
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

England SanPloen 
องักฤษแสนเพลนิ 8 วนั โดยสายการบนิ.. 

** บนิตรงสูม่หานครลอนดอน ** 
ชมสโตนเฮน้จ ์หลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์

เพลดิเพลนิในวอรเ์นอรส์บราเธอรส์ตูดโิอ กบัฉากจ าลองการถา่ยท าภาพยนตรเ์ร ือ่งดงั Harry Potter   
เดนิเล่นในหมู่บา้นไบบูรี ่ อสิระเทีย่วลอนดอนแบบเตม็วนั  
กนิเป็ดย่างรา้น Four Season ชอ้ปป้ิง Bicester Village  

ล่องเรอืแม่น ้าเทมส ์พรอ้มชอ้ปป้ิงย่านในกลางเมอืงลอนดอน 
เทีย่วแบบสบายๆ ท ัง้เทีย่วกบัทวัร ์ท ัง้มเีวลาอสิระ  

ลอนดอน มหานครตลอดกาล ที่ต ัง้ของสถานทีส่ าคญัๆ เชน่ พระราชวงับัก๊กิง้แฮม สะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์หอ
นาฬกิาบิก๊เบน ลอนดอนอายส ์ พพิธิภณัฑอ์งักฤษ ถนนอ็อกซฟอรด์ ย่านชอ้ปป้ิงช ือ่ดงัของลอนดอน 

Warner Bros Studio  สตูดโิอวอรเ์นอรส์บราเธอรข์องภาพยนตรเ์ร ือ่งดงั Harry Potter 
สแตรทฟอรด์  เมืองทีต่ ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเอวอน มีช ือ่เสียงในดา้นการเป็นเมืองแห่งวรรณกรรมองักฤษ บา้นเกดิของ 

วลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์กวชี ือ่กอ้งโลก และนักเขยีนบทละครชาวองักฤษ  
ไบบูร ี ่ หมู่บา้นเล็กๆ งดงามและน่ารกัทีสุ่ดในองักฤษ ตัง้อยู่ในแควน้โกลวเชสเตอรไ์ชร ์เขตคอตสโ์วลส ์ 
แอมสเ์บอรร์ ี ่  สโตนเฮน้จ ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกอ่นประวตัศิาสตร ์  
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วนัแรก กรุงเทพฯ- ลอนดอน  (องักฤษ) 
10.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ EVA Air 

เคานเ์ตอร ์R เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึน้เครือ่ง (กรุณามาใหต้รง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบนิ ท่านตอ้งมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซรี ีแ่ละไดม้กีารด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจมี
การเปลีย่นแปลงเล็กน้อย** 

12.50 น. ออกจากเดนิทางจากกรุงเทพฯ บนิตรงสูล่อนดอน  โดยสายการบนิ EVA Air เทีย่วบนิที ่BR-067 
19.25  น. เดนิทางถงึสนามบนิฮทีโธรว ์กรุงลอนดอน น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากน้ันใหท่้าน

ตรวจรบัสมัภาระ   
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง ลอนดอน-แฮรีพ็่อตเตอรส์ตูดโิอ-สแตรทฟอรด์  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงลฟีเดน หรอื ลเีวสเดน Leavesden ทีต่ ัง้ของ Warner Brother Studio (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 45 นาท)ี น าท่านเขา้ชมสถานทีจ่ าลองการถ่ายท าภาพยนตรฟ์อรม์ยกัษเ์ร ือ่งดงั Harry Potter 
น าท่านชมเบือ้งหลงัเพื่อคน้หาความลบัที่ซอ่นอยู่หลงักลอ้งของทัง้ 8 ภาค พรอ้มส ารวจฉากต่างๆ ที่ใชจ้รงิใน
ภาพยนตร ์เชน่ ฮอกสว์อตส ์ตรอกไดอากอนและซอนพรเีว็ตและอกีมากมาย พาท่านด าดิง่ลงไปในโลกแห่งคาถา 
กลวเิศษและเวทมนตอ์นัน่าทึง่ ตืน่ตะลงึไปกอ้งหอ้งโถงอนัตระการตา และนึกภาพตามถงึตอนทีแ่ฮรร์ ีป่รารถนาทีจ่ะ
เขา้บา้นกรฟิฟินดอร ์ซึง่จะไดเ้ห็นหมวกคดัสรรของจรงิทีใ่ชพ้จิารณาว่าเหล่านักเรยีนควรอยู่บา้นไหนในภาคแรก 
และฉากการจ าลองเหตุการณต์่างๆ จากภาพยนตรด์งัและหอ้งต่างๆ พรอ้มกบักจิกรรมตามอย่างภาพยนตร ์ใหท่้าน
ไดถ้่ายรปูบรเิวณหนา้บา้นหลงัเกา่ของแฮรร์ ีใ่นซอยพรเีว็ต รวมถงึเลอืกซือ้สนิคา้เป็นทีร่ะลกึ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงสแตรทฟอรด์ Stratford-Upon-Avon (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) เมือง

