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โมโน อังกฤษ 7 วนั ไนทไ์ฟลท ์
     

       โดยสายการบิน  
 

**บินสู่มหานครลอนดอน ไฟลทดึ์กถึงเช้า** 
ชมสโตนเฮ้นจ ์หลกัฐานทางประวติัศาสตร ์
ชมเมืองออ๊กซฟ์อรด์ เมืองดงัมหาวิทยาลยั   
อิสระเท่ียวลอนดอนแบบเตม็วนั  
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เท่ียวเมืองบาธ เมืองน ้าแร่ร้อน ช้อปป้ิง Bicester Village 
เดินเล่นในเมืองเบอรต์ัน้ออนเดอะวอเตอร ์ 

ชมการเปล่ียนการด์ของทหารยามหน้าพระราชวงับัก๊ก้ิงแฮม 
พร้อมช้อปป้ิง ย่านในกลางเมืองลอนดอน 

เท่ียวแบบสบายๆ ทัง้เท่ียวกบัทวัรท์ัง้มีเวลาอิสระอยากไปไหนกไ็ด้ไป  
อิสระอยากกินอะไรกไ็ด้กิน อยากจะซ้ืออะไรกไ็ด้ซ้ือ  

มีหวัหน้าทวัรต์ลอดการเดินทาง 
 บริษทัฯ...ขอแนะน ำรำยกำรเทีย่วเมอืงต่ำงๆ ในองักฤษ ดงัน้ี 

 ลอนดอน มหานครตลอดกาล ทีต่ัง้ของทีส่ าคญัๆ เช่น พระราชวงับัก๊กิ้งแฮม สะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์ หอนาฬกิาบิก๊เบน  
  ลอนดอนอายส ์ พพิธิภณัฑอ์งักฤษ  จากนัน้มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนออ็กซฟอรด์ ยา่นชอ้ปป้ิง
  ชือ่ดงัของมหานครลอนดอน 

แอมสเ์บอรรี์ ่ ชมสโตนเฮน้จ ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคก่อนประวตัศิาสตร ์  
บาธ  เมอืงอาบน ้าแรท่ีม่อีทิธพิลมาตัง้แต่ยุคเรอืงอ านาจของอาณาจกัรโรมนั และไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นเมอืง

มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987   
เบอรต์ัน้ออนเดอะวอเตอร ์ หมู่บา้นเลก็ๆ ทีรู่จ้กักนัในนามของ “เวนิส แห่งคอตสโ์วลส”์ เมอืงสวยน่ารกั มคีวามโดดเด่นใน

ดา้นธรรมชาตอินังดงาม มลี าธารสายเลก็ๆ ไหลผ่านกลางเมอืง ท าใหเ้มอืงนี้เป็นเมอืงทีม่สีเน่หอ์ย่างยิง่ 
ออ็กซฟ์อรด์  เรยีกขานกนัว่าเป็นเมอืงแห่งมหาวทิยาลยั ซึง่ชือ่เมอืงตัง้ตามมหาวทิยาลยัระดบัโลกทีรู่จ้กักนัในนามของ

มหาวทิยาลยัออ็กซฟ์อรด์   
บิสเตอร ์ เมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้ของเอ๊าทเ์ลต็ขนาดใหญ่ในเครอืของ Bicester Village Outlet ดว้ยการตกแต่งอาคารงดงาม

น่ารกั รวมถงึเป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ มากมาย 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  8-14 พ.ย.62   
 
วนัแรก  8 พ.ย.62 สนามบินสวุรรณภมิู-โคลมัโบ (ศรีลงักา) 
18.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 9  เคาน์เตอรส์ายการบิน Sri Lankan 

Airlines เคาน์เตอร ์S เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครือ่ง (กรณุา
มาให้ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.00 น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน Sri Lankan Airlines เท่ียวบินท่ี UL407 
22.55  น. เดินทางถึงสนามบินกรงุโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา จากนัน้น าท่านเปล่ียนเครือ่ง 

 
วนัทีส่อง 9 พ.ย.62 โคลมัโบ (ศรีลงักา)-ลอนดอน-สโตนเฮ้นจ-์บาธ-สวินดอน (องักฤษ) 
02.20 น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา โดยสายการบิน Sri Lankan Airlines 
  เท่ียวบินท่ี UL503 
08.40  น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว ์กรงุลอนดอน น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร จำกนัน้ให้

