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Happy New Year!!  United Kingdom 

อังกฤษ-สก๊อตแลนด์ 8 วัน 
 บินตรงสู่มหานครลอนดอน  

พร้อมรับไมล์สะสมกบัการบินไทย 
ชมปราสาทที่เอดนิเบิร์ก เมืองน่ารักอย่างนิวคาสเซิล ยอร์คและอ๊อกซ์ฟอร์ด 
ช้อปป้ิงบิสเตอร์เอ๊าท์เลต็  ชิมเป็ดย่างจากร้านดงัโฟร์ซีซ่ัน 
เข้าชมสนามแอนด์ฟิลด์ที่เมอืงลเิวอร์พูลและช้อปป้ิงสินค้าส าหรับชาว  

Liverpool FC และช้อปป้ิงมหานครลอนดอน 
 

    โดยสายการบินไทย 
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 บริษทัฯ...ขอแนะน ารายการเทีย่วในสหราชอาณาจักรหรือเกาะอังกฤษ โดยเร่ิมจาก.. 
ลอนดอน มหานครตลอดกาล ท่ีตั้งของท่ีส าคัญๆ เช่น พระราชวงับั๊กกิง้แฮม ทาวเวอร์ออฟลอนดอน  จากนั้น

มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปป้ิงบนถนนอ็อกซฟอร์ด ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของลอนดอน 
แอมส์เบอร์ร่ี ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยคุก่อนประวัติศาสตร์  ชมอิทธิพลในอดีตของชาว

โรมันโบราณท่ีเมืองบาธ  
ลิเวอร์พูล เมืองดังท่ีท่านคุ้นช่ือจากฟุตบอลพรีเมียร์ลีก แวะร้านขายของท่ีระลึกทีมลิเวอร์พูล 
เอดินเบิร์ก หรือเอดินเบรอะ เมืองหลวงแห่งสกอ็ตแลนด์ ชมปราสาทเอดินเบิร์ก และการแต่งกายแบบง

พืน้เมืองของชาวสกอ็ต ชมอดีตเมืองโบราณแห่งยอร์คท่ีสวยงาม และเมืองแห่งมหาวิทยาลัยท่ีเมือง
นิวคาสเซิล  

สแตรทฟอร์ด  ชมบ้านเกิดเช็คสเปียร์ นักประพันธ์ท่ีโด่งดังท่ีสุดในอังกฤษ 
ยอร์ค เมืองแห่งมรดกด้านประวัติศาสตร์และวฒันธรรมของอังกฤษ อดีตเมืองโบราณในยคุโรมนัท่ียงัมี

ซากโบราณสถานโรมนัอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เคยได้รับรางวลัเมืองท่องเท่ียวแห่งยโุรปเม่ือปี 
2007  

เบอร์มิ่งแฮม  ตั้งอยู่ทางตะวนัตกของเกาะอังกฤษ ในเขตเวสต์มิดแลนด์ เมืองใหญ่อันดับสองรองจากลอนดอน 
เมืองท่ีมีช่ือเสียงในด้านอุตสาหกรรม หรือได้รับฉายาว่าเป็นโรงงานของโลก  

อ๊อกซ์ฟอร์ด เมืองแห่งยอดแหลมชวนฝัน ตามค าท่ีเรียกขานโดยกวีช่ือดังแมทธิว อาร์โนลด์ ซ่ึงรู้จักกันในนาม
ของเมือง   แห่งมหาวิทยาลัย และยงัเป็นท่ีตั้งของโบสถ์ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองและต้นก าเนิด
ของหนังสืออลิซท่ีโด่งดัง   ของเลวิส แคร์โรล หรือ เกรทฮอลล์ ในแฮร์ร่ี พอตเตอร์ 
 
ก าหนดการเดินทาง   29 ธ.ค.2560 - 5 ม.ค.2561 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ 

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

 