ทีต่ ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเอวอน ซึง่มีช ือ่เสยีงในดา้นการเป็นเมืองแห่งวรรณกรรมองักฤษ ใหท่้านชมเมืองและถ่ายรูปกบั 
The Almshouse บา้นเรอืนโบราณทีก่่อสรา้งดว้ยไมต้ัง้แต่ปี ค.ศ.1417-18 ผ่านชว่งของการปฏริูปมาหลายคร ัง้ 
และถ่ายรูปกบัอาคารศาลาว่าการเมือง อาคารทีม่ีความเก่าแก่ สวยงาม และมีช ือ่เสยีงทีสุ่ดในใจกลางเมืองนี ้ทัง้ยงั
เป็นทีต่ ัง้ส านักงานต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัทางราชการของเมืองนี ้และถ่ายรูปภายนอกกบับา้นของ   วลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์
กวแีละนักเขยีนบทละครชาวองักฤษ ไดร้บัยกย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขยีนผูย้ิง่ใหญ่ขององักฤษและของโลก มกัเรยีก
ขานกนัว่าเขาเป็นกวแีห่งชาตขิององักฤษ และใหท่้านถ่ายรูปกบั Holy Trinity Church โบสถป์ระจ าเมืองสแตรท
ฟอรด์แห่งครสิตจกัรองักฤษ เป็นที่รูจ้กักนัในนามของโบสถศ์กัดิส์ิทธิ ์และยงัใชเ้ป็นที่ฝังศพของเช็คสเปียร ์ซึง่
บางคร ัง้ก็เรยีกโบสถเ์ชค็สเปียร ์ และใหท่้านถ่ายรูปภายนอก Anne Hathaway’s Cottage กระท่อมหรอืบา้นพกั
ของภรรยาของเชค็สเปียรส์มยัทีย่งัเป็นเด็ก โดยถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ชว่งศตวรรษที ่15 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบทวิดอร ์
ซึง่มพีืน้ทีก่วา้งขวางพรอ้มสวนสวย ปัจจบุนัยงัคงไดร้บัการบูรณะมาโดยตลอด 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม สแตรทฟอรด์-หมู่บา้นไบบูรี-่สโตนเฮน้จ-์ลอนดอน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นไบบุรี ่Bibury Village (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) หมู่บา้นเล็กๆ ตัง้อยู่ใน

แควน้โกลวเชสเตอรไ์ชร ์เขตคอตสโ์วลส ์Cotswolds จดัว่าเป็นหมู่บา้นทีง่ดงามและน่ารกัทีสุ่ดในองักฤษ ใหท่้าน
ไดเ้ดนิเล่นถ่ายรูปชมบา้นเรอืนอนัเป็นเอกลกัษณข์องหมู่บา้นแห่งนี ้ไม่ว่าจะเป็นกระท่อมหนิโบราณ ทีเ่รยีงรายกนั
ยาวไปเป็นแถว มีช ือ่ว่า Arlington Row ซึง่กระท่อมเหล่านี้เคยเป็นที่พกัของคนที่ท าอาชพีทอขนแกะในสมัย
ศตวรรษที ่17 ชมโบสถอ์นัเก่าแก่ อีกทัง้ยงัมีถนนสวยๆ ทีร่ายลอ้มดว้ยดอกไมส้ีสดใสรมิสองขา้งทาง จากน้ันน า
ท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาธ Bath เมืองอาบน ้าแรท่ีม่ีอทิธพิลมาตัง้แต่ยุคเรอืงอ านาจของอาณาจกัรโรมนัโบราณ เต็ม
ไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนที่ถูกสรา้งขึน้ในยุคจอรเ์จีย้น ที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัอีกทัง้อาคารรอยลัเครสเซน่ กลุ่ม
อาคารรูปคร ึง่วงกลมทีม่ีสถาปัตยกรรมแปลกตา ท าใหเ้มืองบาธมีเสน่หไ์ม่นอ้ย ท าใหเ้มืองบาธไดร้บัการแต่งตัง้ให ้
เป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง)   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอมสเ์บอรร์ ี ่Amesbury ในเขตทุ่งหญา้แอมสเบอรร์ ี ่(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 
ช ัว่โมง) น าชม เสาหนิสโตนเฮน้จ ์Stonehenge กองหนิประหลาดทีปั่จจุบนัก็ยงัไม่สามารถสรุปขอ้เท็จจรงิได ้
ว่าใครสรา้ง? เพือ่อะไร? มแีต่การวเิคราะหแ์ละคาดเดาเท่าน้ัน กองหนิเหล่านีถ้กูสนันิษฐานกนัไปต่างๆ นานาโดยนัก
โบราณคดตี่างๆ ถอืเป็น อนุสรณส์ถานในยุคกอ่นประวตัศิาสตร ์ตัง้อยู่กลางทุ่งหญา้ราบกวา้งใหญ่บนทีร่าบซาลสบู
ร ี ่Salisbury Plaint ทางตอนใตข้องเกาะองักฤษ ประกอบดว้ยแท่งหนิ 112 กอ้น ตัง้เรยีงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 
วง แท่งหนิบางอนัวางตัง้ บางอนัวางเป็นแนวนอนและบางอนัถกูจดัวางไวซ้อ้นกนั นักโบราณคดเีช ือ่ว่ากลุ่มกองหนินี้

