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Image of England  อังกฤษ 7 วัน 

 บินตรงสู่นครลอนดอน ชมเมืองวู้ดสตอ็กและชิปป้ิงแคมป์เดน 

ชมพระราชวงัเบลนไฮม์ เดนิเล่นเมืองในแถบ Cotswolds  
พบกบัการจดัสวนสวยผลงานดงัแห่งสหราชอาณาจกัร  

เมืองน่ารักต่างๆ Bourton-on-the-Water 
ชิมเป็ดย่างจากร้านดงัโฟร์ซีซ่ัน 

ช้อปป้ิงมหานครลอนดอน และช้อปป้ิง Bicester Outlet Village 
 

โดยสายการบินไทย 
 

 บริษทัฯ...ขอแนะน ารายการเทีย่วในสหราชอาณาจักรหรือเกาะอังกฤษ โดยเร่ิมจาก.. 

 
ลอนดอน มหานครตลอดกาล ท่ีตั้งของท่ีส าคัญๆ เช่น พระราชวงับั๊กกิง้แฮม ทาวเวอร์ออฟลอนดอน  จากนั้น

มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปป้ิงบนกับย่านช้อปป้ิงช่ือดังของลอนดอน 
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วู้ดสต๊อก  เมืองท่ีตั้งอยู่ในเขตอ๊อกซ์ฟอร์ไชร์ มีความละม้ายคล้ายคลึงกับเมืองต่างๆ ในเขตคอตส์วอลด์ส เป็น
แหล่งรวมของศิลปะแขนงต่างๆ และมีช่ือเสียงทางด้านการดนตรี และยงัเป็นเมืองท่ีมีความงดงาม
ทางด้านประวัติศาสตร์ และเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจาก
องค์การยเูนสโก้ในปี ค.ศ.1987  

เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์   หมู่บ้านเลก็ๆ ท่ีรู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่งคอตส์วอลด์ส” อีกแห่งหน่ึงท่ีมีความ
สวยงามน่ารัก มีความโดดเด่นในด้านธรรมชาติอันงดงาม ท่ีมีล าธารสายเลก็ๆ ตืน้ๆ เป็นสถานท่ีท่ี
มีเสน่ห์อย่างมา 

สแตรทฟอร์ด  เมืองท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น า้เอวอน ซ่ึงมีช่ือเสียงในด้านการเป็นเมืองแห่งวรรณกรรมอังกฤษ บ้านเกิด
ของ 
วิลเล่ียม เช็คสเปียร์ กวีช่ือก้องโลกและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ  

เมืองคาร์ดิ๊ฟ  เมืองหลวงของแคว้นเวลส์ หน่ึงในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตั้งของปราสาทคาร์ด๊ิฟ ท่ีพระ
เจ้า 
วิลเลียมผู้พิชิตได้มีรับส่ังให้สร้างขึน้จากรากฐานเดิมของปราสาทโรมันโบราณ และได้รับการ
ตกแต่งต่อเติมเร่ือยมา ถกูล้อมรอบไว้ด้วยก าแพงโบราณ   

ชิปป้ิงแคมป์เดน หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงในสหราชอาณาจักร เป็นเมืองเลก็ๆ ในเขต
คอตส์วอลด์ส แคว้นโกลเชสเตอร์ไชร์ อยู่ไม่ไกลจากกรุงลอนดอน เคยเป็นเมืองท่ีเป็นศูนย์กลาง
ทางการค้ามาตั้งแต่อดีตในช่วงยคุกลางของอังกฤษและเป็นแหล่งค้าขนสัตว์ท่ีมีช่ือในยุคนั้น 
ปัจจุบันนอกจากมีทัศนียภาพงดงามแล้ว ยงัเป็นสถานท่ีตากอากาศและพักผ่อนของชาวเมือง 

 แอมส์เบอร์ร่ี ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยคุก่อนประวัติศาสตร์  ชมอิทธิพลในอดีตของชาว
โรมันโบราณท่ีเมืองบาธ  

สแตรทฟอร์ด  ชมบ้านเกิดเช็คสเปียร์ นักประพันธ์ท่ีโด่งดังท่ีสุดในอังกฤษ 
 
ก าหนดการเดินทาง   15-21 ก.พ. / 30 เม.ย.-6 พ.ค. / 25-31 พ.ค.2561 

วันแรก  กรุงเทพฯ 

21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4  เคาน์เตอร์สายการบินไทย  
เคาน์เตอร์ D เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนข้ึนเคร่ือง  

 

วันทีส่อง ลอนดอน-วู้ดสต็อก-เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์-สแตรทฟอร์ด อัพอน เอวอน 

00.15 น.  ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ บินตรงสู่ลอนดอน  โดยสายการไทย เท่ียวบินท่ี TG 910 
 (เวลาจะเปลีย่นเป็น 00.10 น. และถึงลอนดอนในเวลา 07.15 น. ในช่วงเดือน เม.ย. เป็นต้นไป 