วันทีส่อง ลอนดอน-สโตกออนเทรนต์-ลิเวอร์พูล-แมนเชสเตอร์ 

00.15 น.  ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ บินตรงสู่ลอนดอน  โดยสายการไทย เท่ียวบินท่ี TG 910 
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ให้

ท่านตรวจรับสัมภาระ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองสโตกออนเทรนต์ Stoke on Trent หรือเรียก
สั้นๆ วา่ 
สโตก เป็นเมืองท่ีอยูใ่นเขตสแตฟฟอร์ดไชร์ มีช่ือเสียงในดา้นอุตสาหกรรมการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาและเป็นศูนยก์ลางการกระจายสินคา้ในดา้นน้ีและมีช่ือเสียงในดา้นการท าเซรามิค
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อีกดว้ย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง) ผา่นชมอาคารบา้นเรือนต่างๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์
แบบดินเผาแลถสถานท่ีราชการหลายแห่ง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลเิวอร์พูล Liverpool (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองท่ีมี

กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะคนท่ีเป็นสาวกของหงส์แดงลิเวอร์พลู
ตอ้งไม่พลาดมาเยอืนเมืองน้ีสักคร้ังหน่ึง น าท่านใหท้่านเข้าชมสนามกฬีาแอนฟิลด์ สนามฟุตบอล
ท่ีเป็นต านานและมีช่ือเสียงของประเทศองักฤษและเป็นสโมสรท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในวงการ
ฟุตบอลโลกสโมสรลิเวอร์พลู ตั้งอยูใ่นเขตแอนดฟิ์ลด ์สนามแห่งน้ีสร้างเสร็จในปี 1884 เร่ิมแรก
เป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตนั ต่อมาในปี 1892 เอฟเวอร์ตนัยา้ยสนามไปกดิูสัน
พาร์ค หลงัจากก่อตั้งสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พลู แอนฟิลดจึ์งกลายเป็นสนามเหยา้ของลิเวอร์พลูนบั
แต่นั้นมา ประกอบไปดว้ยอฒัจนัทร์ 4 ดา้นมีความจุประมาณ 45,276 ท่ีนัง่ โดยจ านวนผูช้มสูงสุด
เท่าท่ีมีการบนัทึกไวคื้อในการแข่งขนัฟุตบอล FA Cup รอบท่ี 5 ระหวา่ง ลิเวอร์พลูกบัวุลเวอร์
แฮมปตนัวอนเดอร์เรอส์ในวนัท่ี 2 ก.พ. 1952 บนัทึกไวว้า่มีผูช้มทั้งส้ิน 61,905 คน และสนามน้ี
ไดรั้บการรับรองจากสมาคมฟุตบอลยโุรป ใหเ้ป็นสนามระดบั 4 ดาว ซ่ึงสามารถจดัการแข่งขนั
ฟุตบอลระดบันานาชาติหรือรายการใหญ่อ่ืนๆ รวมทั้งการแข่งขนัของทีมชาติองักฤษ แอนดฟิ์ลด์
เคยเป็นหน่ึงในสนามฟุตบอลท่ีใชใ้นการแข่งขนัฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติในปี 1996 และใหท้่าน
เลือกซ้ือของท่ีระลึกหลากหลายชนิดจากทีมฟุตบอลดงัท่ีคุณช่ืนชอบจากร้านคา้ของสนามแอนด์
ฟิลดท่ี์ Megastore Liverpool Club  (กรณทีีใ่นวันน้ันๆ มีฤดูกาลการแข่งขัน ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลีย่นสนามไปชมสนามทีแ่มนเชสเตอร์แทนหรือเปลีย่นเป็นการเข้าชมสถานทีอ่ื่นๆ ทดแทน)  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ Manchester  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
เมืองอุตสาหกรรมทอผา้ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 