ท่ำนตรวจรบัสมัภำระ  รถโคช้รอรบัท่ำนทีส่นำมบนิจำกนัน้เดนิทำงสู ่เมืองแอมสเ์บอรร่ี์ Amesbury ในเขต
ทุ่งหญำ้แอมสเบอรร์ี ่(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำชม เสาหินสโตนเฮ้นจ ์Stonehenge กองหนิ
ประหลำดทีปั่จจุบนักย็งัไม่สำมำรถสรุปขอ้เทจ็จรงิไดว้่ำใครสรำ้ง? เพื่ออะไร? มแีต่กำรวเิครำะหแ์ละคำดเดำ
เท่ำนัน้ กองหนิเหล่ำนี้ถูกสนันิษฐำนกนัไปต่ำงๆ นำนำโดยนกัโบรำณคดต่ีำงๆ ถอืเป็น อนุสรณ์สถำนในยุค
ก่อนประวตัศิำสตร ์ตัง้อยู่กลำงทุง่หญ้ำรำบกวำ้งใหญ่บนทีร่ำบซำลสบรูี ่Salisbury Plaint ทำงตอนใตข้อง
เกำะองักฤษ ประกอบดว้ยแท่งหนิ 112 กอ้น ตัง้เรยีงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แทง่หนิบำงอนัวำงตัง้ บำง
อนัวำงเป็นแนวนอนและบำงอนัถูกจดัวำงไวซ้อ้นกนั นกัโบรำณคดเีชื่อว่ำกลุ่มกองหนิน้ีถูกสรำ้งขึน้จำกทีไ่หน
สกัแห่งตัง้แต่ยุคยคุก่อนประวตัศิำสตรม์ำกกว่ำ 4,000 ปีล่วงมำแลว้ ปัจจุบนัไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1986 และเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคกลำง ใหท้่ำนมเีวลำเดนิเล่นและ
ถ่ำยรปูกบักองหนิประหลำดและมชีื่อเสยีงกอ้งโลก  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองบาธ เมอืงอำบน ้ำแร่ทีม่อีทิธพิลมำตัง้แต่ยุคเรอืงอ ำนำจของอำณำจกัรโรมนัโบรำณ 

(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำท่ำนเขำ้ชมภำยในของโรงอาบน ้าแรร่อ้นทีส่รำ้งขึน้มำตัง้แต่ยุค
โรมนัโบรำณ โดยมกีำรตกแต่งอย่ำงงดงำม ปัจจุบนัน ้ำพุรอ้นนี้กย็งัมปีรมิำณ นบัลำ้น นบัแสนแกลลอน ดว้ย
อุณหภูมริะดบั 45-46 องศำเซลเซยีส ซึง่หลกัฐำนบ่อน ้ำพุรอ้นและซำกอำคำรเก่ำแก่ทีห่ลงเหลอือยู่นี้ ท ำให้
เมอืงบำธไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987  ชม พิพิธภณัฑน์ ้าแร่
รอ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซึง่มปีระวตักิำรคน้พบทีน่่ำสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอำคำรส ำคญัของ
เมอืง คอืบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบอ่น ้ำแร่รอ้นคงิส ์สว่นทีส่องคอื บรเิวณวดั และสว่นทีส่ำมคอื บรเิวณทีเ่ปิด
บรกิำรใหน้กัท่องเทีย่วหรอืชำวเมอืงใชบ้รกิำรน ้ำแร ่ซึง่มทีัง้สระว่ำยน ้ำ, บ่อน ้ำแร่รอ้น-เยน็, หอ้งอบไอน ้ำ 

http://bit.ly/2NMk5YE


MonoEngland7D/UL NightFlight, 8-14Nov2019    4 

และสว่นทีเ่ป็นเตอรก์ชิบำธ (Turkish Bath) และใหท้่ำนไดช้มิน ้ำแร่ทีจ่ดัใหก้บันกัท่องเทีย่วเท่ำนัน้ ชมเมอืง
อำคำรบำ้นเรอืนถูกสรำ้งขึน้ในยคุจอรเ์จีย้น ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพำะตวัอกีทัง้อำคำรรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอำคำร
รปูครึง่วงกลมทีม่สีถำปัตยกรรมแปลกตำ ท ำใหเ้มอืงบำธมเีสน่หไ์ม่น้อย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่
เมืองสวินดอน Swindon เมอืงใหญ่ทางฝัง่ตะวนัตกเฉียงใตข้ององักฤษ เมอืงแห่งอุตสาหกรรมการรถไฟใน
สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นเมอืงใหญ่ทีม่อีตัราการเจรญิรุง่เรอืงเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็และยงัเป็นเมอืงศนูยก์ลาง
การผลติสนิคา้อเิลค็ทรอนิคและเสือ้ผา้ 

