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Happy New Year!!  

United Kingdom 
อังกฤษ-สก๊อตแลนด ์8 วนั 

  

บินตรงส ูม่หานครลอนดอน  

พรอ้มรบัไมลส์ะสมกบัการบินไทย 

ชมปราสาทท่ีเอดินเบิรก์ เมืองน่ารกัอยา่งนิวคาสเซิล ยอรค์และออ๊กซฟ์อรด์ 

ชอ้ปป้ิงบิสเตอรเ์อา๊ทเ์ล็ต  ชิมเป็ดยา่งจากรา้นดงัโฟรซี์ซัน่ 

เขา้ชมสนามแอนดฟิ์ลดท่ี์เมืองลิเวอรพ์ลูและชอ้ปป้ิงสินคา้ส าหรบัชาว  

Liverpool FC และชอ้ปป้ิงมหานครลอนดอน 
 

    โดยสายการบินไทย 
 

 

 บริษทัฯ...ขอแนะน ำรำยกำรเทีย่วในสหรำชอำณำจกัรหรอืเกำะองักฤษ โดยเริม่จำก.. 
 
ลอนดอน มหานครตลอดกาล ทีต่ัง้ของทีส่ าคญัๆ เช่น พระราชวงับัก๊กิ้งแฮม ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน  จากนัน้มเีวลาให้

ท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนออ็กซฟอรด์ ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของลอนดอน 

แอมสเ์บอรรี์ ่ ชมสโตนเฮน้จ ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคก่อนประวตัศิาสตร ์ ชมอทิธพิลในอดตีของชาวโรมนัโบราณที ่
เมอืงบาธ  

ลิเวอรพ์ลู เมอืงดงัทีท่า่นคุน้ชือ่จากฟุตบอลพรเีมยีรล์กี แวะรา้นขายของทีร่ะลกึทมีลเิวอรพ์ลู 
เอดินเบิรก์ หรอืเอดนิเบรอะ เมอืงหลวงแหง่สกอ็ตแลนด ์ชมปราสาทเอดนิเบริก์ และการแต่งกายแบบงพื้นเมอืงของ

ชาวสกอ็ต ชมอดตีเมอืงโบราณแห่งยอรค์ทีส่วยงาม และเมอืงแหง่มหาวทิยาลยัทีเ่มอืงนิวคาสเซลิ  
 

 
สแตรทฟอรด์  ชมบา้นเกดิเชค็สเปียร ์นกัประพนัธท์ีโ่ด่งดงัทีส่ดุในองักฤษ 
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ยอรค์ เมอืงแห่งมรดกดา้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมขององักฤษ อดตีเมอืงโบราณในยุคโรมนัทีย่งัมซีาก
โบราณสถานโรมนัอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เคยไดร้บัรางวลัเมอืงท่องเทีย่วแห่งยโุรปเมือ่ปี 2007  

เบอรมิ์ง่แฮม  ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของเกาะองักฤษ ในเขตเวสตม์ดิแลนด ์เมอืงใหญ่อนัดบัสองรองจากลอนดอน เมอืงทีม่ี
ชือ่เสยีงในดา้นอุตสาหกรรม หรอืไดร้บัฉายาว่าเป็นโรงงานของโลก  

ออ๊กซฟ์อรด์ เมอืงแห่งยอดแหลมชวนฝัน ตามค าทีเ่รยีกขานโดยกวชีือ่ดงัแมทธวิ อารโ์นลด์ ซึง่รูจ้กักนัในนามของเมอืง 
  แห่งมหาวทิยาลยั และยงัเป็นทีต่ัง้ของโบสถท์ีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงและตน้ก าเนิดของหนงัสอือลซิทีโ่ด่งดงั 
  ของเลวสิ แครโ์รล หรอื เกรทฮอลล ์ในแฮรร์ี ่พอตเตอร ์
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   *29 ธ.ค.2560 - 5 ม.ค.2561 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ 
21.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 4  เคาน์เตอรส์ายการบินไทย  เคาน์เตอร ์

D เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง  
 

วนัทีส่อง ลอนดอน-สโตกออนเทรนต-์ลิเวอรพ์ลู-แมนเชสเตอร ์
00.15 น.  ออกจากเดนิทางจากกรงุเทพฯ บินตรงสู่ลอนดอน  โดยสายการไทย เทีย่วบนิที ่TG 910 