 16 ท่ีท าใหผ้า้วลูหรือขนสัตวแ์ละคอ็ตตอ้น (ฝ้าย) ขององักฤษเป็นท่ีนิยมชมชอบของผูค้นทัว่โลก
จวบจนปัจจุบนั และยงัเป็นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการคา้ท่ีส าคญัและเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ีมี
ช่ือเสียง และยงัเป็นเมืองท่ีมีสโมสรท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในวงการฟุตบอลโลก  ท่ีสร้างนกัเตะฝีเทา้
ยอดเยีย่มของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยไูนเต็ด มาหลายสมยัท่ีจดัไดว้า่เป็นสนามฟุตบอลของ
สโมสรท่ีรวยท่ีสุดในโลก  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจีน 
  จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Holiday Inn Manchester West หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วันทีส่าม แมนเชสเตอร์-เอดินเบิร์ก (สกอ็ตแลนด์)-นิวคาสเซิล 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่ เอดินเบิร์ก Edinburgh (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เมืองหลวงแห่ง 
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สก็อตแลนด ์ท่ีแมว้า่จะเป็นส่วนหน่ึงของสหราชอาณาจกัรมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1707 แต่ชาวสก็อตก็
ยงัคงรักษาขนบธรรมเนียม วฒันธรรมท่ีดีงามของบรรพบุรุษไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ไม่วา่ผา้ลายสก็อต, 
ป่ีสก็อต หรือแมแ้ต่การแต่งตวัแบบดั้งเดิมของชายชาวสก็อต ก็ยงัมีใหท้่านพบเห็นอยูเ่ร่ือยๆ   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านชมตวัเมืองเอดินเบิร์ก ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณของแนวภูเขาไฟในอดีต ท าให้ตวัเมืองอยูบ่นท่ีสูง

และยงัคงเป็น เมืองหลวงท่ียงัคงบรรยากาศในอดีตไวไ้ดอ้ยา่งดี เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่ท่ีมี
ประวติัความเป็นมาอนัยาวนานตั้งแต่สมยักลาง ดว้ยจ านวนประชากรระดบั 500,000 คน ท่ีช่วยกนั
อนุรักษส่ิ์งต่างๆ ไวไ้ดอ้ยา่งดี ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีความเจริญมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในสหราช
อาณาจกัร และเรียกไดว้า่เป็นเมืองแห่งเทศกาลต่างๆ ไดแ้ก่ เทศกาลศิลปะนานาชาติ ภาพยนตร์ 
วทิยาศาสตร์ งานหนงัสือเด็ก เพลงแจส๊และเพลงพื้นบา้น ซ่ึงสมารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็น
อยา่งดีและท าใหเ้อดินเบิร์กเป็นเมืองท่ีติดอนัดบัเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดเป็นอนัดบัสองรอง
จากนครลอนดอน  และยงัเป็นศูนยก์ลางทางการเงินท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากลอนดอน
เช่นกนัและใหญ่เป็นอนัดบัห้าของยโุรป จากนั้นน าท่านชม ปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก Edinburgh 
Castle ท่ีงดงามและเป็นสถานท่ีเก็บรักษามหามงกุฎแห่งราชวงศ ์เคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์
ก็อต เคยถูกท าลายลงหลายคร้ังแต่ทุกคร้ังก็ไดรั้บการบูรณะและสร้างใหม่ใหก้ลบัคืนสู่ความสง่า
งามดงัเดิม และยงัถือวา่เป็นจุดชมเมืองเอดินเบิร์กไดเ้ป็นอยา่งดีเน่ืองจากเป็นเนินเขาสูง มองเห็น
เด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมืองและปราสาทแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีส าหรับเปิดตวัของหนงัสือเร่ืองดงั
แห่งยคุ แฮร่ี พอตเตอร์ อีกดว้ยเน่ืองจากมีลกัษณะใกลเ้คียงฉากเมืองแม่มดในเร่ืองนัน่เอง และยงั
ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเมืองเอเธนส์แห่งทิศเหนือเน่ืองจากสถาปัตยกรรมการก่อสร้างท่ี
คลา้ยคลึงกบัวหิารแพนธีออนในประเทศกรีซ จากนั้นท าท่านเดินทางสู่เมือง นิวแคสเซิล-อพัอน-
ไทน์ Newcastle-Upon-Tyne  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) หรือนิวคาสเซิล เมืองท่ีตั้งอยู่
ทางตะวนัออกเฉียงเหนือขององักฤษบนริมฝ่ังแม่น ้าไทน์ ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือเมือง ซ่ึงเคยถูกเปล่ียน
ช่ือมากจากช่ือเมืองเดิมเม่ือปี ค.ศ.1080  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจีน 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Indigo Newcastle หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วันทีส่ี่  นิวแคสเซิล-ยอร์ค-เบอร์มิ่งแฮม 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
น าท่านผา่นชมความสวยงามของ เมืองนิวคาสเซิล ท่ีในอดีตเคยเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการคา้
แกะและเหมืองถ่านหิน ต่อมายงัไดเ้ป็นท่ีรู้จกัในฐานะเป็นเมืองศูนยก์ลางในการต่อเรือในอดีต 
และชมความงดงามอ่ืนไม่วา่จะเป็นสะพานขา้มแม่น ้าไทน์ เป็นตน้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมือง
ยอร์ค York (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีแม่น ้าอูสและแม่น ้าฟอสส์ เป็น
เมืองสุดทา้ยท่ีเป็นเมืองมรดกดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมขององักฤษ ในอดีตเป็นเมือง
โบราณในยคุโรมนัท่ียงัมีซากโบราณสถานโรมนัอายเุก่าแก่กวา่ 2,000 ปี เคยไดรั้บรางวลัเมือง
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ท่องเท่ียวแห่งยุโรปเม่ือปี 2007 มีทั้งก าแพงเมืองเก่าแก่และมหาวหิารศิลปะแบบโกธิค มีช่ือวา่ 
York Minster นอกจากน้ียงัมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีไดรั้บอิทธิมาจากพวกโรมนั ไวก้ิง และยโุรป
ชาติอ่ืนๆ ท่ีเคยเขา้มาตั้งรกรากท่ีน่ีดว้ย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์มิ่งแฮม Birmingham ตั้งอยูท่างตะวนัตกของเกาะองักฤษ ในเขตเวสต์

