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วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

15.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน 

ETIHAD AIRWAYS เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หน้าท่ี

บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการ

เดินทาง 

18.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY405 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง)  

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง  

 

วนัท่ีสอง อาบูดาบี – ลอนดอน – สโตนเฮน้จ ์– บาธ - สแตรทฟอรด์ อพัออน เอว่อน 

02.35 น. ออกเดินทางสู่ลอนดอน ดว้ยเท่ียวบินท่ี EY011 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง)  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7.30 ชัว่โมง) 

07.35 น. ถึงสนามบินฮีทโธรว ์ลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เวลาท้องถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  

น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

น าท่านออกเดินทางสู่ เมื องซาลิสบัวรี่  (Salisbury) น าท่านชม  เสาหินสโตนเฮ้นจ ์

(Stonehenge) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ของโลกในยุค

ก่อนประวติัศาสตร ์มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกวา้ง

ใหญ่ ซ่ึงไม่มีใครทราบวตัถุประสงคใ์นการสรา้งอย่างชดัเจน                        

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาที) ตั้งอยู่ใน

หุบเขาของแม่น ้าเอวอนในบริเวณท่ีมีน ้าพุรอ้นธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของชาวโรมันสมัยท่ี

ยังเรืองอ านาจ และเป็นผู้สรา้ง โรงอาบน ้ าโรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็นเมืองมรดก

โลกจากองคก์ารยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านชม(ด้านนอก) พิพิธภัณฑ์

น ้าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวติัการคน้พบท่ีน่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่ม

อาคารส าคัญของเมือง คือ บริเวณ ท่ีเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้ าแร่ร้อนคิงส์ ( The Sacred Spring)  

ส่วนท่ีสอง คือ บริเวณวดั และส่วนท่ีสาม คือ บริเวณท่ีเปิดบริการใหนั้กท่องเท่ียวหรือชาวเมือง
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ใชบ้ริการน ้ าแร่ซ่ึงมีทั้ งสระว่ายน ้า, บ่อน ้าแร่เย็น-ร้อน,หอ้งอบไอน ้า และส่วนท่ีเป็น Turkish 

Bath   

จาก น้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองท่ีตั้งอยู่ ริมฝั่งแม่น ้ าเอวอน  อันเป็นบ้านเกิดของ วิลเล่ียม เช็คส

เปียร ์(William Shakespeare ) กวีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของอังกฤษ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั YHA HOTEL , STRATFORD-UPON-AVON หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม สเตรทฟอรด์ – บ้านเช็คสเปียร ์– BiCESTER OUTLET – ออ๊กฟอรด์ – ลอนดอน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม เมืองสเตรทฟอรด์ ซ่ึงร่มร่ืนไปดว้ยสวนสาธารณะ ชมบ้านเช็คสเปียร(์ดา้นนอก) 

และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น ้ าเอวอนอันเงียบ

สงบ และสถานท่ีในประวติัศาสตรท่ี์เกี่ยวขอ้งกบักวีเอกผู้น้ี จากน้ันน าท่านเดินเล่นในเมืองตาม

อัธยาศยัจนไดเ้วลาอันสมควร   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บ่าย ท่านเดินทางสู่ เมืองบิสเตอร์ (BICESTER) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาที) 

อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดช์ั้นน าอย่างจุใจท่ี บิสเตอรเ์อาท์เลท (BICESTER OUTLETS) เอาท์

เลทท่ีรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมในราคาถูกกว่าร้อยแบรนด์ อาทิ  เช่น อาทิเช่น CALVIN 

KLEIN, BURBURRY, DIESEL, CLARKS, DKNY, DOLCE & GABBANA, FRED PERRY, LEVI’S, 

L’OCCITANE, MULBERRY, PAUL SMITH, QUIKSILVER, POLO RALPH LAUREN เป็นตน้ 

ไดเ้วลาอันควรน าท่านเดินทางสู่เมือง ออ๊กฟอรด์ (Oxford) เมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการศึกษา 