 น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Holiday Inn Swindon หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากนัน้อสิระใหท้า่นพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัทีส่าม 10 พ.ย.62 สวินดอน-เบอรต์ัน้ออนเดอะวอเตอร-์ลอนดอน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำเดนิทำงสู ่เมืองเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์Bourton-on-the-Water (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 

ชัว่โมง) น ำท่ำนเดนิชมหมูบ่ำ้นเลก็ๆ ทีรู่จ้กักนัในนำมของ “เวนิส แห่งคอตสโ์วลส”์ อกีแห่งหนึ่งทีม่คีวำม
สวยงำมน่ำรกั มคีวำมโดดเด่นในดำ้นธรรมชำตอินังดงำม ทีม่ลี ำธำรสำยเลก็ๆ ตืน้ๆ ซึง่แทจ้รงิคอืแม่น ้ำวนิด์
รชั ไหลผ่ำนกลำงเมอืง และมสีะพำนหนิทอดขำ้มน ้ำป็นช่วง ๆ กบัตน้วลิโลว ์ทีแ่กว่งกิง่กำ้นใบอยูร่มิน ้ำ ท ำ
ใหเ้ป็นสถำนทีท่ีม่เีสน่หอ์ย่ำงมำก เมอืงนี้มรีำ้นอำหำรและโรงแรมรวมทัง้รำ้นคำ้ใหเ้ดนิเล่นเกบ็บรรยำกำศอนั
รื่นรมย ์น ำท่ำนเดนิชมควำมสวยงำมภำยในหมู่บำ้นแห่งนี้พรอ้มทัง้ถ่ำยภำพเป็นทีร่ะลกึ สมควรแก่เวลำนดั
หมำยน ำท่ำนเดนิทำงสู ่มหานครลอนดอน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงหลวงแห่งสหรำช
อำณำจกัรและเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในสหภำพยโุรป มปีระชำกรกว่ำ 7.5 ลำ้นคน ถอืเป็น 1 ในเมอืงศนูยก์ลำง
ทำงดำ้นธุรกจิ กำรเมอืงและวฒันธรรมของโลก กำรสือ่สำร กำรบนัเทงิ แฟชัน่และศลิปะซึง่เป็นทีย่อมรบัว่ำมี
อทิธพิลไปทัว่โลก   

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนเขำ้ชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรอืทีน่ิยมเรยีกกนัว่ำ พพิธิภณัฑอ์งักฤษในกรุงลอนดอน 

สหรำชอำณำจกัร เป็นหนึ่งในพพิธิภณัฑด์ำ้นประวตัศิำสตรแ์ละวฒันธรรมของมนุษยทีส่ ำคญัทีส่ดุและใหญ่
ทีส่ดุในโลก มกีำรก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้งตน้วตัถุทีเ่กบ็รวบรวมไวส้ว่นใหญ่เป็นของ
สะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลนซึง่เป็นแพทยแ์ละนกัวทิยำศำสตร ์พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เปิดใหบ้รกิำรแก่สำธำรณะ
เป็นครัง้แรกในวนัที ่15 มกรำคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตำกเูฮำส ์เมอืงบลมูสเ์บอรร์ ีกรุงลอนดอน อนั
เป็นสถำนทีต่ัง้ของอำคำรพพิธิภณัฑใ์นปัจจุบนับรติชิมวิเซยีมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่ำงๆ จำกทุกทวปี 
จ ำนวนกว่ำ 7 ลำ้นชิน้ ซึง่ลว้นมชีื่อเสยีงและมกีำรบนัทกึเรื่องรำวของวฒันธรรมมนุษยจ์ำกจุดเริม่ตน้จนถงึ
ปัจจบุนั จำกนัน้น ำท่ำนเกบ็ภำพสวยๆ ในมหำนครลอนดอน เริม่จำกหอนำฬกิำบิก๊เบน สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญั
ของลอนดอนทีต่ัง้อยู่เคยีงขำ้งอำคำรรฐัสภำทีส่วยงำมรมิฝัง่แมน่ ้ำเทมส ์ลอนดอนอำยส ์ชงิชำ้สวรรคท์ีเ่ป็น
สญัลกัษณ์แห่งสหสัวรรษขององักฤษ  สะพำนทำวเวอรบ์รดิจ ์เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นใจกลำงกรุงลอนดอน 
ผ่ำนชมสถำนทีส่ ำคญัต่ำงๆ อำท ิบำ้นเลขที ่10, ถนนดำวน์นิ่งท ำเนียบนำยกรฐัมนตร,ี จตุัรสัทรำฟัลกำร,์ 
อนุสรณ์แห่งสงครำมทรำฟัลกำรข์องท่ำนลอรด์เนลสนั, พคิคำเดลล ีเซอรค์สั, ย่ำนโซโห มหำวหิำรเซนตพ์อล 
ฯลฯ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Hilton Garden Inn London Heathrow Airport หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีสี่ ่  11 พ.ย.62 ลอนดอน-ออ็กซฟ์อรด์-บิสเตอรวิ์ลเลจ ช้อปป้ิง-ลอนดอน  
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองออ็กซฟ์อรด์ Oxford เมอืงแห่งยอดแหลมชวนฝัน ตามค าทีเ่รยีกขานโดยกวชีื่อ