ถูกสรา้งขึน้จากทีไ่หนสกัแห่งตัง้แต่ยุคยุคก่อนประวตัิศาสตรม์ากกว่า 4,000 ปีล่วงมาแลว้ ปัจจุบนัไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1986 และเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคกลาง ใหท่้านมีเวลาเดนิเล่น
และถ่ายรูปกบักองหนิประหลาดและมีช ือ่เสยีงกอ้งโลก สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ มหานครลอนดอน (ใช ้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจกัรและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป มี
ประชากรกว่า 7.5 ลา้นคน ถอืเป็น 1 ในเมอืงศูนยก์ลางทางดา้นธรุกจิ การเมอืงและวฒันธรรมของโลก  การสือ่สาร 
การบนัเทงิ แฟช ัน่และศลิปะซึง่เป็นทีย่อมรบัว่ามอีทิธพิลไปทัว่โลก   

 ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี ่ ลอนดอน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านเก็บภาพสวยๆ ในมหานครลอนดอน เร ิม่จากหอนาฬิกาบิก๊เบน สญัลกัษณท์ีส่ าคญัของลอนดอนทีต่ ัง้อยู่
เคยีงขา้งอาคารรฐัสภาทีส่วยงามรมิฝ่ังแม่น ้าเทมส ์ลอนดอนอายส ์ชงิชา้สวรรคท์ีเ่ป็นสญัลกัษณแ์ห่งสหสัวรรษของ
องักฤษ สะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์เอกลกัษณอ์นัโดดเด่นใจกลางกรุงลอนดอน  ผ่านชมสถานที่ส าคญัต่างๆ อาท ิ
บา้นเลขที ่10 ถนนดาวนน่ิ์งท าเนียบนายกรฐัมนตร ีจตัุรสัทราฟัลการ ์อนุสรณแ์ห่งสงครามทราฟัลการข์องท่านลอร ์
ดเนลสนั พคิคาเดลล ีเซอรค์สั ย่านโซโห มหาวหิารเซนตพ์อล   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่สนามกฬีาเวมบล์ี ่น าท่านแวะถ่ายรปูกบัภายนอกของสนาม Wembley Stadium หรอืเรยีกสัน้ๆ 

ว่า เวมบล์ี ่หรอืนิวเวมบล์ี ่เพื่อใหม้ีช ือ่ต่างจากสนามเดิม เป็นสนามฟุตบอลทีต่ ัง้อยู่ในเขตเวมบล์ีป่ารค์ เปิดเมื่อปี 
ค.ศ.2007 มคีวามจขุองผูช้มไดถ้งึ 90,000 ทีน่ั่ง ถอืว่าเป็นสนามทีไ่ดม้าตรฐานทียู่ฟ่าก ากบัไว ้และเป็นสนามกฬีาที่

ใหญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2 ในยุโรปรองจากสนามแคมป์นูของสโมสรฟุตบอลบารเ์ซโลน่า และเป็นสนามเหยา้ของทีม
ชาตอิงักฤษ สนามเวมบล์ีถู่กออกแบบโดยสถาปนิกบรษิทัฟอสเตอรแ์อนดพ์ารท์เนอรแ์ละป๊อบปูลูออส กบัวิศวกร 
มอตต ์แม็คโดนัลด ์และสรา้งโดย บรูก๊ฟิลด ์มลัตเิพล็กซ ์บรษิทัจากประเทศออสเตรเลยี โดยสนามเวมบลยีเ์ป็นหน่ึง
ในสนามทีใ่ชทุ้นการกอ่สรา้งแพงทีสุ่ดในโลก โดยการกอ่สรา้งน้ันใชทุ้นไปมากกว่า 798 ลา้นปอนด ์และเป็นสนาม
ทีม่ีหลงัคาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก จากน้ันน าท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงใหเ้วลาท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนอ็อกซ ์
ฟอรด์ ย่านชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนทีท่่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้คุณภาพเยีย่มจากมารค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟ
รดิจจ ์หรอืย่านไนทบ์รดิจ ์ทีต่ ัง้ของหา้งดงั อาทเิชน่ หา้งแฮรอดส ์เป็นตน้  
**เพือ่ความสะดวกในการเดนิเล่นและเลอืกซือ้สนิคา้ของท่าน อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารค า่ตาม
อธัยาศยั** 

 สมควรแกเ่วลานัดหมาย น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่า้ ลอนดอน-ชอ้ปป้ิงบสิเตอรว์ลิเลจเอา๊ทเ์ล็ต-ลอนดอน-Covent Garden Market 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ บิสเตอรเ์อา๊ทเ์ล็ต วิลเลจ  Bicester Outlet Village (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 

ช ัว่โมง) ใหท่้านชมสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ทัง้ขององักฤษและในยุโรป เชน่ Anne  Fontaine, Armani, Bally  
Bodum Bose, Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY, Diesel, Dior, Dunhill, Ermenegildo, Zegna  
Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling, L'Occitane, Levi's, Max Mara,  Missoni, 
Molton Brown, Mulberry, Paul Smith  เป็นตน้   
**เพือ่ความสะดวกในการเลือกซือ้สนิคา้จากเอา๊ทเ์ล็ต อสิระอาหารกลางวนัภายในเอา๊ทเ์ล็ตตาม
อธัยาศยั** 