ชม มหาวิทยาลัยไครช ์เชิรท์ ท่ีเก่าแก่อายุกว่าพนัปี ไครช์เชิรท์คอลเลจ ท่ีบางหอ้งใชเ้ป็น

สถานท่ี ถ่ายท าภาพยนตรแ์ฮรร่ี์พอตเตอร ์ เป็นตน้น าท่านเดินชมเมืองท่ีเก่าแก่และสวยงาม 

แล้วผ่านชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ เช่น โบสถ์ประจ าเมือง จตุัรสักลางเมือง ศาลาว่าการประจ า

เมือง อาคารพิพิธภณัฑต่์างๆ และย่านการคา้ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน 

(London) มหานครลอนดอน  เมืองส าคญัของโลกและเป็นเมืองหลวงท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป   

เย็น อิสระอาหารเย็น เพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

  น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั PREMIER INN HOTEL , HEATHROW LONDON หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีส่ี ลอนดอน – จตุรสัทราฟัลการ ์– บ้านเลขท่ี 10 ถนนดาวน่ิง – ลอนดอนบริดจ ์– หอคอย

ลอนดอน – พระราชวงับัคก้ิงแฮม – พิพิธภัณฑ์องักฤษ –  ย่านไนซ์บริดจ ์  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเท่ียวชม มหานครลอนดอน โดยเร่ิมจาก จตุรสัทราฟัลก้าร์ (Trafalgar) ท่ีรายล้อม 

ไปด้วยอาคารท่ีน่าสนใจ ผ่านชม มหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดม

ใหญ่เป็นอันดบัท่ี 2 ของโลก และใช้เป็นสถานท่ีจดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชาย

ชารล์ และเลด้ีไดอาน่า สเปนเซอร์ ผ่านชม ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการ

ปกครองส่วนท้องถ่ินมากกว่า 800 ปี ผ่านชม บ้านเลขท่ี 10 ถนนดาวน่ิง บ้านพักของ

นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ชม ลอนดอนบริดจ ์(London Bridge) สะพานข้ามแม่น ้ าเทมส์แห่ง

แรก จากน้ันชมและถ่ายรูปกบั หอคอยลอนดอน “Tower of London” สถานท่ีเกิดเหตุแห่ง

ประวติัศาสตรอ์ันเกรียงไกร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ ์ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง 

จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูปหน้า พระราชวงับัคก้ิงแฮม  (Buckingham Palace) ท่ีประทับของ

พระเจา้อลิซาเบธท่ี 2 และพระสวามี จากน้ันน าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์อังกฤษ (BRITISH 

MUSEUM) หน่ึงในพิพิธภณัฑด์้านประวติัศาสตรแ์ละวัฒนธรรมของมนุษย์ท่ีส าคัญและใหญ่

ท่ีสุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ.1753 วตัถุท่ีเก็บรวบรวมไวส่้วนใหญ่เป็นของสะสมของ

เซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซ่ึงเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเปิดใหเ้ขา้ชมครั้ง

แรกในวนัท่ี 15 มกราคม ค.ศ. 1759 ภายในรวบรวมวตัถุต่างๆ จากทุกทวีป จ านวนกว่า 7 

ล้านช้ิน ซ่ึงล้วนมีช่ือเสียงและมีการบันทึกเร่ืองราวของวฒันธรรมมนุษน์จากจุดเร่ิมตน้จนถึง

ปัจจุบัน 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนู FISH&CHIP 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ย่านไนซ์บริดจ  ์(Knights Bridge) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของห้างสรรพสินค้าช่ือดัง

อย่าง ฮารวี์ย ์นิโคล(Harvey Nicole) และแฮรร์อดส ์(Harrods) ท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้า

แฟชัน่ชั้นน าจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิเช่นกระเป๋าแฮรร์อดส์ท่ีนิยมกนัอย่างมาก รวมทั้งมีรา้นค้า

