
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ          (ไทย)  

21.00น. พร ้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ 

เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง  ดูไบ-กลาสโกว-์เอดินเบอระ-ปราสาทเอดินเบอระ-กลาสโกว ์  (ยูเออี-สก็อตแลนด)์ 

02.05 น. ออกเดินทางสู่เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรับเอมเิรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เที่ ยวบินที่  EK371 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร ์   EK012 SCOT WALES ENG 9DSEP17-EK-W35 



 

  
 

05.35 น. ถึงสนามบินเมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ แวะเปล่ียนเคร่ือง   

07.50 น. เดินทางสู่เมอืงกลาสโกว ์ประเทศสก็อตแลนด ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินที่  EK 27 บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน  

12.35 น. ถึงสนามบินเมอืงกลาสโกว ์ประเทศสก็อตแลนด ์ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดินทางสู่

เมือง เอดิน เบอระ  ( Edin burg h)  เ มืองหลวงของสก็อตแลนด์  

(Scothland) ดินแดนที่ ตัง้อยู ่ในพ้ืนที่ ที่ สวยงาม น าท ่านเดินทางสู่ยา่นเมืองเกา่ สู่

ถนนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายส าคญัที่ เช่ือมสู่พระต าหนักโฮล่ีรู๊ด (Palace 

of Holyroodhouse) ซึ่ งเป็นที่ ประทบัของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด ์ 

และเคยเป็นที่ ประทบัของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝั่งตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาติ 

สก็อตอนัน่าภาคภูมิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั น าทา่นเขา้ชมปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle ) อนัสงา่งามดว้ย

ท  าเลที่ ตัง้บนเนินเขาสูง มองเห็นเดน่เป็นสง ่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ ประท ับของกษัตริยส์ก๊อต แบง่เป็นส่วนต่างๆ อยา่งน่าชม 

อาทิ ส่วนของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญเ่รียงราย รวมท ัง้ประเพณีการยิงปืนใหญใ่นเวลา 13.00 น. ของทุก

วนัตลอด 150 ปีที่ ผา่นมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในคริสตศ์ตวรรษที่  12 เพ่ือร าลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเ์ดวิดที่  1 แลว้เขา้

สู่พระราชฐานชัน้ในส่วนที่ เป็น The Palace จดัแสดงเกี่ ยวกบัเร่ืองราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต น าทา่นเดินทางกลบัสู่เมืองกลาสโกว ์

ค า่ บริการอาหารค  ่ า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ Courtyard by Marriott Glasgow Airport Hotel หรือ

ระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม  กลาสโกว-์มหาวิหารแห่งเมอืงกลาสโกว-์วินเดอรเ์มยีร ์-เพรสตนั  (สก็อตแลนด-์องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นผา่นชมสถานที่ ส าคญัๆ ในเมืองกลาสโกว ์อาทิ มหาวิหาร

แห่งเมอืงกลาสโกว ์(Glasgow Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิค มหาวิหารแห่งน้ีเป็นสุสานฝังศพของนักบุญ 

Saint Mungo, ศาลาวา่การเมือง (City Chamber), มหาวิทยาลัยกลาสโกว ์(Glasgow University) เป็นมหาวิทยาลัย

ที่ ถูกสรา้งโดยพระประสงคข์องพระเจา้เจมส์ที่  2 ในปี ค.ศ.1451 ปัจจุบันถือเป็นมหาลยัที่ เกา่แกท่ี่ สุดเป็นอนัดบั 4 

ในสหราชอาณาจกัร , ศูนย ์ประชุม Clyde Auditorium สถานที่ จดังานคอนเสิร์ต นิทรรศการและการประชุมตา่งๆ 

โดยโครงสรา้งของตวัอาคารนั้นมีลกัษณะคลา้ยโอเปร่าเฮา้ส์จ  าลอง  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เดินทางสู่เมอืงวินเดอรเ์มยีร ์ สู่เขตเลคดิสทริค อุทยานแห่งชาติที่ ไดร้ับ

การขนานนามว่าดีและสวยที่ สุดของอังกฤษ ที่ กวา้งขวางและ

ครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง น าท ่านสัมผสักบับรรยากาศของ

ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ที่ ทา่นจะไดช่ื้นชมกบัความเป็นธรรมชาติของ

ทะเลสาบ น าทา่นเดินทางตอ่สู่ เมอืงเพรสตนั เมืองประวติัศาสตร์

เกา่แก่ถึง1,000 ปี มีอาคารเก่าแก่ที่ โดดเดน่ไดร้ับการข้ึนทะเบียน

เป็นอาคารส าหรับการอนุรักษ์ถึง 770 แห่ง เป็นเมืองที่ มีพ้ืนที่

กวา้งขวางตัง้แตทุ่ง่มวัร์ในหุบเขาเบคอนและพ้ืนที่ ป่าทางธรรมชาติอนัหลากหลาย   

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ Samlesbury Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ี  ยอรค์-มหาวิหารยอรค์-แมนเชสเตอร-์สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอร์ด   (องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมอืงยอรค์ เมืองโรมนัโบราณที่ ยงัมีก  าแพงเมืองโบราณ