มิดแลนด ์เมืองใหญ่อนัดบัสองรองจากลอนดอน เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นอุตสาหกรรม หรือ
ไดรั้บฉายาวา่เป็นโรงงานของโลก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เน่ืองจากผลผลิตการ
ส่งออกของประเทศ และยงัเป็นเมืองท่ีมีความหลากหลายในดา้นวฒันธรรมหลายเช้ือชาติ และอีก
ทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียงอีกหลายแห่งท่ีเป็นท่ีรู้จกัของชาวไทย อาทิ University 
of Central England, University of Birmingham, Aston University เป็นตน้ ผา่นชมซิต้ีเซ็นเตอร์ 
ศาลาวา่การเมืองหรือวคิทอเรียสแควร์  โบสถเ์ซน้ตฟิ์ลลิป หรือ Gas Street Basin, Soho House 
Museum เป็นตน้ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Novotel Birmingham Centre หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า  เบอร์มิ่งแฮม-สแตรทฟอร์ด-บิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต-อ๊อกซ์ฟอร์ด-ลอนดอน 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด-อพัอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) หรือ เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าเอวอน ซ่ึงมีช่ือเสียงในดา้น
การเป็นเมืองแห่งวรรณกรรมองักฤษ น าท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกบับ้านของวิลเลีย่ม เช็คส
เปียร์ ท่ีเคยเป็นท่ีอาศยัของกวีและนกัเขียนบทละครชาวองักฤษเช็คสเปียร์ ไดรั้บยกยอ่งทัว่ไปวา่
เป็นนกัเขียนผูย้ิง่ใหญ่ขององักฤษและของโลก มกัเรียกขานกนัวา่เขาเป็นกวแีห่งชาติขององักฤษ 
ผลงานท่ีโด่งดงัอยา่งโรมิโอกบั 