แฟชัน่มากมายท่ีตั้งอยู่ บ ริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, 

Hugo Boss, Porsche Deign, Bally  และยังมี ถนนสโลน(Sloane Street) ท่ีเป็นท่ีตั้งของร้าน 

Super Brands อ า ทิ  เช่ น  Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore 
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Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio 

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

เย็น อิสระอาหารเย็น เพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั PREMIER INN HOTEL , HEATHROW LONDON หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีห้า ลอนดอน – หอนาฬิกาบ๊ิกเบน – ลอนดอนอาย – อ็อกฟอร์ดสตรีท  - พิคคาดิลลี เซอร์

คสั - ไชน่าทาวน ์(SOHO) – สนามบินฮีทโธรว ์

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านถ่ายรูปกับ  หอนาฬิกาบ๊ิกเบน  (Clock Tower, Palace of Westminster) เป็นหอ

นาฬิกาประจ าพระราชวังเวสตมิ์นสเตอร์ ซ่ึงในปัจจุบันเป็นอาคารรฐัสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั หอนาฬิกาน้ีถูกสรา้งหลังจากไฟไหม้พระราชวงัเวสตมิ์นส

เตอรเ์ดิม เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ หอนาฬิกามี

ความ สู ง 96 .3  เมตร โดย ท่ีตัวนาฬิกาอยู่ สู งจาก พ้ืน 55  เมตร ตัวอาคารสร้างด้วย

สถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (victorian gothic) จากน้ันน าท่านแวะชม

และถ่ายรูปกบั ลอนดอนอาย (London Eye) เป็นชิงช้าสวรรค์ท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความ

สูง 135 เมตร(443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดร้ับความนิยมและเป็นจุด

ดึงดูดนักท่องเท่ียวไดอ้ย่างมากในสหราชอาณาจกัร ลอนดอนอาย ตั้งอยู่ดา้นตะวนัตกของสวน

จูบิล่ี บนริมฝั่งทางใตข้องแม่น ้าเทมส์ ในกรุงลอนดอน ตั้งอยู่ระหว่างสะพานเวสตมิ์นสเตอรก์ ับ

สะพานฮันเกอรฟ์อร์ด โดยสถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นท่ีตั้งของโดมแห่งการคน้พบ ท่ีเคยสรา้งขึ้ น

เพ่ือใช้ในงานนิทรรศการเฟสติวัล ออฟ บริเตนในปี ค.ศ. 1951 ออกแบบและสรา้งสรรคโ์ดย 

David Marks and Julia Barfield ดว้ยการสนับสนุนโดยสายการบิน British Airways จากน้ัน

น าท่านเดินทางสู่ อ็อกฟอร์ดสตรีท (Oxford Street) มีความยาวประมาณ 1 กม. สองฟากฝั่ง

ถนนอุดมไปด้วยร้านคา้นานาชนิด ซ่ึงมีของขายตั้งแต่เคร่ืองใช้ในบ้าน , เฟอร์นิเจอร์, เส้ือผ้า

เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองแกว้, สินคา้แบรนเนมส์ อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี เมนูเป็ดย่าง โฟรซี์ซัน่ 

บ่าย อิสระเดินเล่นย่าน พิคคาดิลลี เซอรค์สั และไชน่า ทาวน์  พิคคาดิลลีเซอร์คสั เป็นจุดรวมของ

ถ นน  Regent Street , Shaftsbury Avenue , Piccadilly แล ะ Haymarket แล ะยั งเป็ น จุ ด
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เช่ือมโยงไปถึงพ้ืนท่ีส าคญัเช่น จตุัรสัทราฟัลการ ์โซโห ไชน่าทาวน์ และ เลสเตอรส์แควร ์ท่ีจุด