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว ์กรงุลอนดอน น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ใหท้า่น
ตรวจรบัสมัภาระ จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองสโตกออนเทรนต ์Stoke on Trent หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า 
สโตก เป็นเมอืงทีอ่ยู่ในเขตสแตฟฟอรด์ไชร ์มชีื่อเสยีงในดา้นอุตสาหกรรมการผลติเครื่องปัน้ดนิเผาและเป็น
ศนูยก์ลางการกระจายสนิคา้ในดา้นน้ีและมชีื่อเสยีงในดา้นการท าเซรามคิอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
3.45 ชัว่โมง) ผ่านชมอาคารบา้นเรอืนต่างๆ ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์แบบดนิเผาแลถสถานทีร่าชการหลายแห่ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองลิเวอรพ์ลู Liverpool (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงทีม่กีจิกรรม

ท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนทีเ่ป็นสาวกของหงสแ์ดงลเิวอรพ์ลูตอ้งไมพ่ลาดมา
เยอืนเมอืงนี้สกัครัง้หนึ่ง น าท่านใหท้่านเขา้ชมสนามกีฬาแอนฟิลด ์สนามฟุตบอลทีเ่ป็นต านานและมี
ชื่อเสยีงของประเทศองักฤษและเป็นสโมสรทีม่ชีื่อเสยีงโดง่ดงัในวงการฟุตบอลโลกสโมสรลเิวอรพ์ลู ตัง้อยู่ใน
เขตแอนดฟิ์ลด ์สนามแห่งนี้สรา้งเสรจ็ในปี 1884 เริม่แรกเป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลเอฟเวอรต์นั 
ต่อมาในปี 1892 เอฟเวอรต์นัยา้ยสนามไปกดูสินัพารค์ หลงัจากก่อตัง้สโมสรฟุตบอลลเิวอรพ์ลู แอนฟิลดจ์งึ
กลายเป็นสนามเหยา้ของลเิวอรพ์ลูนบัแต่นัน้มา ประกอบไปดว้ยอฒัจนัทร ์4 ดา้นมคีวามจุประมาณ 45,276 
ทีน่ัง่ โดยจ านวนผูช้มสงูสดุเท่าทีม่กีารบนัทกึไวค้อืในการแขง่ขนัฟุตบอล FA Cup รอบที ่5 ระหว่าง ลเิวอร์
พลูกบัวุลเวอรแ์ฮมปตนัวอนเดอรเ์รอสใ์นวนัที ่2 ก.พ. 1952 บนัทกึไวว้่ามผีูช้มทัง้สิน้ 61,905 คน และสนาม
นี้ไดร้บัการรบัรองจากสมาคมฟุตบอลยุโรป ใหเ้ป็นสนามระดบั 4 ดาว ซึง่สามารถจดัการแขง่ขนัฟุตบอล
ระดบันานาชาตหิรอืรายการใหญ่อื่นๆ รวมทัง้การแขง่ขนัของทมีชาตอิงักฤษ แอนดฟิ์ลดเ์คยเป็นหนึ่งใน
สนามฟุตบอลทีใ่ชใ้นการแขง่ขนัฟุตบอลชงิแชมป์แห่งชาตใินปี 1996 และใหท้่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ
หลากหลายชนิดจากทมีฟุตบอลดงัทีคุ่ณชื่นชอบจากรา้นคา้ของสนามแอนดฟิ์ลดท์ี ่Megastore Liverpool 
Club  (กรณีท่ีในวนันัน้ๆ มีฤดกูาลการแข่งขนั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนสนามไปชมสนามท่ี
แมนเชสเตอรแ์ทนหรอืเปล่ียนเป็นการเข้าชมสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทน)  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมือง
แมนเชสเตอร ์Manchester  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงอตุสาหกรรมทอผา้ตัง้แต่ศตวรรษที ่