 จูเลียส, เวนิสวานิช เป็นบา้นหลงัคามุงดว้ยฟางซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ดตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนัไดป้รับเป็นพิพิธภณัฑ์  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์เอ๊าท์เลต็ วลิเลจ  
Bicester Outlet Village (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านชมสินคา้แบรนดเ์นม
ต่างๆ 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  เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้จากเอา๊ทเ์ล็ต  (เพือ่ความ
สะดวกในการเลอืกซ้ือสินค้า อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัยภายในเอ๊าท์เลต็) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด Oxford เมืองแห่งยอดแหลมชวนฝัน ตามค าท่ีเรียกขานโดยกวี
ช่ือดงัแมทธิว อาร์โนลดเ์พื่อกล่าวถึงยอดโบสถท่ี์งดงามและสถาปัตยกรรมอนักลมกลืนของอาคาร  
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) น าท่านชม เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด ซ่ึงรู้จกักนัในนามของเมืองแห่ง
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มหาวทิยาลยั ซ่ึงช่ือเมืองตั้งตามมหาวทิยาลยัระดบัโลกท่ีรู้จกักนัในนามของมหาวทิยาลยัออกซ์
ฟอร์ด  น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวทิยาลยัไคร้สทเ์ชิร์ชท ์อาคารสร้างดว้ยหินสีทองและเป็น
สถาปัตยกรรมท่ีน่าประทบัใจท่ีสุดขององักฤษ และยงัเป็นท่ีตั้งของโบสถท่ี์มีช่ือเสียงของเมืองและ
ตน้ก าเนิดของหนงัสืออลิซท่ีโด่งดงัของเลวสิ แคร์โรล หรือ เกรทฮอลล ์ในแฮร์ร่ี พอตเตอร์ก็ได้
แรงบนัดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมแห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ มหานครลอนดอน (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Novotel Excelหรือระดบัเทียบเท่า 
 

วันที่หก  ลอนดอน-สโตนเฮ้นจ์-ลอนดอน-ช้อปป้ิง 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอมส์เบอร์ร่ี Amesbury ในเขตทุ่งหญา้แอมสเบอร์ร่ี (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge กองหินประหลาด 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรยข์องโลกใน 
ยคุก่อนประวติัศาสตร์มากกวา่ 4,000 ปีมาแลว้ ท่ีปัจจุบนัก็ยงัไม่สามารถสรุปขอ้เทจ็จริงไดว้า่ใคร
สร้าง? เพื่ออะไร? มีแต่การวิเคราะห์และคาดเดา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย มีเวลาใหเ้วลาท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ยา่นชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนท่ีท่านจะได้

เลือกซ้ือสินคา้คุณภาพเยีย่มจาก มาร์ค แอนด ์สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ ์และหา้งอ่ืนๆ อีกมากมาย 
(เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซ้ือสินค้า อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย) 

 สมควรแก่เวลานดัหมาย น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Novotel Excelหรือระดบัเทียบเท่า 
 