ศูน ย์กลางมี รูป ป้ันของเทพ นักธนูมี ปีก  Anteros อ ยู่ เหนือน ้ าพุ  Shaftesbury Memorial 

Fountain รูปป้ันน้ีออกแบบโดย Alfred Gilbert และก่อสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1893 เป็นรูปป้ัน

แรกท่ีหล่อดว้ยอลูมิเนียม ในปัจจุบันท่ีน่ีเป็นจุดนัดพบยอดนิยม และเป็นท่ีนัง่ชมฝูงชนผ่านไป

มา ฯลฯ 

17.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว ์เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ 

มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

20.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอรเ์วย์ เท่ียวบินท่ี EY018 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7.30 ชัว่โมง) 

 

วนัท่ีหก อาบูดาบี – กรุงเทพฯ   

07.05 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบิน 

08.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอติฮัด แอรเ์วย์ เท่ียวบินท่ี EY408 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 

**เฉพาะกรุป๊วนัท่ี 18-23 ตุลาคม 2560 เดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี EY404  

(10.25-20.05)** 

18.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทับใจ 

 

*************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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อตัราค่าบริการ   
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12

ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน

12ปี) 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

18 – 23 ตุลาคม 2560 45,999 45,999 45,999 6,000 25,999 

14 – 19 พฤศจกิายน 60 44,999 44,999 44,999 6,000 24,999 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน** 

**ไม่รวมค่าวีซ่าองักฤษ** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผู้โดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผู้โดยสารไม่ครบจ  านวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ท่ีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 
  

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท  าให้หอ้งพกัแบบหอ้เด่ียว 
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(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไมติ่ดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ทา่น 
ซ่ึงถ้าเข้าพกั 3 ทา่น อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญก่บั 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้อง
แยกห้องพักเน่ืองจากโรงแรมนั้นไมส่ามารถจัดหาได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพัก 

     2.   โรงแรมในยุโรปส่วนใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
  3.   กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักใน 

เมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4.  โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมี 

ขนาดกะทดัรัต และไมมี่อ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และห้อง 
แต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกนั 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบ ริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ท่านละ 8 ปอนด/์ทริป/ท่าน (2ปอนด/์วนั/ท่าน)  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 12 ปอนด/์ทริป/ท่าน (2ปอนด/์วนั/ท่าน)  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการย่ืนวีซ่าสหราชอาณาจรัก (กรณีให้ย่ืนวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+บริการ 

5,000บาท) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจ ันทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผู้มี ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษทัไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเข ้า

ใหค้รบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมด 
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ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจ ันทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้ งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมี นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจง้ให้กบันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า
น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคล้อง
กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
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6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับ ผิดชอบใดๆ ต่อความ เสียหายหรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใตท้้อง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าองักฤษ 

 

**ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัท าการ ไม่รวมวนัเสาร-์อาทิตย์ และวนัหยุดนักขตัฤกษ*์* 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอรต์ หากได้ย่ืนเข ้าไปแล้ว ดังน้ันถ้าท่านรูว่้าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษัท

ทัวรฯ์ เพ่ือขอย่ืนวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย  
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การเตรียมเอกสาร 

**กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอย่ายึดติดกบัการย่ืนในสมัยก่อน**  

1. หนังสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้ นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. 2 รูป พ้ืนฉากหลังรูปตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะ

พ้ืนเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการ

เทียบรูปกบัหน้าวีซ่าท่ีเคยได)้  

3. ส าเนาบัตรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใชค้ าน าหน้าเป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. ส าเนาใบมรณะบัตร  
8. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล (ถ้าหากมีการเปล่ียน) 

9. สูติบัตร(กรณีเด็กต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบัตรมา) 

10. กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์ (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งย่ืนเอกสาร

เพ่ิมเติมดงัน้ี  

 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่า

การเขตหรืออ าเภอ เท่าน้ัน และให้ระบุ ว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับ ใคร (ระบุช่ือ ) มี

ความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครวั 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ันและใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ันและใหร้ะบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

11. หลักฐานการท างาน**(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรียน) ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน 

นับจากวนัย่ืน  

ท าเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน สะกดช่ือ-นามสกุลใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์** 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ   TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้อ งระบุสถานฑูตและ

ประเทศ)จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุวนัออกจดหมาย , วนัเขา้ท างาน, และเงินเดือน 
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 กรณีผู้เดินทางเป็นเจา้ของรา้นคา้: ใชท้ะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้เป็นเจา้ของรา้นคา้ 

 กรณีพนักงานบริษทั: ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการ

ว่าจา้ง / เงินเดือน  

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: ใชห้นังสือรบัรองจากหน่วยงาน  

 กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา น้ันว่าก าลังศึกษาอยู่ ระบุ

ชั้นปีท่ีศึกษา  

12. หลักฐานการเงิน(ก รุณาเตรียมให้ถู กต้อง ใช้ทั้ ง Bank guarantee และ STATMENT เล่ม

เดียวกนั) 

 หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรพัย์ (Saving account) 

ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือเจ ้าของบัญชีใหค้รบถ้วน (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กต้องตามหน้า

พาสปอรต์) มีอายุไม่เกิน 20 วนั นับจากวนัท่ีย่ืนวีซ่า 

 STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้ นไปจากเดือนท่ีจะย่ืนวีซ่า มียอดเงินไม่ต า่กว่า 100,000 

บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (สะกดช่ือ-นามสกุล

ใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์)มีอายุไม่เกิน 20 วนันับจากวนัท่ีย่ืนวีซ่า 

 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรพัย์อัพเดทใหเ้ป็นปัจจุบันและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หน้าท่ีสถานทูต

ในวนัสัมภาษณ์ 

 

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรพัย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ** 

 

หมายเหตุหากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไป

เป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนา

สมุดบัญชี 

 บัญชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบัญชีออมทรพัย์ (Saving)มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ัญชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 

o หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee)ของบัญชีฝากประจ า (Fixed account) 

ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบัญชีใหค้รบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วนันับจากวนัท่ีจะย่ืนวีซ่า 



 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   EY06 SIMPLY ENGLAND 6D3N NOV17-EY-W12 

o ส าเนาสมุดบัญชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต า่กว่า 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุหากตอ้งการรบัรองการเงินใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 

 หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบัญชี รบัรองค่าใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้ง

ระบุช่ือผู้ถูกรับรองในจดหมายดว้ย) (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์)อายุไม่เกิน 

20 วนันับจากวนัท่ีจะย่ืนวีซ่า  

 กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์

ว่าเป็นคนในครอบครวัเดียวกนั 

 

กรณีนายจา้งรบัรองค่าใช้จา่ยให้ลูกจา้ง 

 จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผู้รบัรองค่าใชจ้่าย พิมพเ์ป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 

 หนังสือรบัรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

 

(กรุณาไม่ตอ้งแนบเอกสารบัญชีกระแสรายวนัเน่ืองจาก  

สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบัญชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าอังกฤษ 
***ผู้สมคัรต้องกรอกแบบฟอร์มฉบับนี ้ 1 ท่าน ต่อ 1 แบบฟอร์ม*** 

เจ้าหน้าที่จะน าข้อมูลด้านล่างนีไ้ปกรอกลงแบบฟอร์มออนไลน์ของสถานทูตองักฤษ  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลตามพาสปอร์ต / ข้อมูลการเดินทาง 

1.1 ช่ือ - นามสกุล............................................................................................................................................................................... 
1.2 ช่ือ – นามสกุล (เดิม) หากมีการเปลี่ยน......................................................................................................................................... 
1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด...............................เพศ............................สัญชาติ..........................จังหวัดท่ีเกิด................................................. 
1.4 พาสปอร์ตปัจจุบนั  หมายเลข..........................สถานท่ีออก........................วันท่ีออก..........................วันหมดอายุ...................... 
1.5 พาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) หมายเลข........................วันท่ีออก........................วันหมดอายุ...................พาสปอร์ตอยู่ท่ี.................. 
1.6 คุณเดินทางร่วมกับใคร 

