเป็นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถา่ยได้ท่ีศนูยย่ื์นได้เลย เพือนําลงระบบส่งสถานทูต) 
 

o สาํเนาทะเบียนบ้าน และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุตํา่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o สาํเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นต้น (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนัยื่นวซ่ีา) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลาและสาํเนาบตัรประจาํตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนัยื่นวซ่ีา) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส+ฉบบั

แปลภาษาองักฤษ 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไมมี่รายได้ จะต้องมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื้องต้น ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

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

o หลกัฐานการเงิน   
- สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี ถ่ายสาํเนา ทุกหน้าย้อนหลงั 6 เดือนและ

ปรบัสมุดอพัเดทไม่เกิน 15 วนันับจากวนัย่ืนวีซ่า พร้อมสาํเนาหน้าบญัชีหน้าแรกท่ีมีช่ือเจ้าของบญัชี  
- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาํเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ

ฝากเป็นปัจจุบนั 
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ 

เป็นต้น 
- หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขทีบ่ญัชเีดยีวกบัสาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากทีนํ่ามาแสดง 
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- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในการยื่นขอวซ่ีา ต้องออกหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั 
และทาํจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ดว้ย  อย่างไรกต็ามโดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีน
สมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะต้องขอหนงัสอืรบัรองธนาคาร 1 ฉบบั และทาํ
จดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูลาํเนา   

 
o กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ด้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึ้นโดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอ
ต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ด้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา  โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็้องชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่้องใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
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วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั          

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

 
 

กรอกข้อมูลตามความจริงเบือ้งต้น สาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าองักฤษ และกรณุากรอกเป็น
ตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

กรณุาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นข้อมูลท่ีถกูนําไปกรอกลง Application 
Online เม่ือทาํการ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันัน้ขอให้แจ้งตาม
ความเป็นจริงท่ีสดุของผู้สมคัรแต่ละบคุคล มิเช่นนัน้อาจถกู black list หรือเสียเวลาในการ
ทาํนัดหมายใหม่หรือมาอีกครัง้รวมถึงการชาํระค่าวีซ่าใหม่อีกครัง้ 

 

 

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

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

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

     .............................. .......  วนัท่ีออกหนังสือเดินทาง ....................................... 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 ่........................  
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5.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั  ................................................................................................ ........................................... . 

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

    

 

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

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

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

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

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

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

 

6.  ช่ือสถานท่ีท างาน .................................................................. ........................ ..............................................  

 (ช้ีแจงเก่ียวกบักิจการท่ีท  า หรือสินคา้ท่ีขายวา่เก่ียวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกิจการหรือลูกจา้ง) 

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

ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน ............................................... ......................................................................................  

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

 โทรศพัท ์...................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) ......................... 
ต าแหน่งหนา้ท่ี  .................................................................. ........................................................................  

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

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

กรณีศึกษาอยู ่/ สถานท่ีศึกษา .......................................................................................................................

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

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

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

 

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

8.  ทา่นมีเงินออมหรือไม ่ ........ ไมมี่   ........ มี  โปรดระบุ ............ 
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 (ถา้มี กรุณากรอกใหเ้รียบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งน าไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน์ )  

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

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

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

 

 

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

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานท่ีเกิด ..........................................................  

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานท่ีเกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 
  

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

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานท่ีเกิด .................................... ...................... 

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานท่ีเกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 

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

 สกุลผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์ 

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

 ความสมัพนัธ ์............................ .........................  ท่ีอยูผู่ร้ับรองคา่ใชจ้า่ย ....................................................  

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

 

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

 วีซ่าท่ีได ้ไดร้ะหวา่ง  

 วนัท่ีเทา่ไหร่ ถึงวนัท่ีเทา่ไหร่ .............................................  เลขหมายวีซา่ท่ีเคยได ้............................................    

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

  ระหวา่งวนัท่ีเทา่ไหร่ 

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

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

11. ทา่นเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง  

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

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

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

 
 ท่ีพกัท่ีองักฤษ ................................................................... .................... โทร. ..............................................  
 

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

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

 

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