วันทีเ่จ็ด  ลอนดอน-ช้อปป้ิง-สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
จากนั้นน าชม มหานครลอนดอน เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจกัรและเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดใน
สหภาพยโุรป มีประชากรกวา่ 7.5 ลา้นคน  ถือเป็น 1 ในเมืองศูนยก์ลางทางดา้นธุรกิจ  การเมือง
และวฒันธรรมของโลก  การส่ือสาร  การบนัเทิง  แฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับวา่มีอิทธิพล
ไปทัว่โลก น าท่านชม มหานครลอนดอน ท่ียิง่ใหญ่ เร่ิมจากพระราชวงับคัก้ิงแฮมท่ีประทบัแห่ง
พระราชินีองักฤษ ชมการเปล่ียนยามของทหารรักษาพระองคใ์นชุดเคร่ืองแบบเตม็ยศ สวมหมวกพู
สีด าแต่จะเปล่ียนเป็นชุดสีเทาในช่วงฤดูหนาว  ก่อนน าท่านเก็บภาพสวยของหอนาฬิกาบ๊ิกเบน 
สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของลอนดอนท่ีตั้งอยูเ่คียงขา้งอาคารรัฐสภาท่ีสวยงามริมฝ่ังแม่น ้าเทมส์ ผา่นชม
สถานท่ีส าคญัต่างๆ อาทิบา้นเลขท่ี 10, ถนนดาวน์น่ิงท าเนียบนายกรัฐมนตรี, จตุัรัสทราฟัลการ์, 
อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอร์คสั, ยา่นโซโห มหาวหิาร
เซนตพ์อล ฯลฯ 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิมเป็ดย่างจาก 
  ภัตตาคารช่ือดังของลอนดอน 
บ่าย น าท่านชม บริติชมิวเซียม (British Museum) หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ พิพิธภณัฑอ์งักฤษในกรุง

ลอนดอน สหราชอาณาจกัร เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑด์า้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของมนุษยท่ี
ส าคญัท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในโลก มีการก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบ้ืองตน้วตัถุท่ีเก็บ
รวบรวมไวส่้วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซ่ึงเป็นแพทยแ์ละนกัวทิยาศาสตร์ 
พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเปิดใหบ้ริการแก่สาธารณะเป็นคร้ังแรกในวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.
1759) ในมงตากเูฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อนัเป็นสถานท่ีตั้งของอาคารพิพิธภณัฑใ์น
ปัจจุบนับริติชมิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่างๆ จากทุกทวปี จ านวนกวา่ 7 ลา้นช้ิน ซ่ึงลว้นมี
ช่ือเสียง และมีการบนัทึกเร่ืองราวของวฒันธรรมมนุษน์จากจุดเร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั น าท่านสู่ยา่น
ไนทบ์ริดจ ์ท่ีตั้งของหา้งดงั อาทิเช่น หา้งแฮรอดส์ เป็นตน้ มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือ
สินคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ มีเวลาใหท้่านสามารถเลือกซ้ือและเลือกชมสินคา้ท่ีระลึกก่อนกลบับา้น  

 *** เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซ้ือสินค้าต่าง ๆ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย*** 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ และมีเวลาให้ท่านท าคืนภาษี 

21.35 น.  น าท่านออกเดินทางจากลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG917 

 

วันทีแ่ปด  กรุงเทพฯ 

16.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ.... 
 

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

รายการทัวร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมเีหตุการณ์อืน่ๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมผีลกบั
การเดนิทางและรายการทัวร์  ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

 
 

อตัราค่าเดนิทาง   29 ธ.ค.2560-5 ม.ค.2561 
 
 
 
 
 
 
 

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

องักฤษ-สกอ็ตแลนด์  8 วนั (TG) ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ท่านละ 78,900 44,900 
เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 75,900 44,900 
เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 72,900 41,900 
ท่านท่ีตอ้งการพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 16,900 16,900 
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หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางนี้เป็นราคาโปรโมช่ันต้องมีจ านวนผู้โดยสารทีเ่ป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระ

มัดจ า หลงัจากยนืยนัการจองทวัร์ทนัที 
 กรณีท่านที่มตีัว๋ของสายการบินอืน่หรือร่วมเดนิทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษทัทัวร์  หรือไป

กลบัไม่พร้อมหมู่คณะ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วข้องกบัการยืน่วซ่ีา ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยืน่วซ่ีาพร้อมคณะ
ได้  