ช่ือ – นามสกุล...........................................วัน/เดือน/ปีเกิด…………….สัญชาติ………….มีวีซ่าอังกฤษหรือยัง........................ 
ช่ือ – นามสกุล...........................................วัน/เดือน/ปีเกิด…………….สัญชาติ………….มีวีซ่าอังกฤษหรือยัง........................ 
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1.7 วัน/เดือน/ปี ท่ีวางแผนเดินทางมาถึง UK....................................................จ านวนวันท่ีตัง้ใจพ านัก........................................วัน 
1.8 ช่ือท่ีอยู่หลักใน UK ท่ีอยู่............................................................................................................................................................. 

.............................................................................เบอร์ติดต่อ.............................................อีเมล์................................................. 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลส่วนบุคคล / ประวัติการเดินทาง 

2.1 ท่ีอยู่ปัจจุบนัในการติดต่อท่าน ท่ีอยู่.................................................... ........................................................................................... 
      ...........................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์...................................... 
      เบอร์มือถือ............................................เบอร์ติดต่อส ารอง...................................................อีเมล์................................................. 
2.2 คุณอาศัยอยู่ท่ีน่ีมานานเท่าใด.............ปี............วัน (ดูได้จากทะเบยีนบ้าน) 
2.3 ท่ีอยู่ส าหรับการติดต่อของการยื่นวซ่ีาในครัง้นี ้(กรณีต่างจากข้อ 2.1)........................................................................................... 
      .............................................................................. .............................................................รหัสไปรษณีย์...................................... 
2.4 ท่านเคยได้รับวีซ่าอังกฤษมาก่อนหรือไม่............................ถ้าเคยกรุณาระบุหมายเลขวซ่ีา.......................................................... ประเภทวีซ่า

.....................................วันท่ีออก.............................................วันหมดอายุ.............................................................. 
2.5 ภายใน 10 ปี ท่านเคยเดินทางไปอังกฤษหรือไม่............................ถ้าเคยกรุณาระบุ 

วันท่ีเข้าอังกฤษ............................วันท่ีออกจากอังกฤษ...........................จุดประสงค์ท่ีเดินทาง........................................... 
2.6 ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าของประเทศใดหรือไม่.............................................................................................................................. 
2.7 ประเทศต่างๆ(ในกลุ่มโซนยุโรป)ท่ีท่านเคยเดินทางไป ภายใน 10 ปี 

ประเทศ........................................วันท่ีเดินทาง.....................................จุดประสงค์ท่ีเดินทาง............................................. 
ประเทศ........................................วันท่ีเดินทาง.....................................จุดประสงค์ท่ีเดินทาง............................................. 
ประเทศ........................................วันท่ีเดินทาง.....................................จุดประสงค์ท่ีเดินทาง............................................. 

2.8 ภายใน 10 ปี ท่านเคยถูกปฏิเสธในการเข้าเมืองโดย เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่.............................................................. 
2.9 ภายใน 10 ปี ท่านเคยถูกเนรเทศ ส่งตัวกลบั ขอให้ออกจากประเทศ ใดๆหรือไม่......................................................................... 