ลอ้มรอบ ตัง้อยูบ่ริเวณแมน่ ้าอูสและแมน่ ้าฟอสส์ เป็นเมืองที่ มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบ

ตลอด 2,000 ปี น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้มหาวิหารยอรค์ หรือ ยอร์ค มินสเตอร์ (YORK MINSTER) มหาวิหารแห่ง

หน่ึงที่ ยิ่ งใหญท่ี่ สุดในองักฤษ เมืองแห่งน้ีมีบิชอ้ปประจ าเมืองในราวปี 314 ท  าใหเ้ป็นสถานที่ ที่ มีความส าคญัตอ่คริสต์



 

  
 

ศาสนาแห่งแรก ๆ ขององักฤษ อีกท ัง้ยงัเป็นโบถส์แบบกอธิคที่ ใหญท่ี่ สุดในองักฤษเหนือ งดงามดว้ยกระจกสีตกแตง่อยู ่

ภายในวิหาร และยงัเป็นมหาวิหารแบบกอธิคที่ ใหญเ่ป็นที่ สองรองจากมหาวิหารโคโลญจน์ในประเทศเยอรมนี หนา้ตา่ง

ใหญช่ื่อ “GREAT EAST WINDOW” สรา้งเสร็จเม่ือปี 1408 เป็นหนา้ตา่งประดบักระจกสีที่ ใหญท่ี่ สุดในโลก  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร น าทา่นเดินทางสู่เมอืงแมนเชสเตอร ์เมืองหลวงทางภาคเหนือขององักฤษ 

เป็นเมืองแน วหน้าแห่งก ารปฏิวัติอุตสาหกรรม  น าท ่านถ ่ายรู ป

ดา้นหน้าสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอรด์ แห่งทีมแมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด เจา้ของสมญานาม “ปิศาจแดง” สนามเร่ิมกอ่สรา้งในปี 

1909 และเร่ิมใชต้ัง้แตปี่ 1910 ปัจจุบนัมีความจุ 76,212 คน ซึ่ งเป็น

เกา้อี้ ที่ นั่งลว้น เขา้ชมภายในพิพิธภณัฑข์องโอลดแ์ทรฟฟอร์ด สโมสร

ฟุตบอลช่ือกอ้งโลกที่ มีสมาชิกแฟนคลบัมากที่ สุดในโลก มีเวลาใหท้า่น

เลือกซ้ือสินคา้ที่ ระลึกนานาชนิด เชน่ เส้ือ ผา้พนัคอ หมวก เป็นตน้  

ค า่  บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ Clayton Manchester Airport Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้  สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน-บา้นเกิดของวิลเล่ียม เชคสเปียรส์-คารดิ์ฟฟ์ (องักฤษ-เวลส)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห ้องอาหารของโรงแรม น าท ่าน

เดินทางสู่เมอืงสแตรทฟอร์ด อ ัพพอน เอวอน  เมืองบา้น

เกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส น าทา่นชมเมืองสเตรทฟอร์ดที่

คงรักษาสภาพแวดลอ้มแบบชนบทขององักฤษแท ้ๆ ไวไ้ด ้

อย ่างสมบูรณ์ น าทา่นถ ่ายรูปดา้นหนา้  บ้านเกิดของวิ

ลเล่ียม เชคสเปียรส์ (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) กวี

และนักเขียนบทละครชาวองักฤษที่ ไดร้ับการยกยอ่งท ั่วไปว่า

เป็นนักเขียนผูย้ิ่ งใหญ ่ของอังกฤษและของโลกมักเรียกขานเขาว่าเป็นกวีแห่งชาติขององักฤษและ “กวีแห่งเอวอน” 

(BARD OF AVON) ชมบา้นที่ เคยเป็นที่ อาศ ัยของเชคสเปียร์ เป็นบา้นหลงัคามุงดว้ยฟาง ซึ่ งเป็นรูปแบบเฉพาะของ

เมืองสแตรทฟอร์ด ตัง้แตศ่ตวรรษที่  16 ปัจจุบนัไดป้รับเป็นพิพิธภณัฑไ์ปแลว้   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่เมืองคารดิ์ฟฟ์เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยงัเป็นเมือง

ทา่ส าค ัญริมทะเลไอริช เมืองที่ ยิ่ งใหญแ่ละสวยงาม ถูกสรา้งข้ึนโดยฝีมือชาวโรมนัสมัยเรืองอ านาจ  น าทา่นชมเมือง

คาร์ดิฟ อดีตเมืองที่ ส่งออกถา่นหินมากที่ สุดเมืองหน่ึง ผา่นชมศาลาวา่การเมื อง พิพิธภณัฑ์ สนามกีฬามิเลนเนียมสเต

เดี้ยม 

ค า่  บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ Clayton Cardiff Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก  บาธ-โรงอาบน ้าแร่โรมนั-สโตนเฮนจ-์ลอนดอน      (องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่เมอืงบาธ ดินแดนแห่งอาณาจกัรโรมนัอนัยิ่ งใหญ ่