 กรณีท่านที่ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวนัเดินทางอกีคร้ังของสายการบิน ไม่สามารถเปลีย่นสนามบินที่บินออกได้ และ
อยู่ต่อได้ไม่เกนิ 7 วนั นับจากวันกลบัออกจากองักฤษ มค่ีาธรรมเนียมในการเลือ่นตัว๋กลบั ท่านละ 4,500 บาท หากเปลีย่น
แล้วมไม่สามารถเปลีย่นแปลงอีกได้ และการยืน่วซ่ีาไม่สามารถยืน่พร้อมคณะได้  

 การด าเนินการขอวซ่ีาจะต้องใช้เวลาพจิารณาวซ่ีาโดยรวมประมาณ 20 วนัท าการ ดงัน้ันจึงขอความร่วมมอืในการจดัเตรียม
เอกสารส าหรับการยื่นขอวซ่ีาให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนีเ้พือ่เป็นผลดแีละความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการขอวซ่ีา
และทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิว้มอืโดยจะต้องส่งรายละเอยีดโดยการกรอก
ในใบรายละเอยีดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดนิทาง และส่งเอกสารให้ครบเพือ่ท าการนัดหมาย ** 
    

อตัรานีร้วมบริการ 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินไทยชั้นประหยดั  เส้นทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง), ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ, ค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืมตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าธรรมเนียมการท าวซ่ีาองักฤษ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถและค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินตามเขตเมืองเก่าและพระราชวงั 
 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 12 ก.ค.2560 
 
อตัรานีไ้ม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ท่ีเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ท่านละ 800 บาท  
 ค่าวซ่ีาเร่งด่วน, ค่าแปลเอกสารกบัศูนยแ์ปลเอกสารหรือบริการพิเศษอยา่งอ่ืนเก่ียวกบัวซ่ีา 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด

ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัการเดินทางท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร์ หากตอ้งการท าประกนัเพิ่มเติมติดต่อเจา้หนา้ท่ีทวัร์หรือ

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได ้
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กรุณาโอนเงนิเขา้บัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การช าระเงิน  
 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน ส าหรับการจองทวัร์ส่วนท่ี
เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท าการ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่า
มดัจ าทั้งหมด 
 
การยกเลกิ 
 หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนัท างาน มิฉะนั้นบริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิใน

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

ตามท่ีสถานทูตเรียกเก็บ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผา่นแลว้แจง้ยกเลิกก่อนออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่า

มดัจ า  
 
หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั 

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

o บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็
ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมดหรือ
บางส่วน 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผดิชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์
ซ่ึงจะรับผดิชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามท่ีสายการบินก าหนด 
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o ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่
มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

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

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

o การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวนัเดินทางดงักล่าวตรง
กบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทางออนไลน์ โดย
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  

o หากเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสตห์รือปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป ร้านคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นขอให้
พิจารณาก่อนการจองทวัร์ 

 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบ
หอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือแยกพกัแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเดี่ยว 
โดยท่านจะต้องช าระค่าพกัเดี่ยวเพิม่ ตามอตัราทีโ่รงแรมเรียกเกบ็ของคืนทีพ่กัน้ันๆ  

2. โรงแรมในยุโรปหรือองักฤษบางแห่งอาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และ

ไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่าง
กนั 
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เอกสารในการขอวซ่ีา  (โดยยื่นขอวซ่ีาทีส่ถานทูตองักฤษ)  
 ใช้เวลาในการพจิารณาประมาณ 15-20 วนัท าการ  หรือผู้ที่มีคุณสมบัติในการยืน่เร่งด่วนต้องการยื่นด่วน
สามารถขอค าร้องในการยื่นด่วนได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิม่ตามทีศู่นย์วซ่ีาเรียกเกบ็ 
โดย ท่านผู้เดินทางสามารถช าระได้ ณ วนันัดหมายและแสดงตัว ใช้เวลาพจิารณาประมาณ 3-5 วนัท าการ  
 ผู้เดินทางจะต้องมาแสดงตัวทสีถานทูตองักฤษทุกท่าน เน่ืองจากต้องท าการสแกนนิว้มือ ตามวนัท่ีและเวลา
ท่ีสถานทูตก าหนด  ซ่ึงท่านสามารถเตรียมเอกสารตามรายละเอียดดา้นล่างเพื่อใชป้ระกอบใบค าร้องขอยืน่วซ่ีา  
ท่านสามารถกรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์มท่ีแนบมาดา้นล่างน้ี โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกข้อ เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ี
ตอ้งกรอกผา่นระบบออนไลน์ พร้อมกบัการท าการนดัหมายยืน่วซ่ีาในระบบดว้ย ในวนัทีม่าแสดงตัวให้น าสมุด
บัญชีเงินฝากฉบับจริงถือมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ยืน่ด้วย  
 