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลบันครลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง)  
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ Covent Garden Market หรอืตลาดแอป๊เป้ิล ตลาดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี เร ิม่ตน้
จากทีบ่าทหลวงรูปหน่ึงจาก Westminster Abbey น าผลไมแ้ละผกัมาตัง้แผงวางขาย จากน้ันก็มีการต่อเติม
ตลาด ท าหลังคากระจกครอบ แลว้ตั้งช ือ่ว่า Central Market ขายผักผลไมเ้ป็นหลัก ในปัจจุบัน  Covent 
Garden รูจ้กักนัในนามของ Apple Market ทีม่ีรา้นคา้ รา้นอาหารมากมายหลายรอ้ยรา้นตัง้อยู่ อสิระใหท่้านเดนิ

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


 

เล่นถ่ายรูปกบัรา้นคา้น่ารกั หรอืเลือกเช็คอินตามจุดต่างๆ เลือกซือ้สินคา้หรอืเลือกซือ้ขนมหรอือาหารต่างๆ 
มากมายจากบรเิวณตลาดแห่งนี ้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี Four Season Restaurant  
(ใหท่้านชมิเป็ดย่างจากภตัตาคารชือ่ดงัของลอนดอน) 

 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก ลอนดอน (อสิระเตม็วนั) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 อสิระเต็มวนั ใหท่้านอสิระเดนิเล่นย่านในเมอืง หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ จากย่านชอ้ปป้ิง  
 (ไม่มรีถโคช้บรกิาร อสิระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั) 
  สถานทีแ่นะน าในตวัเมืองลอนดอน ท่านสามารถอสิระเทีย่วชมสถานทีเ่หล่านี ้หรอืนอกเหนือจากนีไ้ดเ้ชน่กนั และ

เดนิทางดว้ยตวัท่านเอง  
- Natural History Museum พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิพพิธิภณัฑท์ีม่ีช ือ่เสยีงอกีแห่งหน่ึงของมหา
นครลอนดอน จดัแสดงเร ือ่งราวต่างๆ เกีย่วกบัธรรมชาตแิละความเป็นมาของสตัวด์กึด าบรรพท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด 

 - ลอนดอนอายส ์London Eyes ชงิชา้สวรรคท์ี่มีความสูงที่สุดในทวีปยุโรปที่ท่านสามารถขึน้ไปชมวิวได ้
โดยรอบของตวัเมอืงองักฤษเลยทเีดยีว และเป็นสญัลกัษณแ์ห่งสหสัวรรษ 

 - ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน Tower of London อดตีพระราชวงัและป้อมปราการส าคญัขององักฤษ ปัจจบุนัเป็น
ที่จดัแสดงสิ่งของเคร ือ่งใชข้องราชวงศ ์และอาวุธต่างๆ รวมถึงเป็นที่เก็บรกัษามงกุฎ และเคร ือ่งราชาภิเษกแห่ง 
สหราชอาณาจกัร 

 - London Transport Museum พพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงเกีย่วกบัการคมนาคมในองักฤษจากอดตีจนถงึปัจจุบนั
ทีร่ถต่างๆ ก็กลายเป็นเอกลกัษณข์องประเทศองักฤษไปดว้ย 

 - Museum of London แหล่งรวบรวมเร ือ่งราวขององักฤษตัง้แต่ยุคกอ่นประวตัศิาสตรถ์งึปัจจบุนั 
 - สวนสาธารณะ Hyde Park แหล่งธรรมชาตขิองชางองักฤษ และยงัเป็นตน้แบบของการออกแบบสวนสวยใน

ประเทศอืน่ๆ ดว้ย 
 - สถานีรถไฟ และ Harry Potter Shop Platform 9 ¾ รา้นคา้ของทีร่ะลึกจากภาพยนตรเ์ร ือ่งดงัยอดฮิต

แฮร ีพ็่อตเตอร ์
 เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จด็ ลอนดอน-ล่องเรอืแม่น า้เทมส-์พพิธิภณัฑอ์งักฤษ-สนามบนิฮทีโทรว ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืเพือ่น าท่าน ล่องเรอืในแม่น ้าเทมส ์Thames River Cruise แม่น ้าสายหลกัของมหา

นครลอนดอน และเป็นแม่น ้าใหญ่ที่ไหลในองักฤษตอนใต ้และเป็นทีรู่จ้กัมากที่สุด เพราะแม่น ้าเทมสไ์หลผ่านใจ
กลางมหานครลอนดอน ใหท่้านล่องเรอืชมเมืองและอาคารสถาปัตยกรรมทีง่ดงามของประเทศองักฤษ  และใจกลาง
มหานครแห่งนีย้งัใชเ้ป็นทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์ร ือ่งดงัหลายต่อหลายเร ือ่งอกีดว้ย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชม บรติิชมิวเซยีม (British Museum) หรอืที่นิยมเรยีกกนัว่า พิพิธภณัฑอ์งักฤษในกรุงลอนดอน 