ดงัแมทธวิ อารโ์นลดเ์พื่อกล่าวถงึยอดโบสถท์ีง่ดงามและสถาปัตยกรรมอนักลมกลนืของอาคาร  (ใชเ้วลา
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เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนชม เมืองออ็กซฟ์อรด์ เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงซึง่รูจ้กักนัในนำมของเมอืง
แห่งมหำวทิยำลยั ซึง่ชื่อเมอืงตัง้ตำมมหำวทิยำลยัระดบัโลกทีรู่จ้กักนัในนำมของมหำวทิยำลยัออ็กซฟ์อรด์ที่
มอีำยุมำกกว่ำ 800 ปี และยงัเป็นเมอืงทีอ่ยู่อำศยัของเหล่ำขนุนำงต่ำงๆ มำกมำยรวมทัง้นกัวชิำกำร
นบัตัง้แต่ศตวรรษที ่9 เป็นตน้มำ น ำท่ำนถ่ำยรปูภำยนอกกบัมหำวทิยำลยัไครส้ทเ์ชริช์ท ์อำคำรสรำ้งดว้ยหนิ
สทีองและเป็นสถำปัตยกรรมทีน่่ำประทบัใจทีส่ดุขององักฤษ และยงัเป็นทีต่ัง้ของโบสถท์ีม่ชีื่อเสยีงของเมอืง
และตน้ก ำเนิดของหนงัสอือลซิทีโ่ด่งดงัของเลวสิ แครโ์รล หรอื เกรทฮอลล ์ในแฮรร์ี ่พอตเตอรก์ไ็ดแ้รง
บนัดำลใจมำจำกสถำปัตยกรรมแห่งนี้ ใหท้่ำนมเีวลำเดนิเล่นในเมอืงเก่ำนี้  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่บิ
สเตอรเ์อา๊ทเ์ลต็ วิลเลจ  Bicester Outlet Village (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี  ใหท้่ำนชมสนิคำ้
แบรนดเ์นมต่ำงๆ ทัง้ขององักฤษและในยุโรป 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  ***เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซ้ือสินค้าจากเอา๊ทเ์ลต็ อิสระอาหาร
กลางวนัภายในเอา๊ทเ์ลต็ตามอธัยาศยั***  ใหท้่านชอ้ปป้ิงกนัยาวๆ ภายในเอ๊าทเ์ลต็ สมควรแก่เวลำนดั
หมำยน ำท่ำนเดนิทำงสู ่มหานครลอนดอน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30)  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีห้่า  12 พ.ย.62 ลอนดอน (อิสระเตม็วนั) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
  อสิระเตม็วนั ใหท้่ำนอสิระเดนิเล่นย่ำนในเมอืงหรอืเลอืกซือ้สนิคำ้ต่ำงๆ จำกย่ำนชอ้ปป้ิง  
  (ไม่มีรถโค้ชบริการ อิสระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั) 
   สถำนทีแ่นะน ำในตวัเมอืงลอนดอน, ท่ำนสำมำรถอสิระเทีย่วชมสถำนทีเ่หล่ำน้ีหรอืนอกเหนือจำกนี้ไดเ้ช่นกนั 