เน่ืองจากเปลีย่นฤดูกาล) 
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ให้

ท่านตรวจรับสัมภาระ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองวู้ดสต๊อก Woodstock (ใชเ้วลาเดินทาง
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ประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองท่ีตั้งอยูใ่นเขตออ๊กซ์ฟอร์ไชร์ มีความละมา้ยคลา้ยคลึงกบัเมืองต่างๆ ใน
เขตคอตส์วอลดส์ เป็นแหล่งรวมของศิลปะแขนงต่างๆ และมีช่ือเสียงทางดา้นการดนตรี และยงั
เป็นเมืองท่ีมีความงดงามทางดา้นประวติัศาสตร์ และเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัท่ีไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใ้นปี ค.ศ.1987 น าท่านเข้าชมพระราชวงัเบลนไฮม์ 
Blenheim Palace พระราชวงัท่ีถูกสร้างข้ึนอยา่งวจิิตรงดงามเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของความเป็น
องักฤษ และสร้างเพื่อเป็นของขวญัแก่จอห์นเชอร์ชิลล ์ดยคุแห่งมาร์ลโบโรห์ จากสมเด็จพระราชินี
แอนน์ และเป็นการขอบคุณส าหรับชยัชนะจากการรบในเบลนไฮม ์ในปี ค.ศ.1704 น าชมอาคารท่ี
สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคองักฤษ ชมหอ้งต่างๆ ท่ีมีส่ิงของตกแต่งไวม้ากมายท่ีหอ้ง 
State Rooms ซ่ึงแบ่งออกเป็นหอ้งต่างๆ ไวม้ากมาย อาทิ หอ้งมาร์ลโบโรห์ท่ีมีช่ือในดา้นงานเขียน, 
หอ้งสมุดท่ีมีก าแพงหนงัสือลอ้มรอบมากกวา่ 10,000 เล่ม     

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ Bourton-on-the-Water (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

45 นาที) น าท่านเดินชมหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีรู้จกักนัในนามของ “เวนิส แห่งคอตส์วอลดส์” อีกแห่ง
หน่ึงท่ีมีความสวยงามน่ารัก มีความโดดเด่นในดา้นธรรมชาติอนังดงาม ท่ีมีล าธารสายเล็กๆ ต้ืนๆ 
ซ่ึงแทจ้ริงคือแม่น ้าวินด์รัช ไหลผา่นกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขา้มน ้าป็นช่วง ๆ กบัตน้วลิ
โลว ์ท่ีแกวง่ก่ิงกา้นใบอยูริ่มน ้า ท าใหเ้ป็นสถานท่ีท่ีมีเสน่ห์อยา่งมาก เมืองน้ีมีร้านอาหารและ
โรงแรมรวมทั้งร้านคา้ใหเ้ดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย ์น าท่านเดินชมความสวยงามภายใน
หมู่บา้นแห่งน้ีพร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสแตรท
ฟอร์ด-อพัอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) หรือ เมืองส
แตรทฟอร์ด เมืองท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าเอวอน ซ่ึงมีช่ือเสียงในดา้นการเป็นเมืองแห่งวรรณกรรม
องักฤษ น าท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกบับ้านของวิลเลีย่ม  เช็คสเปียร์ ท่ีเคยเป็นท่ีอาศยัของกวี
และนกัเขียนบทละครชาวองักฤษเช็คสเปียร์ ไดรั้บยกยอ่งทัว่ไปวา่เป็นนกัเขียนผูย้ิง่ใหญ่ของ
องักฤษและของโลก มกัเรียกขานกนัวา่เขาเป็นกวแีห่งชาติขององักฤษ ผลงานท่ีโด่งดงัอยา่งโรมิโอ
กบัจูเลียส, เวนิสวานิช เป็นบา้นหลงัคามุงดว้ยฟางซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนัไดป้รับเป็นพิพิธภณัฑ ์ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารพื้นเมือง 
  จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Crowne Plaza Stratford-upon-avon  หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วันทีส่าม สแตรทฟอร์ด อัพอน เอวอน-ชิปป้ิงแคมป์เดน-บาธ-คาร์ดิ๊ฟ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่เมืองชิปป้ิงแคมป์เดน Chipping Campden หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม

ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงในสหราชอาณาจกัร เป็นเมืองเล็กๆ ในเขตคอตส์วอลดส์ แควน้โกลเชสเตอร์ไชร์ 
อยูไ่ม่ไกลจากกรุงลอนดอน เคยเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้มาตั้งแต่อดีตในช่วงยคุกลาง
ขององักฤษและเป็นแหล่งคา้ขนสัตวท่ี์มีช่ือในยคุนั้น ปัจจุบนันอกจากมีทศันียภาพงดงามแลว้ ยงั
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เป็นสถานท่ีตากอากาศและพกัผอ่นของชาวเมืองอีกดว้ย น าท่าน เข้าชมสวนฮิตโค้ทมาเนอร์ 
Hidcote Manor Garden ในหมู่บ้านฮิตโค้ท สวนสวยท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดขององักฤษ สร้างโดย
ชาวอเมริกนัจอห์นสตนั ลอวเ์ร้นซ์ และมีการจดัสวนท่ีเนน้ดา้นศิลปะและเรียกไดว้า่สวนแห่งน้ี
เป็นผลงานชั้นยอดและเตม็ไปดว้ยพนัธ์ุไมท่ี้หายากจากทัว่ทุกมุมโลก ใหท้่านถ่ายรูปไดจ้ากทุกมุม
ของสวน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ เมืองอาบน ้าแร่ท่ีมีอิทธิพลมาตั้งแต่ยคุเรืองอ านาจของ
อาณาจกัรโรมนัโบราณ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเขา้ชมภายในของโรงอาบน า้แร่ร้อนท่ีสร้างข้ึนมาตั้งแต่ยคุโรมนัโบราณ โดยมีการตกแต่ง

อยา่งงดงาม ปัจจุบนัน ้าพุร้อนน้ีก็ยงัมีปริมาณ นบัลา้น นบัแสนแกลลอน ดว้ยอุณหภูมิระดบั 45-46 
องศาเซลเซียส ซ่ึงหลกัฐานบ่อน ้าพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ท่ีหลงเหลืออยูน้ี่ ท  าใหเ้มืองบาธ
ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987  ชม พพิธิภัณฑ์น า้แร่
ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวติัการคน้พบท่ีน่าสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคาร
ส าคญัของเมือง คือบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้าแร่ร้อนคิงส์ ส่วนท่ีสองคือ บริเวณวดั และส่วนท่ี
สามคือ บริเวณท่ีเปิดบริการใหน้กัท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใชบ้ริการน ้าแร่ ซ่ึงมีทั้งสระวา่ยน ้า, บ่อ
น ้าแร่ร้อน-เยน็, หอ้งอบไอน ้ า และส่วนท่ีเป็นเตอร์กิชบาธ (Turkish Bath) และใหท้่านไดชิ้มน ้าแร่
ท่ีจดัใหก้บันกัท่องเท่ียวเท่านั้น  จากนั้นน าท่านชมเมืองอาคารบา้นเรือนถูกสร้างข้ึนในยคุจอร์เจ้ียน 
ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอีกทั้งอาคารรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปคร่ึงวงกลมท่ีมีสถาปัตยกรรม
แปลกตา ท าใหเ้มืองบาธมีเสน่ห์ไม่นอ้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของ
แคว้นเวลส์ หน่ึงในเครือจกัรภพ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) กลางใจเมืองเป็นท่ีตั้งของ
ปราสาทคาร์ด๊ิฟ  ท่ีพระเจา้วลิเลียมผูพ้ิชิตไดมี้รับสั่งใหส้ร้างข้ึนจากรากฐานเดิมของปราสาทโรมนั
โบราณ และไดรั้บการตกแต่งต่อเติมเร่ือยมา ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ จากนั้นน าชมเมือง
คาร์ดิ๊ฟ เมืองท่ีเจริญมาตั้งแต่ยคุสมยัท่ีชาวโรมนัมีอิทธิพลอยูใ่นบริเวณน้ี จวบจนถึงยคุศตวรรษท่ี 
20 ก็ยงัเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัท่ีสุดของโลกในเร่ืองการขนส่งถ่านหิน เช้ือเพลิงท่ีใชม้ากท่ีสุดก่อน
น ้ามนัจะเขา้มาแทนท่ี ชมศาลาวา่การเมืองและพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผา่นชม
เมือง สวนสาธารณะคาร์ด๊ิฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารท่ีท าการรัฐ  อิสระใหท้่านเดินเล่นใน
ยา่นถนนควนีส์ แหล่งชอ้ปป้ิงของพื้นเมือง  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารพื้นเมือง 
  จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Holiday Inn Cardiff City Centre หรือระดบัเทียบเท่า 

 (ในช่วงเดือน พ.ค. ท่ีพกัอาจเปล่ียนเป็น Mercure Holland House, Bristol หรือระดบัเทียบเท่า) 
 

วันทีส่ี่  คาร์ดิ๊ฟ-สโตนเฮ้นจ์-บิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต-ลอนดอน 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอมส์เบอร์ร่ี Amesbury ในเขตทุ่งหญา้แอมสเบอร์ร่ี (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge กองหินประหลาด 1 ใน 7 ส่ิง
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มหศัจรรยข์องโลกในยคุก่อนประวติัศาสตร์มากกวา่ 4,000 ปีมาแลว้ ท่ีปัจจุบนัก็ยงัไม่สามารถสรุป
ขอ้เทจ็จริงไดว้า่ใครสร้าง? เพื่ออะไร? มีแต่การวเิคราะห์และคาดเดา   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์เอ๊าท์เลต็ วลิเลจ  Bicester Outlet Village (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชัว่โมง) น าท่านชมสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ ทั้งขององักฤษและในยโุรป 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  เพื่อความสะดวกใน
การเลือกซ้ือสินคา้จากเอา๊ทเ์ล็ต   