บนเกาะองักฤษเม่ือกวา่ 2,000 ปีมาแลว้ น าทา่นเขา้ชมโรงอาบน ้าแร่โรมนั ที่ ชาวโรมนัมาสรา้งไวเ้ป็นสถานที่ อาบ

น ้าแร่โดยอาศยัน ้าจากบอ่น ้าแร่ธรรมชาติที่ จะมีน ้าไหลออกมาอยา่งตอ่เน่ือง

ถึงวนัละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความรอ้นถึง 46 องศาเซลเซียส 

ที่ เมืองบาธมีบอ่น ้าพุรอ้นตามธรรมชาติ 3 แห่ง บอ่ที่ ใหญท่ี่ สุดคือที่  ROMAN 

SACRED SPRING น ้าผุดจากใตด้ินลึก 3,000 เมตร มีแร่ธาตุถึงกวา่ 43 

ชนิด  



 

  
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่สโตนเฮนจ ์วงหินปริศนาแห่งเกาะองักฤษนับเป็น หน่ึงใน

เจ็ดส่ิงมหัศจรรย ์ของโลกยุคเกา่ สรา้งข้ึนราว 2,000 ปี ไมเ่ป็นที่ ทราบแน่ชดัวา่  ท  าไมส่ิงน้ีจึงถูกสรา้งข้ึนมาแตจ่าก

ลกัษณะของการกอ่สรา้ง ท  าใหท้ราบวา่ผูก้อ่สร ้างตอ้งมีฐานอ านาจอยู ่ไมน่อ้ย เพราะมีการขนหินสีฟ้ามาจากเวลส์ใช ้

ในการน้ี น าทา่นเดินสู่กรุงลอนดอน เมืองใหญท่ี่ ใหค้วามส าค ัญพ้ืนที่ สี เขียว มีสวนสาธารณะอยูใ่จกลางเมืองหลาย

แห่ง สวนสาธารณะเหลา่น้ีมีตน้ไมน้านาพนัธุ ์ตกแตง่ดว้นน ้าพุ และรูปป้ันอยา่งสวยงาม มีสระน ้าซึ่ งมีนกเป็ดน ้า และ

หงส์วา่ยวน  

ค า่  บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ Hilton Gatwick Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด  ลอนดอน-พระราชวงับคัก้ิงแฮม-โบสถเ์ซนตป์อล-จตุัรสัพิคคาเดลล่ี-บริติชมวิเซียม-หา้งแฮรร์อดส์

            (องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห ้องอาหารของโรงแรม น าทา่นชมกรุงลอนดอนอนัยิ่ งใหญ ่ที่ เต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์                                                                            

อนัยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่งเครือจกัรภพ และศูนยร์วมอ านาจการปกครองของสหราชอาณาจกัรในปัจจุบันและ

เป็นศูนยร์วม สถาปัตยกรรมที่ สวยงามแห่งหน่ึงของโลก  เร่ิมจากพระราชวังบัคก้ิงแฮมที่ ประท ับแห่งพระราชินี

องักฤษ ชมการเปล่ียนยามของทหารรักษาพระองค ์ในชุด

เคร่ืองแบบเต็มยศ สวมหมวกพูสีด  าแต่จะเปล่ียนเป็นชุดสีเทา

ในชว่งฤดูหนาว  ก่อนน าท ่านเก็บภาพสวยของหอนาฬิกา

บ๊ิกเบน สัญลักษณ์ที่ ส าค ัญของลอนดอนที่ ตัง้อยู ่เคียงขา้ง

อาคารรัฐสภาที่ สวยงามริมฝั่งแม่น ้า เทมส์ ผา่นชมสถานที่

ส าค ัญต่างๆ อาทิบา้นเลขที่  10, ถนนดาวน์น่ิงท  า เนียบ

นายกรัฐมนตรี, จตุัรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของทา่นลอร์ดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอร์คสั, ยา่น

โซโห ฯลฯ น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้โบสถเ์ซนตป์อล ฝีมือการออกแบบของเซอร์คริสโตเฟอร์ เรน สถาปนิกช่ือดงัของ

องักฤษ มีความสวยงามดา้นสถาปัตยกรรมและเต็มไปดว้ยคุณคา่ทางประวติัศาสตร์ เป็นมหาวิหารที่ ใชใ้นพระราชพิธี

อภิเษกสมรสของเจา้ฟ้าชายชาส์ลกบัเจา้หญิงไดอาน่าแห่งเวลส์ ท ัง้ยงัเป็นที่ ฝงัศพของคนส าคญัชาวองักฤษ ผา่นชม

จตุัรสัพิคคาเดลล่ี ยา่นโซโห ผา่นชมกองบญัชาการของต ารวจสก็อตแลนดย์าร์ด  

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร น าท ่านชมบริติชมิวเซียม (Bri tish Museum) หรือที่ นิยมเรียกกนัว่า 