ปัจจุบันการยืน่วซ่ีาองักฤษ เอกสารใดทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิใบเปลีย่นช่ือ-สกุลต่างๆ,  
ใบทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบเกดิ, หนังสือรับรองกจิการหรือจัดตั้งบริษัท และอืน่ๆ จะต้องท าการแปลเอกสาร 
ให้เรียบร้อยก่อนการยืน่วซ่ีาทีศู่นย์ยื่นวซ่ีา โดยจะต้องเป็นการแปลจากศูนย์แปลทีถู่กต้องตามกฏหมายและมีการเซ็น
รับรองและตราประทบัจากศูนย์แปล ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายตามแต่เอกสารต้นฉบับและแต่ละบุคคล ท่านสามารถสอบถาม
ค่าใช้จ่ายเบือ้งต้นจากบริษัททวัร์  
 
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 เน้นหน้าใหญ่   

- ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรูปลงบนวซ่ีา   
- รูปถ่ายหนา้ตรงหา้มใส่แวน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวก ** 
 

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  
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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     

- 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 
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-  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 

- 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 
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** 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 
เมือ่ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอยีดอกีได้ ดังน้ันขอให้แจ้งตามความเป็นจริงทีสุ่ดของ

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

 ช่ือ-สกุลเดิมหรืออ่ืนๆท่ีเคยใชห้รือกรณีมีการเปล่ียนช่ือ หรือก่อนแต่งงาน ......................................................... 

2.  มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าหรือไม่.......  ไม่มี....... มี (โปรดระบุรายละเอียด) หมายเลขหนงัสือเดินทาง

เล่มเก่า ......................................  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 .............................................................................. 
    ช่ือบุตร 2. ช่ือ ........................................................................................................................................................... 
    วนั-เดือน-ปีเกิด ...................................................... สถานท่ีเกิด .............................................................................. 
    ช่ือบุตร 3. ช่ือ ........................................................................................................................................................... 
    วนั-เดือน-ปีเกิด ...................................................... สถานท่ีเกิด .............................................................................. 
    ช่ือบุตร 4. ช่ือ ........................................................................................................................................................... 
    วนั-เดือน-ปีเกิด ...................................................... สถานท่ีเกิด ..............................................................................  
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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 ................................................................................................................................................. 

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 ้ไดร้ะหวา่ง 

      วนัท่ีเท่าไหร่ ถึงวนัท่ีเท่าไหร่ ............................................. เลขหมายวซ่ีาท่ีเคยได ้................................................   

      ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม่ .......ไม่เคย ....... เคย  (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) ระหวา่งวนัท่ีเท่าไหร่  
      ก่ีวนั .......................  เขา้วนัท่ีเท่าไหร่ ....................................... ออกวนัท่ีเท่าไหร่ ................................................      
ไปท าอะไร ................................................................................................................................................................... 
11. ท่านเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง 1. ................................................................................................................. 
 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี ....................................................................................... 
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 2.............................................................................................................................................................................
 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .......................................................................................
 3.............................................................................................................................................................................
 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี ....................................................................................... 
 4............................................................................................................................................................................. 
 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี ....................................................................................... 
 5............................................................................................................................................................................. 
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