 สมควรแก่เวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชัว่โมง) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Dorsett Shephers Bush London หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า  ลอนดอน-ช้อปป้ิง  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
น าท่านชม มหานครลอนดอน เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจกัรและเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในสหภาพ
ยโุรป มีประชากรกวา่ 7.5 ลา้นคน  ถือเป็น 1 ในเมืองศูนยก์ลางทางดา้นธุรกิจ  การเมืองและ
วฒันธรรมของโลก  การส่ือสาร  การบนัเทิง  แฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับวา่มีอิทธิพลไปทัว่
โลก เร่ิมจากพระราชวงับคัก้ิงแฮมท่ีประทบัแห่งพระราชินีองักฤษ ชมการเปล่ียนยามของทหาร
รักษาพระองคใ์นชุดเคร่ืองแบบเตม็ยศ สวมหมวกพสีูด าแต่จะเปล่ียนเป็นชุดสีเทาในช่วงฤดูหนาว  
ก่อนน าท่านเก็บภาพสวยของหอนาฬิกาบ๊ิกเบน สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของลอนดอนท่ีตั้งอยูเ่คียงขา้ง
อาคารรัฐสภาท่ีสวยงามริมฝ่ังแม่น ้าเทมส์ ผา่นชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ อาทิบา้นเลขท่ี 10, ถนน
ดาวน์น่ิงท าเนียบนายกรัฐมนตรี, จตุัรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์
ดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอร์คสั, ยา่นโซโห มหาวิหารเซนตพ์อล ฯลฯ  จากนั้นน าท่านเข้าชม ทาว
เวอร์ออฟลอนดอน  Tower of London ป้อมปราการและปราสาทเก่าแก่แห่งแรกท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่
กษตัริย ์วลิเลียมผูพ้ิชิต ผูป้กครององักฤษเม่ือปี ค.ศ. 1006  น าท่านชม เพชร Star of Africa เคร่ือง
เพชรล ้าค่าประจ าราชส านกัท่ีใชใ้นการประกอบพิธีส าคญั ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกกวา่ 300 
กะรัตท่ีประดบัอยูห่นา้มงกุฎและคฑาอาญาสิทธ์ิแห่งองคร์าชินี ซ่ึงถูกเก็บรักษาไวท่ี้น่ี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านสู่ยา่นไนทบ์ริดจ ์ท่ีตั้งของหา้งดงั อาทิเช่น หา้งแฮรอดส์ เป็นตน้ มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชอ้ป

ป้ิงเลือก 
 ซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ มีเวลาใหท้่านสามารถเลือกซ้ือและเลือกชมสินคา้ท่ีระลึกก่อนกลบั

บา้น  



ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 6 จาก 15 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 *** เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซ้ือสินค้าต่างๆ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย*** 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Dorsett Shephers Bush London หรือระดบัเทียบเท่า 
 
 

วันที่หก  ลอนดอน-ช้อปป้ิง  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านขึน้ชมลอนดอนอาย London Eyes หรือชิงช้าสวรรค์ยกัษ์แห่งลอนดอน ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้า

เทมส์ แม่น ้าสายหลกัของกรุงลอนดอน หรือรู้จกักนัในนามมิลเลเนียมวลี หรือวงลอ้แห่ง
สหสัวรรษ เรียกไดว้า่เป็นชิงชา้ท่ีมีความสูงมากท่ีสุดในยโุรป ซ่ึงมีความสูงถึง 135 เมตร และกลาย
มาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมากในสหราช
อาณาจกัร มีผูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนต่อปี ในวนัท่ีอากาศแจ่มใสจะสามารถชมทศันียภาพได้
ยาวไกลถึง 40 กิโลเมตร บนแคปซูลของชิงชา้ใหท้่านไดช้มภาพยนตร์ 4 มิติ เร่ืองราวเก่ียวกบั
เด็กหญิงท่ีมาเท่ียวนครลอนดอนกบัคุณพอ่และใหท้่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัจินตนาการและการชม
ววิของนครลอนดอนจากมุมสูง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิมเป็ดย่างจาก 
  ภัตตาคารช่ือดังของลอนดอน 
บ่าย  น าท่านชม บริติชมิวเซียม (British Museum) หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ พิพิธภณัฑอ์งักฤษในกรุง