สหราชอาณาจกัร เป็นหน่ึงในพพิธิภณัฑด์า้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของมนุษยทีส่ าคญัทีสุ่ด และใหญ่ทีสุ่ดใน
โลก กอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้งตน้วตัถุทีเ่ก็บรวบรวมไวส้่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์
สโลนซึง่เป็นแพทยแ์ละนักวิทยาศาสตร ์พิพิธภณัฑแ์ห่งนี้เปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะเป็นคร ัง้แรกในวนัที่ 15 
มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส ์เมืองบลูมสเ์บอรร์ ีกรุงลอนดอน อนัเป็นสถานทีต่ ัง้ของอาคาร
พิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนั บรติิชมิวเซยีมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่างๆ จากทุกทวีป จ านวนกว่า 7  ลา้นชิน้ ซึง่ลว้นมี
ช ือ่เสยีงและมกีารบนัทกึเร ือ่งราวของวฒันธรรมมนุษยจ์ากจดุเร ิม่ตน้จนถงึปัจจบุนั 

17.00 น. สมควรแกเ่วลานัดหมายน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธรว ์
21.35  น. น าท่านออกเดนิทางจากสนามบนิฮทีโธรว ์โดยสายการบนิ EVA Air เทีย่วบนิที ่BR-068 

วนัทีแ่ปด สนามบนิสุวรรณภูม ิ
15.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ.... 

**กรณีที่ท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั กรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซรี ีแ่ละไดม้กีารด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจมี
การเปลีย่นแปลงเล็กน้อย** 

 

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



 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณอ์ืน่ๆ ทีไ่ม่คาดคดิ
หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานทีปิ่ด

โดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  บรษิทัขออนุญาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ 
ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 
อตัราคา่เดนิทาง    4-11 ก.ย. / 15-22 ต.ค. / 16-23 พ.ย. / 5-12 ธ.ค. 62 /  
   25 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63  

 
**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 

**ไม่รวมคา่บรกิารดา้นวซีา่และบรกิารดา้นเอกสารและนดัหมาย ท่านละ 5,500 บาท //  
คา่ทปิคนขบั และคา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท (คา่วซีา่และคา่ทปิช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นออกเดนิทาง)** 

*** บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนี ้ามนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในองักฤษ ไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ *** 
หมายเหต ุ
• อตัราค่าเดนิทางนีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ตอ้งมีจ านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน ไม่มีราคาเด็ก และจะตอ้ง

ช าระมดัจ า หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี
• อตัราค่าเดนิทางและตั๋วโดยสารนีเ้ป็นอตัราราคาพเิศษ ดงัน้ันหากมกีารออกตั๋วโดยสารแลว้ไม่สามารถขอรฟัีนดไ์ด ้
• ก รณี ท่ าน ที่ ต ้อ งก ารแยก วัน กลับห ร ือ เดิ น ท า งไป แล ะกลับ ไม่ พ รอ้ ม คณ ะห รือ ต ้อ งก ารที่ น่ั ง  ช ั้น ธุ รกิ จห ร ือ 

พรเีมีย่ม ไม่สามารถท าตั๋วแยกออกจากคณะได ้ท่านจะตอ้งส ารองทีน่ั่งเดีย่ว และรอการยนืยนัการจองจากสายการบนิ ผูเ้ดนิทาง
จะตอ้งเป็นผูช้  าระค่าใชจ้า่ยทีเ่พิม่เตมิน้ัน 

***การด าเนินการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15 วนัท าการ ซึง่ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บัการ
สแกนนิว้มอืจากศูนยร์บัค ารอ้งของสถานทูตโดยตรง โดยจะตอ้งส่งรายละเอยีดโดยการกรอกในใบรายละเอยีดดา้นล่าง และ ส าเนา
หนา้หนังสอืเดนิทาง และส่งเอกสารใหค้รบเพือ่ท าการนัดหมาย ** 
อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ EVA Air ช ัน้ประหยดั เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ลอนดอน-กรงุเทพฯ 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อ 1 หอ้ง) *บางโรงแรมและบางเมอืงอาจไม่มหีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร* 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ ละค่ารถรบัส่งตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าบรกิารหวัหนา้ทวัรข์องบรษิทัจากประเทศไทย ทีค่อยอ านวยความสะดวกท่านในระหว่างการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่าน้ัน ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตั๋วโดยสาร 
ค่าทีพ่กั ค่าอาหารหรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 

• ค่าภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่ีการเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่ 8 พ.ค.
2562 หากมีเพิม่เติมภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมีการช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของสาย
การบนิ   

• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
อตัรานีไ้ม่รวมบรกิาร 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่องักฤษและค่าบรกิารดา้นเอกสารและการนัดหมายท าวซีา่ ท่านละ 5,500 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัร ์

ส่วนทีเ่หลอืกอ่นออกเดนิทาง)  
• ค่าทปิพนักงานขบัรถ และคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืกอ่นออกเดนิทาง) 

องักฤษ แสนเพลนิ 8 วนั (BR) 4-11 ก.ย. 15-22 ต.ค. 16-23 พ.ย. / 5-12 ธ.ค. 
25 ธ.ค.62-1 ม.ค.63 

ผูใ้หญ่ท่านละ 59,500 56,900 51,900 53,900 
ท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 13,500 13,500 9,900 9,900 



 