 16 ทีท่ าใหผ้า้วลูหรอืขนสตัวแ์ละคอ็ตตอ้น (ฝ้าย) ขององักฤษเป็นทีน่ิยมชมชอบของผูค้นทัว่โลกจวบจน
ปัจจบุนั และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทางธุรกจิการคา้ทีส่ าคญัและเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ชีื่อเสยีง และยงัเป็นเมอืง
ทีม่สีโมสรทีม่ชีื่อเสยีงโดง่ดงัในวงการฟุตบอลโลก  ทีส่รา้งนกัเตะฝีเทา้ยอดเยีย่มของทมีปีศาจแดง 
แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ มาหลายสมยัทีจ่ดัไดว้่าเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรทีร่วยทีส่ดุในโลก  
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ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Holiday Inn Manchester West หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่ำม แมนเชสเตอร-์เอดินเบิรก์ (สกอ็ตแลนด)์-นิวคำสเซิล 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู ่เอดินเบิรก์ Edinburgh (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เมอืงหลวงแห่ง 
สกอ็ตแลนด ์ทีแ่มว้่าจะเป็นสว่นหนึ่งของสหราชอาณาจกัรมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1707 แต่ชาวสกอ็ตกย็งัคงรกัษา
ขนบธรรมเนียม วฒันธรรมทีด่งีามของบรรพบุรุษไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีไม่ว่าผา้ลายสกอ็ต, ป่ีสกอ็ต หรอืแมแ้ต่
การแต่งตวัแบบดัง้เดมิของชายชาวสกอ็ต กย็งัมใีหท้่านพบเหน็อยู่เรื่อยๆ   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านชมตวัเมอืงเอดินเบิรก์ ทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณของแนวภูเขาไฟในอดตี ท าใหต้วัเมอืงอยู่บนทีส่งูและยงัคง