ลอนดอน  สหราชอาณาจกัร เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑด์า้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของมนุษยท่ี
ส าคญัท่ีสุดและใหญ่ ท่ีสุดในโลก มีการก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบ้ืองตน้วตัถุท่ีเก็บ
รวบรวมไวส่้วนใหญ่เป็นของ สะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซ่ึงเป็นแพทยแ์ละนกัวทิยาศาสตร์ 
พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเปิดใหบ้ริการแก่สาธารณะ เป็นคร้ังแรกในวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) 
ในมงตากเูฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อนั เป็นสถานท่ีตั้งของอาคารพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนับริติช
มิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่างๆ จากทุกทวปี  จ านวนกวา่ 7 ลา้นช้ิน ซ่ึงลว้นมีช่ือเสียง และมีการ
บนัทึกเร่ืองราวของวฒันธรรมมนุษน์จากจุดเร่ิมตน้จนถึง ปัจจุบนั จากนั้นใหเ้วลาท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิง
บนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ยา่นชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนท่ีท่านจะได ้ เลือกซ้ือสินคา้คุณภาพเยีย่มจาก มาร์ค 
แอนด ์สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ ์และหา้งอ่ืนๆ อีกมากมาย (เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซ้ือสินค้า อสิระ
รับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ และมีเวลาให้ท่านท าคืนภาษี 
21.35 น. น าท่านออกเดินทางจากลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG917 
 (ในช่วงฤดูร้อน หรือปลาย เม.ย. เป็นต้นไป เวลาบนิจะเป็น 21.25 และจะถึง กทม.ในเวลา 15.00 น.) 

 

วันทีเ่จ็ด   กรุงเทพฯ 

16.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ.... 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
 

รายการทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อืน่ๆ ทีไ่ม่คาดคิดหรือมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร์  หรือสถานทีใ่ดทีไ่ม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ปิดโดยมิได้
รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ื่นๆ ทดแทนให้ ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของ

คณะเป็นส าคัญ 

 
อตัราค่าเดินทาง  15-21 ก.พ. / 30 เม.ย.-6 พ.ค. / 25-31 พ.ค.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

**ไม่รวมค่าวซ่ีาและบริการด้านเอกสารวซ่ีา ท่านละ 4,900 บาท // ค่าทปิคนขับ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและ 
หัวหน้าทวัร์ ท่านละ 1,800 บาท (ค่าใช้จ่ายวซ่ีาและทปิช าระพร้อมค่าทวัร์ก่อนออกเดินทาง) ** 

 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มัน  ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในองักฤษ ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางนี้เป็นราคาโปรโมช่ันต้องมีจ านวนผู้โดยสารทีเ่ป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระ
มัดจ า หลงัจากยนืยนัการจองทวัร์ทนัที 

 กรณีท่านทีม่ีตั๋วของสายการบินอืน่หรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททวัร์  
หรือไปกลบัไม่พร้อมหมู่คณะ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเกีย่วข้องกบัการยืน่วีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวี
ซ่าพร้อมคณะได้  

 กรณีท่านทีต้่องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวนัเดินทางอกีคร้ังของสายการบิน ไม่สามารถเปลีย่นสนามบินทีบ่ินออก
ได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกนิ 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากองักฤษ มีค่าธรรมเนียมในการเลือ่นตั๋วกลบั ท่านละ 4,500 บาท 
หากเปลีย่นแล้วมไม่สามารถเปลีย่นแปลงอกีได้ และการยื่นวซ่ีาไม่สามารถยืน่พร้อมคณะได้  

 การด าเนินการขอวซ่ีาจะต้องใช้เวลาพจิารณาวซ่ีาโดยรวมประมาณ 20 วนั ดังน้ันจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียม
เอกสารส าหรับการยืน่ขอวซ่ีาให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนีเ้พือ่เป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการ
ขอวซ่ีาและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าทีส่ถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้วมือโดยจะต้องส่ง
รายละเอยีดโดยการกรอกในใบรายละเอยีดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพือ่ท าการ
นัดหมาย ** 

Image of England 
องักฤษ 7 วนั (TG) 

15-21 ก.พ.61 
30 เม.ย.-6 พ.ค. /  
25-31 พ.ค.61 

ผูใ้หญ่ท่านละ 63,500 64,900 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 61,500 64,900 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 59,500 62,900 

ท่านท่ีตอ้งการพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 8,900 9,500 

ท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยูแ่ลว้ ท่านละ 33,900 36,900 
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อตัรานีร้วมบริการ 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินไทยชั้นประหยดั  เส้นทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง), ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ, ค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืมตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกท่านในระหวา่งการเดินทางจากกรุงเทพฯ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางคุม้ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งน้ีเป็นไปตาม

เง่ือนไขของบริษทัประกนั ซ่ึงเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกิน 75 ปีไดรั้บความคุม้ครอง 500,000 บาท 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ 

วนัท่ี 23 พ.ย.2560 หากมีเพิ่มเติมภายหลงัหรืออตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จะตอ้งมีการช าระเพิ่มตาม
กฏและเง่ือนไขของ สายการบิน     

 
อตัรานีไ้ม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาองักฤษและบริการด้านเอกสารวีซ่า (พจิารณา 20 วนัท าการ) ท่านละ 4,900 บาท (ช าระ