• ค่าแปลเอกสารส าหรบัการยืน่วซีา่ทีจ่ะตอ้งแปลจากศนูยก์ารแปลเท่าน้ัน (จ านวนหรอือตัราคา่แปล ขึน้อยู่กบัรปูแบบและจ านวน
เอกสารของแต่ละบุคคล ซึง่ไม่เกีย่วกบัคา่บรกิารวซีา่) 

• ค่าบรกิารทปิพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง  
• ค่าวซีา่เรง่ดว่นหรอืบรกิารพเิศษอย่างอืน่เกีย่วกบัวซีา่ 
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรดี 
• ค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
การช าระเงิน  
กรุณาช าระเงินมดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์กรุณาช าระส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อน
เดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนัท าการ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
การยกเลกิ 
▪ หากมกีารยกเลกิเกนิ 60 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าค่าตั๋วโดยสารของท่าน

น้ันๆ (เงือ่นไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ) 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 60 วนัท าการ บรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซีา่ตามทีส่ถานทูต

เรยีกเก็บ 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซีา่ผ่านแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั๋วโดยสารแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
หมายเหต ุ 
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ  

เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิบรษิทัจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
• กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณต์่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ

ท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสาย
การบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

• บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมีสิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมือง
พจิารณาแลว้ ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

• บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
• บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
• บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย

การบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซึง่จะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรอืเสียหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

• ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมีบินดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 

• ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์ร ือ่งการงดสูบบุหร ี ่บนรถโคช้ โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมีขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนใน
เร ือ่งการสูบบุหร ี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหร ี ่ทัง้นี ้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

• กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair) 
เด็ก และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ช ัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความ
จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

• การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่

สถานทีเ่ขา้ชมน้ันๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน ์โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คืนเงนิค่า
เขา้ชมน้ันๆ ตามเงือ่นไขราคาที่ไดร้บัจากทางบรษิัท supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมีการล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบรษิัทจะไม่มีการคืนเงินใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  



 

• หากชว่งที่เดินทางเป็นชว่งอีสเตอร ์ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงัน้ัน
ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร ์

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกั
อาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียง
ใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคู่และ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่ีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรดั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน  

- โดยนับวนัเร ิม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนีส้ามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  

- หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้ว่างส าหรบัวซีา่อย่างนอ้ยไม่ต ่ากว่า 3 หนา้   
- หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรณุาเตรยีมเล่มเกา่ใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  
- ท่านทีม่ีปกหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมีการสูญหาย บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ

ต่อปกหนังสอืเดนิทางน้ันๆ  
o รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า   

(ไม่จ าเป็นตอ้งเตรยีมแลว้ สามารถไปถา่ยไดท้ีศู่นยย์ืน่ไดเ้ลยเพือ่น าลงระบบสง่สถานทูต) 
o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศึกษาอยู่ถงึแมม้ีบตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูตบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบ่งชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณีลูกจา้ง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจรงิ) โดยมีรายละเอยีดการเขา้
ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน นับจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 
ชดุ (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน นับจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธรุกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสอืรบัรองความ
เป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านทีเ่ป็นแม่บา้น   

หลกัฐานการยืน่วซีา่สถานทูตองักฤษ 
***การยืน่วซีา่องักฤษ ทุกท่านตอ้งแสดงตวัทุกคร ัง้ทีม่กีารเดนิทางเพือ่สแกนลายนิว้มอืทีศู่นยย์ืน่ VFS UK *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซีา่ 15-20 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซีา่  (กรณุาจดัสง่ภายใน 30 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

***สิง่ทีท่่านควรทราบกอ่นยืน่วซีา่*** 
1. สถานทูตองักฤษไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทูตพจิารณาวซีา่ แต่สามารถใหด้งึเล่ม

ในวนัยืน่ได ้แต่จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามทีศู่นยย์ืน่วซีา่เรยีกเก็บ  
2. ส าหรบัผูเ้ดินทางทีศ่ึกษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร ือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่าน้ัน 
3. การแปลเอกสารจะตอ้งแปลจากศูนยแ์ปล ซึง่มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม ขึน้อยู่กบัเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปล

สามารถตรวจสอบกบับรษิทัทวัรไ์ด ้หรอืผูเ้ดินทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลมาไดเ้ชน่กนั (กรณีทีม่ี
เอกสารทีต่อ้งแปล) 

4. การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มิใชบ่รษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร
พจิารณาของสถานทูตง่ายขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมีการใชห้นังสอืเดนิทาง เดนิทางระหว่างกรุป๊ยืน่วซีา่ ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน 



 

• หากไม่มีอาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสามี พรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส+ฉบบั
แปลภาษาองักฤษ 

• หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสามี พรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดง
ส าเนาสูติบตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสือชีแ้จง
เกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได ้จะตอ้งมีผูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร ช ีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้า่ยใหแ้กผู่ ้
เดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมีความสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนีห้ากความสมัพนัธ ์
ไม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่นี)้   