พิพิธภณัฑอ์งักฤษในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์ดา้นประวัติศาสตร์และวฒันธรรมของ

มนุษยที่ ส าคญัที่ สุดและใหญท่ี่ สุดในโลก มีการกอ่ตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบ้ืองตน้วตัถุที่ เก็บรวบรวมไว ้

ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึ่ งเป็นแพทยแ์ละนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑแ์ห่งน้ีเปิดใหบ้ริการแก่

สาธารณะเป็นครั้งแรกในวนัที่  15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน 

อนัเป็นสถานที่ ตั้งของอาคารพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบันบริติชมิวเซียมเป็นแหลง่รวบรวมวตัถุตา่งๆ จากทุกทวีป จ านวนกว่า 

7 ลา้นช้ิน ซึ่ งลว้นมีช่ือเสียง และมีการบนัทึกเร่ืองราวของวฒันธรรมมนุษน์จากจุดเร่ิมตน้จนถึงปัจจุ บนัอิสระทา่นช ้

อปป้ิงที่ หา้งแฮรร์อดส์ ห ้างหรูหราอันโด ่งด ังยา่น KNIGHTSBRIDGE เป็นห ้างสรรพสินคา้ที่ มีช่ือเสียงที่ สุดใน

ลอนดอน ถือเป็นสัญลักษณ์อย ่างหน่ึงของกรุงลอนดอน เป็นแหล่งท ่องเที่ ยวและเป็นหา้งหรูในเวลาเดียวกัน 

ประกอบดว้ยรา้นคา้กวา่ 300 รา้น 

ค า่  บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ Hilton Gatwick Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีแปด  บิซสเ์ตอรเ์อา้ทเ์ล็ต วิลเลจ-ล่องเรือแมน่ ้าเทมส-์ถนนอ็อกซฟ์อรด์   (องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ บิซสเ์ตอรเ์อา้ทเ์ล็ต วิลเลจ  Bicester Outlet 

Village (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) น าทา่นชมสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ท ัง้ขององักฤษและในยุโรป เช่น 



 

  
 

Anne,Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, CalvinKlein, 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  อิสระอาหารกลางวนัเพื่อความสะดวกใน

การเลือกซ้ือสินคา้ส าหรบัท่าน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางกลบัสู่ลอนดอน น าทา่นล่องเรือชมทิวทศัน์งดงาม

ของสองฝากฝั่งแม่น ้าเทมส์ ซึ่ งไหลผา่นกลางกรุงลอนดอน ลอ่งเรือผา่นสถานที่ ส าค ัญต่างๆ เชน่ จ ัตุรัสรัฐสภา,

พระราชวงัเวสทมิ์นส์เตอร์ที่ ต ัง้ของรัฐสภาองักฤษ,หอนาฬิกาบ๊ิกเบน,ชมความงดงามสองฝั่งของแมน่ ้าเทมส์ผา่นจตุัรัส

รัฐสภา,พระราชวงัเวสทมิ์นส์เตอร์,มหาวิหารเซนตป์อล,ลอนดอนบริดจ ์ เป็นการทอ่งเที่ ยวลอนดอนที่ ดีที่ สุดอีกวิธีหน่ึง 

จุดสวยงามที่ สุด เม่ือมองจากจุดกลางแมน่ ้าคือ อาคารรัฐสภา บ๊ิกเบนและหอคอยลอนดอน อิสระทา่นเดินเลน่ชอ้ปป้ิง

บนถนนอ็อกซฟ์อรด์ ยา่นชอ้ปป้ิงใหญข่องลอนดอนที่ ทา่นจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้คุณภาพเยี่ ยมจาก มาร์ค แอนด ์สเปน

เซอร์ เซลฟริดจจ ์และหา้งอ่ืนๆ อีกมากมาย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู่สนามบิน 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบินเอมเิรตส ์เที่ ยวบินที่  EK10 บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 

วนัท่ีเกา้  ดูไบ-กรุงเทพฯ         (ยูเออี-ไทย) 

07.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 

11.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบินเอมเิรตส ์เที่ ยวบินที่  EK370 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ืองบิน 

21.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ  

 

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

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใหญ่ เด็กอายุต ่ากวา่ 

12 ปี(ไมใ่ชเ้ตียง) 

พกัเดี่ ยว 

มิถุนายน 16 – 24 มิ.ย. 60 59,900 57,900 12,000 

กรกฎาคม 

3 – 11 ก.ค. 60 62,900 60,900 12,000 

25 ก.ค. – 2 ส.ค. 60 59,900 57,900 12,000 

สิงหาคม 

11 – 19 ส.ค. 60 62,900 60,900 12,000 

30 ส.ค. – 7 ก.ย. 60 62,900 60,900 12,000 

กนัยายน 15-23 / 20-28 ก.ย. 60 62,900 60,900 12,000 



 

  
 

 ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ไป-กลบั) สายการบินเอมิรเรตส์ 

 คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้ ทางสถานทูตจะไมคื่นเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเที่ ยวตามโปรแกรมพรอ้มคนขบัรถที่ ช านาญเสน้ทาง  