 และเดนิทำงดว้ยตวัท่ำนเอง  
  - Natural History Museum พพิธิภณัฑป์ระวตัศิำสตรธ์รรมชำต ิพพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่งของมหำ

 นครลอนดอน จดัแสดงเรื่องรำวต่ำงๆ เกีย่วกบัธรรมชำตแิละควำมเป็นมำของสตัวด์กึด ำบรรพท์ีม่ขีนำดใหญ่
 ทีส่ดุ 

  - ลอนดอนอำยส ์London Eyes ชงิชำ้สวรรคท์ีม่คีวำมสงูทีส่ดุในทวปียโุรปทีท่ำ่นสำมำรถขึน้ไปชมววิได้
 โดยรอบของตวัเมอืงองักฤษเลยทเีดยีว และเป็นสญัลกัษณ์แห่งสหสัวรรษ 

  - ทำวเวอรอ์อฟลอนดอน Tower of London อดตีพระรำชวงัและป้อมปรำกำรส ำคญัขององักฤษ ปัจจบุนัเป็น
 ทีจ่ดัแสดงสิง่ของเครื่องใชข้องรำชวงศแ์ละอำวธุต่ำงๆ รวมถงึเป็นทีเ่กบ็รกัษำมงกุฎและเครื่องรำชำภเิษก
 แห่งสหรำชอำณำจกัร 

  - London Transport Museum พพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงเกีย่วกบักำรคมนำคมในองักฤษจำกอดตีจนถงึปัจจุบนั
 ทีร่ถต่ำงๆ กก็ลำยเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศองักฤษไปดว้ย 

  - Museum of London แหล่งรวบรวมเรื่องรำวขององักฤษตัง้แต่ยุคก่อนประวตัศิำสตรถ์งึปัจจบุนั 
  - สวนสำธำรณะ Hyde Park แหล่งธรรมชำตขิองชำงองักฤษและยงัเป็นตน้แบบของกำรออกแบบสวนสวยใน

 ประเทศอื่นๆ ดว้ย 
  - สถำนีรถไฟและHarry Potter Shop Platform 9 ¾ รำ้นคำ้ของทีร่ะลกึจำกภำพยนตรเ์รื่องดงัยอดฮติแฮ 

 รีพ่อ็ตเตอร ์
  จำกนัน้เขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 
 
 



MonoEngland7D/UL NightFlight, 8-14Nov2019    6 

วนัทีห่ก  13 พ.ย.62 ลอนดอน-ช้อปป้ิง-สนามบินฮีทโทรว ์
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
  น ำท่ำนถ่ำยรปูดำ้นหน้ำของพระรำชวงับัก๊กิง้แฮม ทีป่ระทบัอย่ำงเป็นทำงกำรของพระรำชวงศอ์งักฤษ  
  รวมถงึใชเ้ป็นสถำนทีส่ ำหรบักำรเลีย้งรบัรองของรฐั และยงัเป้นทีร่วมพลงัใจทัง้กำรเฉลมิฉลองและในยำมคบั
  ขนัของชำวองักฤษ พระรำชวงัแห่งนี้เดมิเป็นคฤหำสน์บัก๊กิง้แฮมของดยุคแห่งบัก๊กิง้แฮม ต่อมำในปี ค.ศ. 
  1761 สมเดจ็พระเจำ้จอรจ์ที ่3 ทรงซือ้ต่อจำกดยุคแห่งบัก๊กิง้แฮมเพื่อเป็นพระรำชฐำนสว่นพระองคท์ีรู่จ้กักนั
  ในชื่อวงัพระรำชนิี หำกอยูใ่นชว่งเวลำกำรเปลีย่นกะของทหำร สำมำรถชมกำรเปลีย่นกะทหำรดำ้นหน้ำลำน
  พระรำชวงั ซึง่เป็นประเพณีทีป่ฏบิตัมิำนำนตัง้แต่ ค.ศ.1660 ใหพ้ระมหำกษตัรยิแ์ละพระรำชนิีในทุก 
  พระรำชวงัสำมำรถสรำ้งสสีนัและดงึดดูควำมสนใจของนกัท่องเทีย่วรวมทัง้ผูค้นทีส่ญัจรผ่ำนบรเิวณนัน้ไดด้ ี
  โดยเฉพำะวงดุรยิำงคข์องทหำรทีน่ ำก ำลงัผลดัใหม่เขำ้มำรบัชว่งต่อในเครื่องแบบเตม็ยศทีป่ระกอบไปดว้ย
  หมวกขนหมทีรงสงูและเสือ้คลุมรดัเอวสแีดงจดัจำ้น จากนัน้น าทา่นสูย่่านชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงใหเ้วลาท่าน
  เดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนออ็กซฟ์อรด์ ย่านชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนทีท่่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้คุณภาพเยีย่ม
  จากมารค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ ์หรอืย่ำนไนทบ์รดิจ ์ทีต่ัง้ของหำ้งดงั อำทเิช่น หำ้งแฮรอดส ์เป็นตน้ 
  **เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าของท่าน อิสระให้ท่านรบัประทานอาหาร 
  กลางวนัตามอธัยาศยั** 
16.30 น. สมควรแก่เวลำนดัหมำยน ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิฮทีโธรว ์
20.40  น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินฮีทโธรว ์โดยสายการบิน Sri Lankan Airlines เท่ียวบินท่ี UL504 
 