- กรณีเป็นเดก็นกัเรยีนและนกัศกึษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนเพือ่แสดงความเป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษาจากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยั ออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน นับจากวนัยืน่วซีา่) 

o หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมุดบญัชเีงินฝากออมทรพัยส์่วนตวัแสดงชือ่เจา้ของบญัช ีถ่ายส าเนา ทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน

และปรบัสมุดอพัเดทไม่เกนิ 15 วนันบัจากวนัยืน่วซีา่ พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีือ่เจา้ของบญัช ี 
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหนา้แรกทีม่ีช ือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ

ฝากเป็นปัจจบุนั 
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เล่ม กรณุาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า เป็น

ตน้ 
- หนังสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขทีบ่ญัชเีดยีวกบัส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากทีน่ ามาแสดง 
- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และ

ท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ ีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย  
อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้
ก็ตาม หากมกีารเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนังสอืรบัรองธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรอง
การเงนิพรอ้มระบุช ือ่และความสมัพนัธช์ ีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รบับญัชกีระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้นี้เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพยีงพอทีจ่ะ
ครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภู่มลิ าเนา  

o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หย่ารา้ง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้
สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา  โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้
สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะ
เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร ัง้ 
*** หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิัทจะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่เตมิ ทางบรษิทัใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 



 

*** กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
*** เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั จะขอถอื
ว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
*** กรณีมีการขอใชห้นังสือเดินทางในระหว่างการยืน่วซีา่ ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหนา้ แต่หากกรณี
ท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซีา่ และท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านน้ันจะตอ้งมายืน่เดีย่ว
และแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเชน่เดยีวกนั 
*** ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพรอ้ม และมีความประสงคท์ี่จะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่าน้ัน การปฏเิสธวซีา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรม
การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั          

         

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

กรอกขอ้มูลตามความจรงิเบือ้งตน้ส าหรบัการยืน่ขอวซีา่องักฤษ  
กรุณากรอกเป็นตวัพมิพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

กรุณาอย่าเวน้ว่างไวเ้ฉยๆ เพราะขอ้มูลเหล่านีจ้ะเป็นขอ้มูลทีถู่กน าไปกรอกลง Application Online 
เมือ่ท าการ Submit แลว้ ไม่สามารถแกไ้ขรายละเอยีดอกีได ้

ดงันัน้ขอใหแ้จง้ตามความเป็นจรงิทีสุ่ดของผูส้มคัรแต่ละบุคคล มเิชน่นัน้อาจถูก black list 
หรอืเสยีเวลาในการท านดัหมายใหม่หรอืมาอกีคร ัง้รวมถงึการช าระคา่วซีา่ใหม่อกีคร ัง้ 

 
1.  ช ือ่-สกลุ .................................................................................................................................................. 

 ชือ่-สกุลเดมิหรอือืน่ๆทีเ่คยใชห้รอืกรณีมกีารเปลีย่นชือ่ หรอืกอ่นแต่งงาน ......................................................... 

2.  มหีนังสอืเดนิทางเล่มเกา่หรอืไม่ .........ไม่ม ี..........ม ี(โปรดระบุรายละเอยีด)  

 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่........................วนัทีอ่อกหนังสอืเดนิทาง .....................วนัหมดอายุ.......................... 

3.  สถานภาพ      โสด  แต่งงานจดทะเบยีน   แต่งงานไม่จดทะเบยีน     หย่า        หมา้ย     

4.  ช ือ่-สกลุ คูส่มรส .............................................................. นามสกุลกอ่นแต่งงาน .......................................... 

     วนั-เดอืน-ปี เกดิคูส่มรส  .................................... สถานทีเ่กดิ .............................. เดนิทางดว้ยกนัหรอืไม่ .........  

    ช ือ่บุตร 1. ช ือ่ ................................................................................................. 

    วนั-เดอืน-ปีเกดิ .................................. สถานทีเ่กดิ ............................... เดนิทางดว้ยกนัหรอืไม่ ........................  

    ช ือ่บุตร 2. ช ือ่ ................................................................................................. 

    วนั-เดอืน-ปีเกดิ .................................. สถานทีเ่กดิ ............................... เดนิทางดว้ยกนัหรอืไม่ ........................  

    ช ือ่บุตร 3. ช ือ่ ................................................................................................. 

    วนั-เดอืน-ปีเกดิ .................................. สถานทีเ่กดิ ............................... เดนิทางดว้ยกนัหรอืไม่ ........................  

    ช ือ่บุตร 4. ช ือ่ ................................................................................................. 

    วนั-เดอืน-ปีเกดิ .................................. สถานทีเ่กดิ ............................... เดนิทางดว้ยกนัหรอืไม่ ........................  

5.  ทีอ่ยู่ปัจจบุนั  ................................................................................................................................................................... 

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

     ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น .................................................................................................................................................... 

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

     โทรศพัทบ์า้น ................................ โทรศพัทม์อืถอื ......................................  

 อาศยัอยู่มากีปี่ .............................. E-Mail: ……….………….……… 

 ………บา้นตนเอง ................ อาศยัอยู่กบัครอบครวั  ................... บา้นเชา่  .........อืน่ๆ โปรดระบุ ........................ 

6.  ช ือ่สถานทีท่ างาน ........................................................................................................................................ 