 โรงแรม ที่ พกัตามระบุหรือเทียบเทา่ในราคาเดียวกนั (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  

 คา่เขา้ชมสถานที่ ทอ่งเที่ ยวตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 หัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000/150,000 บาท  

อตัราค่าบริการน้ีไมร่วม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่ จา่ย 3% 

 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่ ทางบริษัทฯ จดัให ้  

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น (2 ปอนด ์/ วนั / คน) 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ่น (2 ปอนด ์/ วนั / คน) 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่วนัละ 100 บาท / วนั / คน อาทิเช่น 100 X 7 วนั = 700 บาท / คน 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดท ัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์  

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด  

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท  

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด  

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 หมายเหตุ 

1) ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ มีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 30 ทา่น โดยที่ จะแจง้ให ้ผูเ้ดินทางทราบลว่งหน้ากอ่นออก

เดินทาง 2 สัปดาห์ 

2) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเที่ ยวอนัเน่ืองมาจากกรณีที่ เกิด เหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การลา่ชา้ของสายการบิน, 

การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การกอ่จราจล, อุบติัเหตุ, การจราจรติดขดั ฯลฯ ท ั้งน้ีจะค  านึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษา

ผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หไ้ดม้ากที่ สุด 

3) เน่ืองจากการทอ่งเที่ ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถที่ จะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณี

ที่ ทา่นปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นที่ ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

4) บริษัทฯจะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนและจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ที่ ทา่นช าระมาแลว้ หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ อัน

เน่ืองจากการกระท  าที่ ส่อไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 

 



 

  
 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าองักฤษ ใชเ้วลาด าเนินการ 20 วนัท าการ ไม่สามารถดึงเล่มออกก่อนก าหนดได้ 

( ** ผูเ้ดินทางต้องมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนัดหมาย** ) 

 

1. พาสปอร์ต ที่ ยงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน   

กลุม่เชงเกน้หรือไมก่็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

2. รูปถา่ยสี ขนาด 3.5 ซม x 4.5 ซม.  จ  านวน 2 ใบ  (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนั

ท ัง้ 2 รูป) ภาพถา่ยจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหัวไหล ่ เพ่ือสามารถเห็นใบหนา้ ถึง 70 -80% ของภาพ และเพ่ือ

ความชดัเจน 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

(ถา้มี) 

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทที่ ทา่นท  างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือนในปัจจุบนั

,วนัเดือนปีที่ เร่ิมท  างานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาที่ ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท  างานตามปกติหลงัครบ

ก าหนด 

5. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษี

และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (ฉบบัภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน บญัชีออมทรัพย ์ เทา่นั้น ควรเลือกเลม่ที่ มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่า

กวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ที่ จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถที่ จะใชจ้า่ยได ้

อยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา อพัเดตล่าสุด ไมต่ า่กว่า 15 วนัก่อนการยื่นวีซ่า สถานทูตไมร่บัพิจารณาบญัชี

กระแสรายวนั หากยอดเงินออมทรัพยมี์ไมม่ากพอ สามารถแนบบญัชีกองทุน พนัธบตัร โฉนดที่ ดิน ฯลฯ เพ่ิมได  ้

7. กรณีที่ บริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางท ัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 -6 แลว้ ทาง

บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท  างานของทา่น โดยระบุรายช่ือ

ผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่ จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีที่ เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น 

9. กรณีที่ เด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท  าจดหมายยินยอมเป็นภาษาองักฤษ 

โดยที่ บิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก ทา่นหน่ึงได ้ณ ที่ วา่การ

อ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง ราชการอยา่ง

ถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่น

จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค  า รอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่

ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ

เอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูต

ฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริ ษัทฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ที่ ไดร้ะบุโดยท ัง้หมด  



 

  
 

13. การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20 ,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด  าเนินการขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได  ้

** หมายเหตุ ** 

การจองคิวย่ืนวีซา่องักฤษ หลงัจากที่ เลือกวนัย่ืนวีซา่ในเวปไซตข์องทางสถานทูตแลว้จะตอ้งช าระคา่วีซา่ทนัที  

(ซึ่ งรวมอยูใ่นราคาทวัร์แลว้) กรณีที่ ทางบริษัทไดท้  าการจองคิวย่ืนวีซา่และแจง้ให ้ผูเ้ดินทางรับทราบแลว้. 

ถา้ผูเ้ดินทางเกิดการเปล่ียนแปลงคิวย่ืนวีซา่ในภายหลงั ทางผูเ้ดินทางตอ้งรับผดิชอบ 

คา่วีซา่ในครั้งถดัไปดว้ยตวัเอง 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านต้องการให้ทางเราด าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 

ขอ้มลูเพ่ือใชป้ระกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศองักฤษ 

โปรดกรอกข้อมูลในช่องว่างเป็น ภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิเพื่อประโยชน์ของท่านเองในการพจิารณาอนุมตัวิีซ่า 
รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะคะ 

 

 บทท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวั  

1.1 ช่ือจริง ………………………………………………………………………………………………………........................................................ 