เป็น เมอืงหลวงทีย่งัคงบรรยากาศในอดตีไวไ้ดอ้ย่างด ีเป็นเมอืงทีม่คีวามเก่าแกท่ีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาอนั
ยาวนานตัง้แต่สมยักลาง ดว้ยจ านวนประชากรระดบั 500,000 คน ทีช่่วยกนัอนุรกัษ์สิง่ต่างๆ ไวไ้ดอ้ย่างด ี
ปัจจบุนัเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิมากทีส่ดุเมอืงหนึ่งในสหราชอาณาจกัร และเรยีกไดว้่าเป็นเมอืงแห่งเทศกาล
ต่างๆ ไดแ้ก่ เทศกาลศลิปะนานาชาต ิภาพยนตร ์วทิยาศาสตร ์งานหนงัสอืเดก็ เพลงแจ๊สและเพลงพืน้บา้น 
ซึง่สมารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่างดแีละท าใหเ้อดนิเบริก์เป็นเมอืงทีต่ดิอนัดบัเมอืงทีม่นีกัท่องเทีย่ว
มากทีส่ดุเป็นอนัดบัสองรองจากนครลอนดอน  และยงัเป็นศนูยก์ลางทางการเงนิทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรอง
จากลอนดอนเช่นกนัและใหญ่เป็นอนัดบัหา้ของยุโรป จากนัน้น าท่านชม ปราสาทแห่งเอดินเบิรก์ 
Edinburgh Castle ทีง่ดงามและเป็นสถานทีเ่กบ็รกัษามหามงกฎุแห่งราชวงศ ์เคยเป็นทีป่ระทบัของ
กษตัรยิส์กอ็ต เคยถูกท าลายลงหลายครัง้แต่ทุกครัง้กไ็ดร้บัการบรูณะและสรา้งใหม่ใหก้ลบัคนืสูค่วามสง่างาม
ดงัเดมิ และยงัถอืว่าเป็นจุดชมเมอืงเอดนิเบริก์ไดเ้ป็นอย่างดเีน่ืองจากเป็นเนินเขาสงู มองเหน็เด่นเป็นสง่า
จากทุกมุมเมอืงและปราสาทแหง่นี้ยงัเป็นสถานทีส่ าหรบัเปิดตวัของหนงัสอืเรื่องดงัแหง่ยุค แฮรี ่พอตเตอร ์
อกีดว้ยเน่ืองจากมลีกัษณะใกลเ้คยีงฉากเมอืงแม่มดในเรื่องนัน่เอง และยงัไดร้บัการขนานนามวา่เป็นเมอืง
เอเธนสแ์ห่งทศิเหนือเน่ืองจากสถาปัตยกรรมการก่อสรา้งทีค่ลา้ยคลงึกบัวหิารแพนธอีอนในประเทศกรซี 
จากนัน้ท าท่านเดนิทางสูเ่มอืง นิวแคสเซิล-อพัอน-ไทน์ Newcastle-Upon-Tyne  (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง) หรอืนิวคาสเซิล เมอืงทีต่ัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือขององักฤษบนรมิฝัง่แม่น ้าไทน์ 
ซึง่เป็นทีม่าของชื่อเมอืง ซึง่เคยถูกเปลีย่นชื่อมากจากชื่อเมอืงเดมิเมื่อปี ค.ศ.1080  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Indigo Newcastle หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีสี่ ่  นิวแคสเซิล-ยอรค์-เบอรมิ์ง่แฮม 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านผ่านชมความสวยงามของ เมืองนิวคาสเซิล ทีใ่นอดตีเคยเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นการคา้แกะ
และเหมอืงถ่านหนิ ต่อมายงัไดเ้ป็นทีรู่จ้กัในฐานะเป็นเมอืงศนูยก์ลางในการต่อเรอืในอดตี และชมความ
งดงามอื่นไม่ว่าจะเป็นสะพานขา้มแม่น ้าไทน์ เป็นตน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองยอรค์ York (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ในบรเิวณทีแ่ม่น ้าอสูและแม่น ้าฟอสส ์เป็นเมอืงสดุทา้ยทีเ่ป็นเมอืงมรดก
ดา้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมขององักฤษ ในอดตีเป็นเมอืงโบราณในยุคโรมนัทีย่งัมซีากโบราณสถาน
โรมนัอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เคยไดร้บัรางวลัเมอืงท่องเทีย่วแห่งยโุรปเมื่อปี 2007 มทีัง้ก าแพงเมอืงเก่าแก่
และมหาวหิารศลิปะแบบโกธคิ มชีื่อว่า York Minster นอกจากนี้ยงัมสีถาปัตยกรรมเก่าแก่ทีไ่ดร้บัอทิธมิา
จากพวกโรมนั ไวกิง้ และยุโรปชาตอิื่นๆ ทีเ่คยเขา้มาตัง้รกรากทีน่ี่ดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
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บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเบอรม่ิ์งแฮม Birmingham ตัง้อยูท่างตะวนัตกของเกาะองักฤษ ในเขตเวสตม์ดิ
แลนด ์เมอืงใหญ่อนัดบัสองรองจากลอนดอน เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นอุตสาหกรรม หรอืไดร้บัฉายาว่า
เป็นโรงงานของโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เน่ืองจากผลผลติการสง่ออกของประเทศ และยงั
เป็นเมอืงทีม่คีวามหลากหลายในดา้นวฒันธรรมหลายเชือ้ชาต ิและอกีทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัทีม่ี
ชื่อเสยีงอกีหลายแหง่ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของชาวไทย อาท ิUniversity of Central England, University of 
Birmingham, Aston University เป็นตน้ ผ่านชมซติีเ้ซน็เตอร ์ศาลาว่าการเมอืงหรอืวคิทอเรยีสแควร ์ โบสถ์
เซน้ตฟิ์ลลปิ หรอื Gas Street Basin, Soho House Museum เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Novotel Birmingham Centre หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห้่ำ  เบอรมิ์ง่แฮม-สแตรทฟอรด์-บิสเตอรเ์อำ๊ทเ์ลต็-ออ๊กซฟ์อรด์-ลอนดอน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองสแตรทฟอรด์-อพัอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) หรอื เมืองสแตรทฟอรด์ เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าเอวอน ซึง่มชีื่อเสยีงในดา้นการเป็น
เมอืงแห่งวรรณกรรมองักฤษ น าท่านชมและถ่ายรปูภายนอกกบับา้นของวิลเล่ียม เชค็สเปียร ์ทีเ่คยเป็น
ทีอ่าศยัของกวแีละนกัเขยีนบทละครชาวองักฤษเชค็สเปียร ์ไดร้บัยกย่องทัว่ไปว่าเป็นนกัเขยีนผูย้ิง่ใหญ่ของ
องักฤษและของโลก มกัเรยีกขานกนัว่าเขาเป็นกวแีห่งชาตขิององักฤษ ผลงานทีโ่ด่งดงัอย่างโรมโิอกบั 