พร้อมค่าทวัร์ก่อนเดินทาง) 
 ค่าทปิพนักงานขับรถ และค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตามเขตเมืองเก่าและเขตพระราชวงัและหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 

1,800 บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง) 
 ค่าวซ่ีาเร่งด่วนหรือบริการพิเศษอยา่งอ่ืนเก่ียวกบัวซ่ีา 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด

ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าด่ืมระหวา่งทวัร์ (ไม่มีน ้ าด่ืมแจกระหวา่งทวัร์) 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัการเดินทางท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร์ หากตอ้งการท าประกนัเพิ่มเติมติดต่อเจา้หนา้ท่ีทวัร์หรือ

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได ้
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
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การช าระเงิน  
 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน ส าหรับการจองทวัร์ส่วนท่ี
เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนัท าการ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่า
มดัจ าทั้งหมด 
 
การยกเลกิ 
o หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนัท างาน มิฉะนั้นบริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงินทั้งหมด 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติั ผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ าท่ี 20,000.- บาท และค่าวซ่ีา

ตามท่ีสถานทูตเรียกเก็บ 
o หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผา่นแลว้แจง้ยกเลิกก่อนออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่า

มดัจ า  
 
หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั 

 กรณีท่ีมีการเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 
เกิดข้ึนและมีเหตุท าใหก้ารเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
จนกวา่จะไดรั้บการยนืยนัจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อวา่สามารถ
คืนเงินได ้ 

 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็
ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสาย

การบิน ทางสายการบินผูใ้ห้บริการจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซ่ึงจะรับผดิชอบต่อการ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามท่ีสายการบินก าหนด รวมถึงไม่รับผดิชอบกรณีเท่ียวบิน
ล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบิน 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่
มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมี
ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม 

 กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 
ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวนัเดินทางดงักล่าวตรง
กบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทางออนไลน์ โดย
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ในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชม
สถานท่ีดงักล่าวใหไ้ด ้หรือ คืนเงินค่าเขา้ชมนั้น ๆ ตามเง่ือนไขราคาท่ีไดรั้บจากทาง บริษทั supplier ประเทศ
นั้นๆ แต่หากมีการล่าชา้ หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ี
ดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 หากช่วงท่ีเดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสตห์รือปีใหม่ ซ่ึงเป็นช่วงวนัหยดุของชาวยุโรป ร้านคา้ปิดเป็นส่วน
ใหญ่ ดงันั้นขอใหพ้ิจารณาก่อนการจองทวัร์ 

 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกั
แบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 
(Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 
เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณทีีม่า 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต 

และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละห้องอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนั 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตองักฤษ 
***การย่ืนวีซ่าองักฤษ ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS UK *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 20 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงทีท่่านควรทราบก่อนยืน่วซ่ีา*** 
1. สถานทูตองักฤษไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดึงเล่มพาสปอร์ตระหวา่งท่ีสถานทูตพิจารณาวซ่ีา  
2. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านกัหรือ

ศึกษาอยูเ่ท่านั้น 
3. การแปลเอกสารจะตอ้งแปลจากศูนยแ์ปล ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม ข้ึนอยูก่บัเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปลสามารถตรวจสอบ

กบับริษทัทวัร์ได ้หรือผูเ้ดินทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลมาไดเ้ช่นกนั (กรณีท่ีมีเอกสารท่ีตอ้งแปล) 
4. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณาของ

สถานทูตง่ายข้ึน 
หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมีการใชห้นงัสือเดินทาง เดินทางระหวา่งกรุ๊ปยืน่วซ่ีา ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้เพ่ือ
วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่า

กวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปยืน่ค  าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทาง  
o หนา้หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับวซ่ีาอยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้   
o หากท่านเปล่ียนหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะ

เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีา  
o ท่านท่ีมีปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ  าเป็นตอ้งส่งใหก้บับริษทัทวัร์ หากมีการสูญหาย บริษทัฯ 

จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ  
 
o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า   

(ไม่จ าเป็นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ที่ศูนย์ยืน่ได้เลยเพอืน าลงระบบส่งสถานทูต) 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสูติบตัร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเด็กอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี และยงัศึกษาอยูถึ่งแมมี้บตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบตัรดว้ย

และกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
o หมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกุล 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหยา่แลว้  
 
o หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณลีูกจ้าง ใชใ้บรับรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยมี
รายละเอียดการเขา้ท างาน, อตัราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสือรับรองการท างานตอ้งออกมาไม่
เกิน 1 เดือนนบัจากวนัยืน่) 

- กรณมีีอาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบัหน่วยงาน หรือองคก์ร พร้อมใบลาและ
ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด (หนงัสือรับรองการท างานตอ้งออกมาไม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัยืน่) 

- กรณเีป็นเจ้าของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรือ ส าเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ ส าเนาหนงัสือ
รับรองความเป็นเจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากวา่ 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   
 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียน

สมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียน

สมรสพร้อมแสดงส าเนาสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตร
ดว้ยกนั ควรคดัหนงัสือช้ีแจงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน     
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- กรณีท่านทีว่่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้าย พร้อมแสดงหลกัฐานการท างานและ
หลกัฐานทางดา้นการเงินของผูรั้บรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงการ
รับรองค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ดินทางพร้อมแสดงความสัมพนัธ์ โดยเบ้ืองตน้ ควรมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด หรือ
ญาติใกลชิ้ด   (กรณีน้ีหากความสัมพนัธ์ไม่สามารถสืบได ้หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่
ค  าร้องขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณเีป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบนั  

เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) (หนงัสือรับรองการเรียนตอ้งออกมาไม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัยืน่) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
-  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ถ่ายส าเนาทุกหนา้ยอ้นหลงั 6 เดือน และปรับสมุดอพัเดทถึงเดือน
ปัจจุบนัท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดห้รือไม่ต ่ากวา่ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซ่ีา พร้อมส าเนาหนา้บญัชีหนา้แรกท่ีมี
ช่ือเจา้ของบญัชี 
-  หากรายการปรับสมุดบญัชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่า
กวา่ 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต ่ากวา่ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซ่ีา แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคง
ไม่มีการเคล่ือนไหวทุกเดือน ขอใหท้ าหนงัสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษ ตาม
ความเป็นจริง อาทิ ไม่มีการเคล่ือนไหวเน่ืองจากไม่ไดติ้ดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอ่ืนๆ ตามแต่
ละบุคคล เป็นตน้  
-  หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายส าเนาหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชีของเล่มเก่าท่ีต่อ พร้อมกบัตวัเลข
บญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั 
-  กรณีมีเงินฝากในบญัชีนอ้ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชีเล่มอ่ืนแนบดว้ย อาทิ เช่น บญัชีเงิน
ฝากประจ า เป็นตน้ 
- กรณีรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลในครอบครัว ตอ้งขอหนงัสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมาย

รับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลในครอบครัวเป็นภาษาองักฤษพร้อมระบุความสัมพนัธ์เพื่อช้ีแจงต่อสถานทูตอีก 1 
ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมุดบญัชีการเงินส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจด
ทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมีการเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ายท่ีมีการเงินมากกวา่ตอ้งขอหนงัสือรับรองจาก
ธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมระบุช่ือและความสัมพนัธ์ช้ีแจงต่อสถานทูตเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณ ี*** ทั้งนี้เพือ่แสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพยีงพอทีจ่ะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภูมิล าเนา  

 
o กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณไีม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายและยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดั
ฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 
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- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายและยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริง
จากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมช้ีแจงระบุความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองท่ีไปดว้ยและ
ยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้า
เป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงิน
ของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็น
ผูดู้แลบุตร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร 
และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่
ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดั
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต 
ยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 
***   เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบั
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใชห้นงัสือเดินทางในระหวา่งการยืน่วซ่ีา ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บริษทัทวัร์ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ แต่หากกรณีท่านท่ีตอ้งใชห้นงัสือเดินทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถน าหนงัสือเดินทางมา
แสดงไดท้นั ท่านนั้นจะตอ้งมายืน่เด่ียวและแสดงตวัท่ีสถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกนั  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงั
ประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์น
การยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่าน
หลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั                 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

กรอกข้อมูลตามความจริงเบือ้งต้น ส าหรับการยืน่ขอวซ่ีาองักฤษ  
และกรุณากรอกเป็นตัวพมิพ์ใหญ่ภาษาองักฤษเท่าน้ัน 

และกรุณาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมูลเหล่านีจ้ะเป็นข้อมูลทีถู่กน าไปกรอกลง Application Online เมื่อท าการ 
Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอกีได้  

ดังน้ันขอให้แจ้งตามความเป็นจริงทีสุ่ดของผู้สมัครแต่ละบุคคล 
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1.  ช่ือ-สกุล .................................................................................................................................................. 
 ช่ือ-สกุลเดิมหรืออ่ืนๆท่ีเคยใชห้รือกรณีมีการเปล่ียนช่ือ หรือก่อนแต่งงาน ......................................................... 
2.  มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าหรือไม่ ....  ไม่มี   .... มี (โปรดระบุรายละเอียด) หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ..... 
     .....................................  วนัท่ีออกหนงัสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอาย ุ............................ 
3.  สถานภาพ  ....  โสด   .... แต่งงานจดทะเบียน   .....  แต่งงานไม่จดทะเบียน   .....  หยา่   .....  หมา้ย   
4.  ช่ือ-สกุล คู่สมรส .............................................................. นามสกุลก่อนแต่งงาน .................................................. 
     วนั-เดือน-ปี เกิดคู่สมรส  ................................................... สถานท่ีเกิด .................................................................. 
     เดินทางดว้ยกนัหรือไม่ ............................................................................................................................................  
    ช่ือบุตร 1. ช่ือ ................................................................................................. ......................................................... 
    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม่ .............................  
    ช่ือบุตร 2. ช่ือ ........................................................................................................................................................... 
    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม่ .............................  
    ช่ือบุตร 3. ช่ือ ........................................................................................................................................................... 
    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม่ ............................  
    ช่ือบุตร 4. ช่ือ ........................................................................................................................................................... 
    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม่ .............................  
5.  ท่ีอยูปั่จจุบนั  ........................................................................................................................................................... 
 .............................................................................  รหสัไปรษณีย ์......................................................................... 
     ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น ............................................................................................................................................. 
 ..............................................................................  รหสัไปรษณีย ์........................................................................ 
     โทรศพัทบ์า้น ......................  โทรศพัทมื์อถือ .....................................................................................................  
 อาศยัอยูม่าก่ีปี ...............................................  E-Mail: ……….………………………...……….……………… 
 