วนัทีเ่จด็  14 พ.ย.62 โคลมัโบ (ศรีลงักา)-สนามบินสุวรรณภมิู 
12.40  น. น าท่านเดินทางถึงสนามบินกรงุโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา จากนัน้น าท่านเปล่ียนเครือ่ง 
14.35  น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา โดยสายการบิน Sri Lankan  

 Airlines เท่ียวบินท่ี UL406 
19.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

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

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าเดินทาง    8-14 พ.ย.2562  

Mono England 7 วนั Night Flight (UL) ราคารวมตัว๋โดยสาร 
ราคาไม่รวมตัว๋โดยสาร 

(กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยู่แล้ว 
ผูใ้หญ่ทา่นละ 39,900 21,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 6,900 6,900 



MonoEngland7D/UL NightFlight, 8-14Nov2019    7 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 5,500 บาท // ค่าทิปคนขบั และ 

ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท (ค่าวีซ่าและค่าทิปช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในองักฤษ ไมอ่นุญาตให้เดก็อายุต า่กวา่ 7 ปี เข้าพกัแบบไมมี่เตียงเสริม *** 

 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน ไม่มี
ราคาเดก็ และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถ
ขอรีฟันดไ์ด้ 

 กรณีท่านท่ีต้องการแยกวนักลบัหรือเดินทางไปและกลบัไม่พร้อมคณะหรือต้องการท่ีนัง่ ชัน้ธรุกิจ ไม่
สามารถท าตัว๋แยกออกจากคณะได้ ท่านจะต้องส ารองท่ีนัง่เด่ียว และรอการยืนยนัการจองจากสายการ
บิน ผูเ้ดินทางจะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมเติมนัน้ 
 

***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย ** 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Sri Lankan Airlines ชัน้ประหยดั เสน้ทาง กรุงเทพฯ-โคลมัโบ-ลอนดอน-โคลมัโบ-

กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อ 1 หอ้ง) *บางโรงแรมและบางเมอืงอาจไมม่หีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร* 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่ารถรบัสง่ตามรายการทีร่ะบ ุ
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากประเทศไทย ทีค่อยอ านวยความสะดวกทา่นในระหว่างการเดนิทาง 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 14 
ม.ิย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบนิ   
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าองักฤษและค่าบรกิารดา้นเอกสารและการนดัหมายท าวซี่า ทา่นละ 5,500 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัร์

สว่นทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทาง)  
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ และค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทาง) 
 ค่าแปลเอกสารส าหรบัการยื่นวซี่าทีจ่ะตอ้งแปลจากศนูยก์ารแปลเท่านัน้ (จ านวนหรอือตัราค่าแปล ขึน้อยู่กบัรปูแบบและ

จ านวนเอกสารของแต่ละบุคคล ซึง่ไม่เกีย่วกบัค่าบรกิารวซี่า) 
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 ค่าบรกิารและค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหาก
ตอ้งการการบรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 

 ค่าวซี่าเร่งด่วนหรอืบรกิารพเิศษอย่างอื่นเกีย่วกบัวซี่า 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 60 วนัท ำกำรแต่ไม่เกนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของ

ท่ำนนัน้ๆ (เงื่อนไขค่ำมดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 60 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 30 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวซี่ำตำมทีส่ถำนทตู

เรยีกเกบ็ 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผ่ำนแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืค่ำมดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืค่ำทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

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

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

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

 ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
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 กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 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  