 จเูลยีส, เวนิสวานิช เป็นบา้นหลงัคามุงดว้ยฟางซึง่เป็นรปูแบบเฉพาะของเมอืงสแตรทฟอรด์ตัง้แต่ศตวรรษที ่
16 ปัจจุบนัไดป้รบัเป็นพพิธิภณัฑ ์ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่บิสเตอรเ์อา๊ทเ์ลต็ วิลเลจ  Bicester Outlet 
Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านชมสนิคา้แบรนด์เนมต่างๆ ทัง้ขององักฤษและใน
ยุโรป เช่น Anne  Fontaine  Armani  Bally  Bodum  Bose  Burberry  Calvin Klein  D&G  DKNY  
Diesel  Dior  Dunhill   Ermenegildo Zegna  Fendi  Gucci  Guess  Hugo Boss  Jaeger  Jigsaw  
Kipling  L'Occitane  Levi's  Max Mara  Missoni  Molton Brown  Mulberry  Paul Smith  เป็นตน้  เพื่อ
ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้จากเอ๊าทเ์ลต็  (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า อิสระ
รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัภายในเอา๊ทเ์ลต็) 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองออ๊กซฟ์อรด์ Oxford เมอืงแห่งยอดแหลมชวนฝัน ตามค าทีเ่รยีกขานโดยกวชีื่อ
ดงัแมทธวิ อารโ์นลดเ์พื่อกล่าวถงึยอดโบสถท์ีง่ดงามและสถาปัตยกรรมอนักลมกลนืของอาคาร  (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี น าทา่นชม เมอืงออ๊กซฟ์อรด์ ซึง่รูจ้กักนัในนามของเมอืงแหง่มหาวทิยาลยั ซึง่
ชื่อเมอืงตัง้ตามมหาวทิยาลยัระดบัโลกทีรู่จ้กักนัในนามของมหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์  น าท่านถ่ายรปูกบั
มหาวทิยาลยัไครส้ทเ์ชริช์ท ์อาคารสรา้งดว้ยหนิสทีองและเป็นสถาปัตยกรรมทีน่่าประทบัใจทีส่ดุขององักฤษ 
และยงัเป็นทีต่ัง้ของโบสถท์ีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงและตน้ก าเนิดของหนงัสอือลซิทีโ่ด่งดงัของเลวสิ แครโ์รล หรอื 
เกรทฮอลล ์ในแฮรร์ี ่พอตเตอรก์ไ็ดแ้รงบนัดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมแห่งนี้ จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู ่
มหานครลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Novotel Excelหรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  ลอนดอน-สโตนเฮ้นจ-์ลอนดอน-ช้อปป้ิง 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองแอมสเ์บอรร่ี์ Amesbury ในเขตทุ่งหญา้แอมสเบอรร์ี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชัว่โมง) น าท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ ์Stonehenge กองหนิประหลาด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกใน 
ยุคก่อนประวตัศิาสตรม์ากกว่า 4,000 ปีมาแลว้ ทีปั่จจบุนักย็งัไม่สามารถสรุปขอ้เทจ็จรงิไดว้่าใครสรา้ง? เพื่อ
อะไร? มแีต่การวเิคราะหแ์ละคาดเดา 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย มเีวลาใหเ้วลาท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนออ็กซฟ์อรด์ ย่านชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนทีท่่านจะไดเ้ลอืกซือ้

สนิคา้คุณภาพเยีย่มจาก มารค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ ์และหา้งอื่นๆ อกีมากมาย (เพื่อความสะดวก
ในการเลือกซ้ือสินค้า อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 

 สมควรแก่เวลานดัหมาย น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Novotel Excelหรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีเ่จด็  ลอนดอน-ช้อปป้ิง-สนำมบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

จากนัน้น าชม มหานครลอนดอน เมอืงหลวงแห่งสหราชอาณาจกัรและเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในสหภาพยโุรป 
มปีระชากรกว่า 7.5 ลา้นคน  ถอืเป็น 1 ในเมอืงศนูยก์ลางทางดา้นธุรกจิ  การเมอืงและวฒันธรรมของโลก  
การสือ่สาร  การบนัเทงิ  แฟชัน่และศลิปะ ซึง่เป็นทีย่อมรบัว่ามอีทิธพิลไปทัว่โลก น าท่านชม มหานคร
ลอนดอน ทีย่ิง่ใหญ่ เริม่จากพระราชวงับคักิง้แฮมทีป่ระทบัแห่งพระราชนิีองักฤษ ชมการเปลีย่นยามของ
ทหารรกัษาพระองคใ์นชุดเครื่องแบบเตม็ยศ สวมหมวกพสูดี าแต่จะเปลีย่นเป็นชุดสเีทาในช่วงฤดหูนาว  
ก่อนน าท่านเกบ็ภาพสวยของหอนาฬกิาบิก๊เบน สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของลอนดอนทีต่ัง้อยู่เคยีงขา้งอาคาร
รฐัสภาทีส่วยงามรมิฝัง่แม่น ้าเทมส ์ผ่านชมสถานทีส่ าคญัต่างๆ อาทบิา้นเลขที ่10, ถนนดาวน์นิ่งท าเนียบ
นายกรฐัมนตร,ี จตุัรสัทราฟัลการ,์ อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการข์องท่านลอรด์เนลสนั, พคิคาเดลล ีเซอร์
คสั, ย่านโซโห มหาวหิารเซนตพ์อล ฯลฯ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิมเป็ดยา่งจาก 
  ภตัตาคารช่ือดงัของลอนดอน 
บ่าย น าท่านชม บริติชมิวเซียม (British Museum) หรอืทีน่ิยมเรยีกกนัว่า พพิธิภณัฑอ์งักฤษในกรงุลอนดอน 