6.  ช่ือสถานท่ีท างาน ................................................................................................................................................... 

(ช้ีแจงเก่ียวกบักิจการท่ีท า หรือสินคา้ท่ีขายวา่เก่ียวกบัประเภทไหน ไม่วา่จะเป็น เจา้ของกิจการหรือลูกจา้ง) 
.............................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................... 
 โทรศพัท ์ ...................... หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) ....................................................................... 

ต าแหน่งหนา้ท่ี  .....................................................................................................................................................  
วนัท่ีเขา้ท างาน / วนัเร่ิมเขา้ศึกษา ............................................  เงินเดือน ............................................................. 
กรณีศึกษาอยู ่/ สถานท่ีศึกษา ................................................................................................................................ 
ท่ีอยูส่ถานศึกษา..................................................................................................................................................... 
ศึกษาระดบัชั้น / หลกัสูตร ....................................................................................................................................   

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควชิา ....................................................... 
 
7.  ค่าใชจ่้ายครอบครัวต่อเดือน .................................................... ใหค้รอบครัว+ภรรยา+ลูก .....................................  
 
8.  ท่านมีเงินออมหรือไม่ ฝากประจ า ............................................. เท่าไหร่ ............................................................... 
     หุน้หรือหลกัทรัพย ์.......................................... เท่าไหร่ ......................................................................................... 
     มีธนาคารอะไรบา้ง ................................................................................................................................................. 
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9.  ช่ือ-นามสกุล บิดา  ......................................................... วนั-เดือน-ปีเกิด ............................................................... 
     (หากจ าไม่ไดใ้หแ้จง้อาย)ุ .................................................. สถานท่ีเกิด .................................................................. 
 ** กรณีเสียชีวติแลว้ไม่ตอ้งแจง้วา่เสียชีวติ ใหใ้ส่วนัเดือนปีเกิด และสถานท่ีเกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส่ 
กรุณาอยา่เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 
  ช่ือ-นามสกุล มารดา  ...................................................... วนัเดือนปีเกิด ........................................................ 
     (หากจ าไม่ไดใ้หแ้จง้อาย)ุ .................................................. สถานท่ีเกิด .................................................................. 
 ** กรณีเสียชีวติแลว้ไม่ตอ้งแจง้วา่เสียชีวติ ใหใ้ส่วนัเดือนปีเกิด และสถานท่ีเกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส่ 
กรุณาอยา่เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 
 
10.  ท่านเคยไดข้อวซ่ีาเขา้ประเทศองักฤษหรือไม่ .... ไม่เคย  ....  เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) วซ่ีาท่ีได ้ได้
ระหวา่ง 
      วนัท่ีเท่าไหร่ ถึงวนัท่ีเท่าไหร่ ............................................. เลขหมายวซ่ีาท่ีเคยได ้................................................   
      ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม่ ...ไม่เคย .... เคย  (กรณีท่ีเคยให้ระบุวนัท่ี) ระหวา่งวนัท่ีเท่าไหร่  
      ก่ีวนั .......................  เขา้วนัท่ีเท่าไหร่ ....................................... ออกวนัท่ีเท่าไหร่ ................................................
  ไปท าอะไร ........................................................................................................................................................... 
 
11. ท่านเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง 1. ................................................................................................................. 
 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี ....................................................................................... 
 2............................................................................................................................................................................. 
 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี ....................................................................................... 
 3. ........................................................................................................................................................................... 
 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี ....................................................................................... 
 4............................................................................................................................................................................. 
 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี ....................................................................................... 
 5............................................................................................................................................................................. 
 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี ....................................................................................... 
 6.......................................................................................................................................................................... 
 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี ....................................................................................... 
12. คุณมีเพื่อน หรือ ลูก ท่ีเรียนท่ีประเทศองักฤษหรือไม่ ถา้มี ขอ ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่และเบอร์โทร. ................................ 
 ท่ีพกัท่ีองักฤษ ....................................................................................... โทร. ....................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 

 
 