 

 (ช ีแ้จงเกีย่วกบักจิการทีท่ า หรอืสนิคา้ทีข่ายวา่เกีย่วกบัประเภทไหน ไม่ว่าจะเป็น เจา้ของกจิการหรอืลกูจา้ง) 

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

 ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน ..................................................................................................................................... 

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

 โทรศพัท ์ ...................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี ......................... 

ต าแหน่งหนา้ที ่ .......................................................................................................................................... 

ลกัษณะงานทีดู่แลอยู่ ..................................................................................................................................  

วนัทีเ่ขา้ท างาน / วนัเร ิม่เขา้ศกึษา ............................................  เงนิเดอืน ...................................................... 

กรณีศกึษาอยู่ / สถานทีศ่กึษา .......................................................................................................................ทีอ่ยู่สถานศกึษา 

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

 ศกึษาระดบัช ัน้ / หลกัสตูร .......................................................................................................   

 กรณีอุดมศกึษา ศกึษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควชิา ............................................... 

7.  ค่าใชจ้า่ยครอบครวัต่อเดอืน .................................................... ใหค้รอบครวั+ภรรยา+ลกู ................................  

8.  ท่านมเีงนิออมหรอืไม่   ไม่ม ี    ม ี โปรดระบุ .................................................. 

 (ถา้ม ีกรณุากรอกใหเ้รยีบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งน าไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน)์  

 ออมทรพัย ์ธนาคารอะไร ......................................................... เท่าไหร ่......................................................... 

    ฝากประจ า ธนาคารอะไร ........................................................ เท่าไหร ่......................................................... 

 หุน้หรอืหลกัทรพัย ์.................................................................. เท่าไหร ่........................................................ 

9. ช ือ่-นามสกุล บดิา  ......................................................... วนั-เดอืน-ปีเกดิ ...................................................... 

    (หากจ าไม่ไดใ้หแ้จง้อาย)ุ .................................................. สถานทีเ่กดิ .......................................................... 

 ** กรณีเสยีชวีติแลว้ไม่ตอ้งแจง้ว่าเสยีชวีติ ใหใ้สว่นัเดอืนปีเกดิ และสถานทีเ่กดิมาตามปกต ิจ าเป็นตอ้งใส ่

กรุณาอย่าเวน้ว่างไวเ้ฉยๆ ** 

 ชือ่-นามสกลุ มารดา  ...................................................... วนัเดอืนปีเกดิ ...................................................... 

    (หากจ าไม่ไดใ้หแ้จง้อาย)ุ .................................................. สถานทีเ่กดิ .......................................................... 

 ** กรณีเสยีชวีติแลว้ไม่ตอ้งแจง้ว่าเสยีชวีติ ใหใ้สว่นัเดอืนปีเกดิ และสถานทีเ่กดิมาตามปกต ิจ าเป็นตอ้งใส ่

กรุณาอย่าเวน้ว่างไวเ้ฉยๆ ** 

10.  กรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นผุม้รีายไดน้อ้ย / เป็นบุตร / เป็นผูท้ีไ่ม่มรีายได ้/ เป็นผูท้ีต่อ้งมผูีร้บัรองค่าใชจ้า่ย โปรดระบุ ช ือ่-สกุลผู ้

รบัรองค่าใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์ 

ผูร้บัรองค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางของท่านคอื ............................................................................. ความสมัพนัธ ์......................................  

ทีอ่ยู่ผูร้บัรองค่าใชจ้า่ย .............................................................................................................................................................................. 

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

11.  ท่านเคยไดข้อวซีา่เขา้ประเทศองักฤษหรอืไม่    ไม่เคย    เคย (กรณีทีเ่คยใหร้ะบุวนัที)่ วซีา่ทีไ่ด ้ไดร้ะหว่าง 

      วนัทีเ่ท่าไหร ่ถงึวนัทีเ่ท่าไหร ่............................................. เลขหมายวซีา่ทีเ่คยได ้............................................   

      ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม่     ไม่เคย  เคย (กรณีทีเ่คยใหร้ะบุวนัที)่ ระหว่างวนัทีเ่ท่าไหร ่

      กีว่นั .......................  เขา้วนัทีเ่ท่าไหร ่............................. ออกวนัทีเ่ท่าไหร ่............................ ไปท าอะไร.........................  

12. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศอะไรบา้ง  

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

 เขา้วนัที ่.........................................................  ออกวนัที ่.................................................. 



 

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

 เขา้วนัที ่.........................................................  ออกวนัที ่.................................................. 

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

 เขา้วนัที ่.........................................................  ออกวนัที ่.................................................. 

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

 เขา้วนัที ่.........................................................  ออกวนัที ่.................................................. 

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

 เขา้วนัที ่.........................................................  ออกวนัที ่.................................................. 

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

 เขา้วนัที ่.........................................................  ออกวนัที ่.................................................. 

13. คณุมเีพือ่น หรอื ลกู ทีเ่รยีนทีป่ระเทศองักฤษหรอืไม่ ถา้ม ีขอ ชือ่-สกุล ทีอ่ยู่ และเบอรโ์ทร. ทีอ่งักฤษ

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

............................................................................................................................................................. โทร. .............................................. 

 

 