สหราชอาณาจกัร เป็นหนึ่งในพพิธิภณัฑด์า้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของมนุษยทีส่ าคญัทีส่ดุและใหญ่
ทีส่ดุในโลก มกีารก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้งตน้วตัถุทีเ่กบ็รวบรวมไวส้ว่นใหญ่เป็นของ
สะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลนซึง่เป็นแพทยแ์ละนกัวทิยาศาสตร์ พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะ
เป็นครัง้แรกในวนัที ่15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากเูฮาส ์เมอืงบลมูสเ์บอรร์ ีกรุงลอนดอน อนั
เป็นสถานทีต่ัง้ของอาคารพพิธิภณัฑใ์นปัจจุบนับรติชิมวิเซยีมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่างๆ จากทุกทวปี 
จ านวนกว่า 7 ลา้นชิน้ ซึง่ลว้นมชีื่อเสยีง และมกีารบนัทกึเรื่องราวของวฒันธรรมมนุษน์จากจุดเริม่ตน้จนถงึ
ปัจจบุนั น าท่านสูย่่านไนทบ์รดิจ ์ทีต่ัง้ของหา้งดงั อาทเิช่น หา้งแฮรอดส ์เป็นตน้ มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นชอ้ป
ป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ มเีวลาใหท้่านสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้ทีร่ะลกึก่อนกลบับา้น  

 *** เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั*** 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว ์และมีเวลาให้ท่านท าคืนภาษี 

21.35 น.  น าท่านออกเดินทางจากลอนดอน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG917 
 
วนัทีแ่ปด  กรงุเทพฯ 
16.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.... 
 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

อตัราค่าเดินทาง   *29 ธ.ค.2560-5 ม.ค.2561 
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*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในองักฤษ ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และ
จะต้องช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ หรือไปกลบัไม่พร้อมหมู่คณะ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่
สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปล่ียนสนามบินท่ี
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากองักฤษ มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั 
ท่านละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วมไม่สามารถเปล่ียนแปลงอีกได้ และการย่ืนวีซ่าไม่สามารถย่ืนพร้อมคณะ
ได้  

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 20 วนัท าการ ดงันัน้จึงขอความร่วมมือใน
การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนน้ิวมือโดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย **    
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทยชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมการท าวซี่าองักฤษ 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถและค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ตามเขตเมอืงเก่าและพระราชวงั 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกท่านในระหว่างการเดนิทางจากกรุงเทพฯ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของ

บรษิทัประกนั ซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท 

องักฤษ-สกอ็ตแลนด ์ 8 วนั (TG) ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ทา่นละ 80,500 44,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 77,500 44,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีง) 74,500 41,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 16,900 16,900 
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ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่12 
ก.ค.2560  (ออกตัว๋หลงั 19 ก.ย.2560 เป็นต้นไป ค่าน ้ามนัปรบัขึ้นท่านละ 1,600 บาท ตามค่าปรบัเรียกเกบ็เพ่ิม
จากบริษทัการบินไทย การแจ้งปรบัขึ้น ณ วนัท่ี 17 ส.ค.2560) 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 800 บาท  
 ค่าวซี่าเร่งด่วน, ค่าแปลเอกสารกบัศนูยแ์ปลเอกสารหรอืบรกิารพเิศษอย่างอื่นเกีย่วกบัวซี่า 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่  
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์หากตอ้งการท าประกนัเพิม่เตมิตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรห์รอืสอบถามขอ้มลู

เพิม่เตมิได ้
 

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท างาน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ าที ่20,000.- บาท และค่าวซี่าตามที่

สถานทตูเรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

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

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

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

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

o หากเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อน
การจองทวัร ์

 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่
ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่
กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอืแยกพกัแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเด่ียว โดยท่านจะต้องช าระค่า
พกัเด่ียวเพ่ิม ตามอตัราท่ีโรงแรมเรียกเกบ็ของคืนท่ีพกันัน้ๆ  

2. โรงแรมในยุโรปหรอืองักฤษบางแห่งอาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 

 
เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทตูองักฤษ)  
 ใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 15-20 วนัท าการ  หรือผูท่ี้มีคณุสมบติัในการย่ืนเร่งด่วน
ต้องการย่ืนด่วนสามารถขอค าร้องในการย่ืนด่วนได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมตามท่ีศนูยวี์ซ่าเรียกเกบ็ 
โดย ท่านผูเ้ดินทางสามารถช าระได้ ณ วนันัดหมายและแสดงตวั ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 3-5 วนัท า
การ  
 ผูเ้ดินทางจะต้องมาแสดงตวัทีสถานทูตองักฤษทุกท่าน เน่ืองจากต้องท าการสแกนน้ิวมือ ตาม
วนัทีแ่ละเวลาทีส่ถานทตูก าหนด  ซึง่ทา่นสามารถเตรยีมเอกสารตามรายละเอยีดดา้นล่างเพือ่ใชป้ระกอบใบค ารอ้งขอ
ยืน่วซี่า  ทา่นสามารถกรอกขอ้มลูตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาดา้นลา่งนี้ โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกข้อ เนื่องจากเป็น
ขอ้มลูทีต่อ้งกรอกผา่นระบบออนไลน์ พรอ้มกบัการท าการนดัหมายยืน่วซี่าในระบบดว้ย ในวนัท่ีมาแสดงตวัให้น า
สมดุบญัชีเงินฝากฉบบัจริงถือมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีศนูยย่ื์นด้วย  
 

ปัจจบุนัการย่ืนวีซ่าองักฤษ เอกสารใดท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุต่างๆ,  
ใบทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบเกิด, หนังสือรบัรองกิจการหรือจดัตัง้บริษทั และอ่ืนๆ จะต้องท าการแปลเอกสาร 
ให้เรียบร้อยก่อนการย่ืนวีซ่าท่ีศนูยย่ื์นวีซ่า โดยจะต้องเป็นการแปลจากศนูยแ์ปลท่ีถกูต้องตามกฏหมายและมี
การเซน็รบัรองและตราประทบัจากศนูยแ์ปล ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายตามแต่เอกสารต้นฉบบัและแต่ละบคุคล ท่าน
สามารถสอบถามค่าใช้จ่ายเบือ้งต้นจากบริษทัทวัร ์ 
 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
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o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้าใหญ่   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก ** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุน้อยกว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

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

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสอืรบัรองการท างานตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 

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

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

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

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

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) (หนงัสอืรบัรองการเรยีนตอ้งออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
-  ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ถ่ายส าเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืน
ปัจจบุนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าไดห้รอืไม่ต ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของ
บญัช ี
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-  หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ต ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไม่
มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  
-  หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

-  กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชเีล่มอื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 
- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย

ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

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

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

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

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดินทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 
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 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั       

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

กรอกข้อมลูตามความจริงเบือ้งต้น ส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าองักฤษ  
และกรณุากรอกเป็นตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

และกรณุาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมลูเหล่าน้ีจะเป็นข้อมลูท่ีถกูน าไปกรอกลง 
Application Online เม่ือ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันัน้ขอให้แจ้ง

ตามความเป็นจริงท่ีสดุของผูส้มคัรแต่ละบคุคล 
 

 

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

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

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

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

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

หยา่   .....  หมา้ย     

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

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

     เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่................  

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

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

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

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

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

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  
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    ช่ือบุตร 4. ช่ือ ................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

(ชี้ แจงเก่ียวกบักิจการท่ีท า หรือสินคา้ที่ ขายวา่เก่ียวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกิจการหรือลูกจา้ง) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

8.  ทา่นมีเงินออมหรือไม ่ฝากประจ า ............................................. เทา่ไหร่ ......................................................... 

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

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

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

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 

  

  

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

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

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 

10.  ทา่นเคยไดข้อวีซา่เขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่ .... ไมเ่คย  ....  เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) วีซา่ที่ ได ้

ไดร้ะหวา่ง 

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

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

เทา่ไหร่  

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

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

 

11. ทา่นเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง 1. .............................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 
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 6...................................................................................................... 

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

 

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

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

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

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

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