ส่วนท่ี 3 รายละเอียดด้านครอบครัว 

3.1 สถานะภาพปัจจุบนัของท่าน โสด สมรส หย่า หม้าย..................................................................................................................... 
3.2 ช่ือ นามสกุล คู่สมรส........................................................หมายเลขพาสปอร์ต(ถ้ามี).......................วันเดือนปีเกิด....................... 
      จังหวัดท่ีเกิด............................สัญชาติ............................. 
      คู่สมรสพักอยู่ท่ีอยู่เดียวกับท่านตามข้อ 2.1 หรือไม่ ถ้าแตกต่างกรุณาระบุ..................................................................................... 
      ........................................................................................................... .......................รหัสไปรษณีย์............................................... 
      คู่สมรสเดินทางกับท่านด้วยหรือไม่............................................................................................................................................... 
3.3 ช่ือ นามสกุลบดิา.........................................................วันเดือนปีเกิด.......................จ.ท่ีเกิด.......................สัญชาติ....................... 
3.4 ช่ือ นามสกุลมารดา......................................................วันเดือนปีเกิด.......................จ.ท่ีเกิด......................สัญชาติ....................... 
3.5 ท่านมีบุตรหรือไม่.................................ถ้ามี จ านวนบุตร.................................คน 
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กรุณาให้รายละเอียดบุตรของท่าน 
ช่ือ/นามสกุล............................................วัน/เดือน/ปีเกิด..............จังหวัดท่ีเกิด..............หมายเลขพาสปอร์ต..................... 
ช่ือ/นามสกุล............................................วัน/เดือน/ปีเกิด..............จังหวัดท่ีเกิด..............หมายเลขพาสปอร์ต..................... 
ช่ือ/นามสกุล............................................วัน/เดือน/ปีเกิด..............จังหวัดท่ีเกิด..............หมายเลขพาสปอร์ต..................... 

3.6 บุตรทุกคนพักอยู่ท่ีอยู่เดียวกับท่านตามข้อ 3.1 หรือไม่ ถ้าแตกต่างกรุณาระบุ............................................................................... 
      ...........................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์...................................... 
3.7 มีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี (ไม่ใช่บุตร) ร่วมเดินทางกับท่านในครัง้นีห้รือไม่.............................ถ้ามีกรุณาระบุ 

ช่ือ/นามสกุล.........................................วัน/เดือน/ปีเกิด....................จังหวัดท่ีเกิด..................หมายเลขพาสปอร์ต.............. 
ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเด็ก........................................................................................................................................ 

ส่วนท่ี 4  ข้อมูลด้านการงาน / การศึกษาและด้านการเงิน 

4.1 ระบุอาชีพปัจจุบนัของคุณ ช่ือบริษัท / ช่ือสถานศึกษา ...............................................ท่ีอยู่............................................................. 
       ..............................................................................................................................รหัสไปรษณีย์....................................... 

ต าแหน่งงานหรือระดับชัน้............................................วันท่ีเร่ิมงานนีห้รือเร่ิมการศึกษา.................................................... 
เบอร์โทรศัพท์.................................เบอร์โทรสาร...........................อีเมล์(นายจ้าง) ............................................................. 

4.2 รายได้ต่อเดือน โดยประมาณของท่าน..............................................ท่านมีรายได้อ่ืนๆหรือไม่..................................................... 
4.3 ท่านมีเงินสะสม รายรับอ่ืนๆ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ หรือไม่............................ระบุประเภทและยอดประมาณ............................... 
4.4 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัว ...................................................................................................................... 
4.5 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตอ่เดือนของตัวท่าน.................................................................................................................................... 
4.6 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการเดินทางท่องเท่ียวในครัง้นี .้.............................................................................................................. 
4.7 ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน............................................................................................................................... 
4.8 ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าท่ีพัก ค่าอาหารให้กับท่าน..................................................................................................... 
4.9 ท่านมีผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครัง้นีใ้ห้ทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นจ านวนเงินเท่าไร ............................................................. 
 

กรุณาแนบส าเนาพาสปอร์ต และหน้าวีซ่า UK (ถ้ามี) มาด้วยเพื่อการกรอกข้อมูลที่ ถูกต้อง 

หากสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรง ที่เบอร์ 091-992-9240 
 
 

 

 ผู้สมคัรทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อตามความจริงและโดยละเอียด 
การพิจารณาอนุมตัิวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการอ านวย

ความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ 