1.2 นามสกุล ……………………………………………………………….…………………………………........................................................... 

.1.3 ช่ือรอง (ถา้มี....................................................................................................................................................  

1.4 เพศ ชาย หญิง  

1.5 สถานะสภาพ โสด สมรส สมรสโดยไมไ่ดจ้ดทะเบียน  

หยา่รา้ง แยกกนัอยู ่ หมา้ย  

1.6 วนั/เดือน/ปี เกิด............................................................................................................ .....................................  

1.7 จงัหวดัที่ เกิด.............................................................. ........................................................................................  

1.8 ประเทศที่ เกิด 

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

1.9 สัญชาติ ............................................................................................... .............................................................  

1.10 เป็นบุคคลสองสญัชาตใิช่หรอืไม่ ไม่ ใช่ ถา้ตอบใช่โปรดระบุ............................................... 
 

 บทท่ี 2 ขอ้มูลหนังสือเดินทาง  

2.1 หนังสือเดินทางเลขที่ ......................................................................................................... ...............................  

2.2 จงัหวดัที่ ออกหนังสือเดินทาง……………………………………………………………..………………….  

2.3 ออกหนังสือเดินทาง โดย………………………………………………………...…………………………..  

2.4 วนั/เดือน/ปี ที่ ออกหนังสือเดินทาง ........................................................................................... ......................  

2.5 วนั/เดือน/ปี ที่ หนังสือเดินทางหมดอายุ …………………………………….………………………………..  

2.6 หนังสือเดินทางเลม่น้ีเป็นเลม่แรกใชห่รือไม ่ ใช ่ ไมใ่ช ่ถา้ตอบใชใ่หข้า้มไปบทที่  3  

2.7 ถา้ขอ้ 2.6 ตอบวา่ “ไม”่ โปรดระบุเลขที่ หนังสือเดินทางเลม่เกา่ที่ เคยมีท ัง้หมด  



 

  
 

และระบุว่ายังเก็บรกัษาอยู่ หรอืหาย…………………………………………………………………………. 
 

 บทท่ี 3 ขอ้มูลสถานท่ีอยู่  

3.1 ที่ อยูต่ามทะเบียนบา้นพรอ้มรหัสไปรษณีย ์...................................................................................... ...............  

3.2 อยูอ่าศยั มานานเทา่ใด …………………………………………………………………………………...….  

3.3 เบอร์โทรศพัท ์ที่ บา้น………………………………../ 

เบอร์โทรศพัทมื์อถือ 3.4 .................................................  

อีเมล…์………………………………………………………………………………………………….…….  

3.5 หากมีที่ อยูท่ี่ ติดตอ่ไดส้ะดวก แตกตา่ง จากขอ้ 3.1 โปรดระบุ ......................................................................  

........................................................................................................................................................... 
บทท่ี 4 ขอ้มูลครอบครวั  

4.1 ช่ือ/นามสกุล บิดา………………………………………………………….…………………………………  

4.2 วนั/เดือน/ปีเกิด ของบิดา..................................................................................................... .............................  

4.3 จงัหวดัที่ บิดาเกิด................... ...................................... ประเทศที่ บิดา เกิด……………………....................................…  

4.4 สัญชาติ ของบิดา …………………………………………………………………………...………………..  

4.5 ช่ือ/นามสกุล มารดา ……………………………………………………………………..…………………..  

4.6 วนั/เดือน/ปีเกิด ของมารดา .............................................................................................................................  

4.7 จงัหวดัที่ มารดาเกิด ………………………………….. ประเทศที่ มารดาเกิด.........................................   

4.8 สัญชาติ ของมารดา ………………………………………………………………………………………….  

4.9 ช่ือ/นามสกุล ของสามี หรือ ภรรยา.............................................................................................. ....................  

4.10 วนั/เดือน/ปีเกิด ของสามี หรือ ภรรยา ............................................................................................................  

4.11 สัญชาติ ของสามี หรือ ภรรยา................................................................................................... ......................  

4.12 ที่อยู่อาศัยของสาม ีหรอื ภรรยา ตามที่กรอกใน ข้อ 3.1 ใช่หรอืไม่ ใช่ ไม่ใช่ 
ถา้ไมใ่ช ่โปรดระบุ .......................................................................................................... .............................  

4.13 สามี หรือ ภรรยา เดินทางไปประเทศองักฤษพรอ้มกนัใชห่รือไม ่ ใช ่ ไมใ่ช ่  

4.14 ทา่นมีบุตรหรือไม ่ ไมมี่ มี จานวน…………………คน ถา้ไมมี่ขา้มไปขอ้ 4.18  

4.15 ถา้ตอบขอ้ 1.14 “มี” โปรดระบุช่ือ-สกุล วนั/เดือน/ปีเกิด/ที่ อยู/่เลขประชาชนของบุตร  

………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………  

4.16 ที่ อยูอ่าศยัของบุตร ตรงตามที่ กรอกใน ขอ้ 3.1 ใช ่หรือ ไม ่ ใช ่ ไมใ่ช ่ถา้ไมใ่ชโ่ปรดระบุ

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

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

4.17 บุตรเดินทางไปประเทศองักฤษพรอ้มกบัทา่นหรือไม ่ ใช ่ ไมใ่ช ่ถา้มีโปรดระบุช่ือ-นามสกุล  

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

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

4.18 มีเด็กที่ มิใชบุ่ตรแตเ่ป็นญาติ เดินทางไปประเทศองักฤษพรอ้มกบัทา่นหรือไม ่ มี ไมมี่ โปรดระบุ  

ช่ือ/นามสกุล , วนั/เดือน/ปีเกิด , เลขที่ หนังสือเดินทาง , ที่ อยู ่จงัหวดัและประเทศที่ เกิด , สัญชาติ ,  



 

  
 

ความสัมพนัธก์บัทา่น……………...............................................................................................................  

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

บทท่ี 5 ขอ้มูลการงานและการเงิน  

5.1 ขณะน้ีสถานภาพของทา่นเป็นอยา่งไร  

ลูกจา้งประจา ลูกจา้งไมเ่ต็มเวลา วา่งงาน ประกอบธุรกิจส่วนตวั  

นักเรียน/นักศึกษา เกษียณ มีผูอุ้ปการะ เชน่ แมบ่า้น  

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

5.2 ช่ือหน่วยงาน , บริษัทฯ...................................................................................................................... .......................  

5.3 เร่ิมท  างานที่ น่ี วนั/เดือน/ปี ……………………………………….………………………………………….........................................................  

5.4 ที่ อยู ่ที่ ทางาน………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

5.5 เบอร์โทรศพัท ์ที่ ทางาน อีเมลล ์……………………………………..……………………………………….……………………………………………………… 

5.6 มีงานพิเศษหรือไม ่ ไมมี่ มี โปรดระบุ.......................................................................................... .........................  

5.7 ทา่นเคยทางานเหลา่น้ีมาหรือไม ่ 

ทหาร เคย ไมเ่คย ส่ือสารมวลชน เคย ไมเ่คย  

รับราชการ เคย ไมเ่คย เทศบาล เคย ไมเ่คย  

ตุลาการ,ผูพิ้พากษา เคย ไมเ่คย  

ตารวจ,รักษาความปลอดภยั เคย ไมเ่คย 

5.8 รายไดท้ ัง้หมดตอ่เดือน หลงัหักภาษี............................................................................................ .............................. 

5.9 ทา่นมีรายได ้อ่ืนๆ หรือไม ่ ไมมี่ มี โปรดระบุ............................................................................. ...................... 

5.10 ทา่นมีรายไดจ้ากการออมทรัพย ์เชน่ หุน้ , กองทุนหรือไม ่ ไมมี่ มี โปรดระบุ..................................................... 

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

5.11 ทา่นไดใ้หค้รอบครัว เดือนละ เทา่ไหร่...................................... .................................................................. ............. 

5.12 ทา่นมีคา่ใชจ้า่ยส่วนตวัเดือนละเทา่ไหร่………………………………………………….…………………………………………………………….……. 

5.13 ทา่นใชค้า่ใชจ้า่ยส่วนไหนไปประเทศองักฤษ…………………………………………………………..............................................…….  

5.14 ใครเป็นผูอ้อกคา่เดินทางไปประเทศองักฤษ………………………………………………….….............................................…………..  

5.15 ถา้มีผูอ่ื้นออกคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางครั้งน้ีให ้เป็นจานวนเงินเทา่ไหร่.............. ........................................................  

5.16 ทา่นวางแผนที่ จะใชจ้า่ยส่วนตวัไปประเทศองักฤษ……………….........................................................................…………. 

บทท่ี 6 ขอ้มูลการเดินทางท่องเท่ียวท่ีผ่านมา  

6.1 ทา่นเคยเดินทางไปประเทศองักฤษหรือไม ่ ไมเ่คย เคย ถา้เคยไป ไปวนัที่ เทา่ไหร่, ไปเมืองอะไร,  

ไปเพ่ืออะไร, ชว่งเวลาเทา่ใด โปรดระบุ...................................................................................................... .................  

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

6.2 ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศ (นอกจากองักฤษ) ในชว่ง 10 ปี ที่ ผา่นมาหรือไม ่ ไมเ่คย เคย  

ถา้เคยไป ไปวนัที่ เทา่ไหร่ , ไปที่ ไหน , ไปเพ่ืออะไร , ชว่งเวลาใด โปรดระบุ.................... ............................................  

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

6.3 ทา่นเคยถูกสถานทูตประเทศใดปฏิเสธวิซา่หรือไม ่ ไม ่ เคย ถา้เคยถูกปฏิเสธวนัที่ เทา่ไร,  

ประเทศอะไร, เหตุผล, หากเป็นประเทศองักฤษระบุหมายเลขอา้งอิง โปรดระบุ…………………………...............................….  



 

  
 

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

6.4 ทา่นเคยย่ืนเอกสารตอ่กงสุลองักฤษในชว่ง 10 ปี ที่ ผา่นมาหรือไม ่ ไม ่ เคย ถา้เคยย่ืน วนัที่ เทา่ไร,  

ย่ืนเร่ืองอะไร , อนุญาตหรือปฏิเสธ โปรดระบุ..................................................................................................  

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

6.5 ทา่นมีประกนัสังคมประเทศองักฤษหรือไม ่ ไม่ มี ถา้มี หมายเลขอะไร, เหตุผลใดจึงมี...............  

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

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

6.6 ทา่นเคยมีประวติัอาชญากรรมในประเทศใดบา้งหรือไม ่รวมถึงคดีจราจรดว้ย ไม ่ มี วนัที่ เทา่ไหร่,  

ประเทศอะไร , ขอ้หาอะไร , โปรดระบุ................................................................................. ...........................  

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

6.7 ทา่นเคย ถูกจบักุมในคดีอาญา แมก้ระท ั่งคดีไมข้ึ่นถึงศาลรวมถึงคดีจราจรดว้ย ไมมี่ มี ถา้เคย วนัที่   

เทา่ไหร่ , ประเทศอะไร , ขอ้หาอะไร โปรดระบุ.............................................................................................  

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

6.8 ทา่นเคยมีส่วนร่วม, เกี่ ยวขอ้ง, เป็นผูต้อ้งสงสัยในการเดินขบวน, ประทว้ง, สงคราม, คดีอาญาหรือไม ่ 

ไมเ่คย เคย ถา้เคยระบุวนัที่ , ประเทศอะไร, ขอ้หาอะไร โปรดระบุ……………………………... 

6.9 ทา่นเคยมีส่วนร่วม , สนับสนุนการประทว้งในประเทศใดๆ หรือไม ่ ไมเ่คย เคย ถา้เคยระบุวนัที่ ,  

ประเทศอะไร, โปรดระบุ..................................................................................................................... .............  

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

6.10 ทา่นเคยแสดงความเห็น , ตดัสิน การเดินขบวนประทว้งผา่นส่ือมวลชนใดๆ หรือไม ่ ไมเ่คย เคย  

ถา้เคยระบุวนัที่ , ประเทศอะไร, ขอ้หาอะไร โปรดระบุ..................................................................................  

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

6.11 ทา่นเคยไดร้ับการพิจารณา, ตดัสิน ใหเ้ป็นผูก้ระทาความผดิหรือบุคคลไมด่ี ไมเ่คย เคย ถา้เคย  

ระบุวนัที่  , ประเทศอะไร , ขอ้หาอะไร โปรดระบุ..................................................... ....................................  

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

บทท่ี 7 หากท่านอายุต่ากว่า 18 ปี กรุาากรอกบทนีดดว้ย (ถา้อายุเกิน 18 ปี ไมต่อ้งกรอก)  

7.1 ระบุขอ้มูลของบิดา, มารดา, ผูป้กครอง เชน่ ช่ือ , ที่ อยู ่, เบอร์โทรศพัท,์ อีเมลล,์ ความสัมพนัธก์บัทา่น.........  

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

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

7.2 ทา่นเดินทางไปประเทศองักฤษคนเดียวใชห่รือไม ่ ไมใ่ช ่ ใช ่ถา้ตอบ “ใช”่ กรอกขอ้ 7.3 ดว้ย  

7.3 ระบุขอ้มูลของผูใ้หญ ่ 2 ทา่น ที่ จะเดินทางไปประเทศองักฤษดว้ย เชน่ ช่ือ, ที่ อยู,่ เบอร์โทรศพัท,์ อีเมลล,์  

ความสัมพนัธก์บัทา่น, หนังสือเดินทางเลขที่   

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

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

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

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

บทท่ี 8 ขอ้มูลในการจะเดินทางไปประเทศองักฤษครดัง  



 

  
 

8.1 มีญาติเดินทางไปองักฤษครั้งน้ีดว้ยหรือไม ่ ไมมี่ มี ถา้มีระบุช่ือ, วนั เดือน ปีเกิด, สัญชาติ……….  

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

8.2 ญาติที่ เดินทางไปประเทศองักฤษครั้งน้ีดว้ย มีวีซา่องักฤษหรือไม ่  

ไมมี่ มี ไมจ่าเป็นตอ้งใชวี้ซา่  

8.3 ทา่นมีเพ่ือนหรือญาติ ที่ อยูใ่นประเทศองักฤษหรือไม ่ ไมมี่ มี ถา้มีระบุช่ือ, สัญชาติ, ที่ อยู,่  

เบอร์โทรศพัท,์ ความสัมพนัธก์บัทา่น.......................................................................................................... .....  

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

8.4 ทา่นจะไปเยี่ ยมญาติ ตามขอ้ 8.3 หรือไม ่ ไมไ่ป ไป  

อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... ..........................  

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

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

 

 