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบห้อง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   
(ไม่จ าเป็นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ท่ีศนูยย่ื์นได้เลยเพือน าลงระบบส่งสถานทูต) 
 

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

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

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

หลกัฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตองักฤษ 
***การย่ืนวีซ่าองักฤษ ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS UK *** 

ใชเ้วลำพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำ 15-20 วนัท ำกำร  
เอกสำรในกำรขอวซี่ำ  (กรณุำจดัส่งภำยใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทำง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตูองักฤษไม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ แต่สำมำรถใหด้งึเล่มในวนัยื่น

ได ้แต่จะตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียมตำมทีศ่นูยย์ื่นวซี่ำเรยีกเกบ็  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกั

หรอืศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 
3. กำรแปลเอกสำรจะตอ้งแปลจำกศนูยแ์ปล ซึง่มคี่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิ ขึน้อยู่กบัเอกสำรของแต่ละท่ำน ค่ำแปลสำมำรถ

ตรวจสอบกบับรษิทัทวัรไ์ด ้หรอืผูเ้ดนิทำงสำมำรถแนบฉบบัแปลจำกศนูยแ์ปลมำไดเ้ช่นกนั (กรณีทีม่เีอกสำรทีต่อ้ง
แปล) 

4. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำ
ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีลกูคำ้ท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำง เดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ลกูคำ้ตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของทำ่น 
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- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนัยื่นวซี่า) 

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

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส+ฉบบั

แปลภาษาองักฤษ 
 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 
- ใชห้นงัสอืรบัรองการเรยีนเพื่อแสดงความเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาจากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยั ออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนัยื่นวซี่า) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจา้ของบญัชี ถ่ายส าเนา ทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดือนและ

ปรบัสมุดอพัเดทไม่เกิน 15 วนันับจากวนัยื่นวีซ่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชีหน้าแรกท่ีมีช่ือเจ้าของบญัชี  
- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ

ฝากเป็นปัจจุบนั 
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 

เป็นตน้ 
- หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขทีบ่ญัชเีดยีวกบัส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากทีน่ ามาแสดง 
- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั 

และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบคุวามสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ดว้ย  อย่างไรกต็ามโดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีน
สมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองธนาคาร 1 ฉบบั และท า
จดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

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

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 
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- 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 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั          

         
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริงเบือ้งต้น ส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าองักฤษ และกรณุากรอกเป็น
ตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

กรณุาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมลูเหล่าน้ีจะเป็นข้อมลูท่ีถกูน าไปกรอกลง Application 
Online เม่ือท าการ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันัน้ขอให้แจ้งตาม
ความเป็นจริงท่ีสดุของผูส้มคัรแต่ละบคุคล มิเช่นนัน้อาจถกู black list หรือเสียเวลาในการ
ท านัดหมายใหม่หรือมาอีกครัง้รวมถึงการช าระค่าวีซ่าใหม่อีกครัง้ 

 

 

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

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

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

เกา่  

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

    ช่ือบุตร 4. ช่ือ ................................................................................................. 

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

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

 .............................................................................  รหสัไปรษณีย ์................................... 
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 ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น ................................................................................................................................ 

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

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

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

 ........ บา้นตนเอง ........ อาศยัอยูก่บัครอบครัว ........ บา้นเชา่    

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

 

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

 (ชี้ แจงเก่ียวกบักิจการท่ีท า หรือสินคา้ที่ ขายวา่เก่ียวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกิจการหรือลูกจา้ง) 

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

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

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

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

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

ลกัษณะงานท่ีดูแลอยู ่..................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

 

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

8.  ทา่นมีเงินออมหรือไม ่ ........ ไมมี่   ........ มี  โปรดระบุ ............ 

 (ถา้มี กรุณากรอกใหเ้รียบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งน าไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน์)  

 ออมทรัพย ์ธนาคารอะไร ......................................................... เทา่ไหร่ ......................................................... 



MonoEngland7D/UL NightFlight, 8-14Nov2019    15 

     ฝากประจ า ธนาคารอะไร ........................................................ เทา่ไหร่ ......................................................... 

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

 

 

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.  กรณีท่ีผูเ้ดินทางเป็นผุมี้รายไดน้อ้ย / เป็นบุตร / เป็นผูท่ี้ไมมี่รายได ้/ เป็นผูท่ี้ตอ้งมีผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ย โปรดระบุ ช่ือ-

 สกุลผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์ 

 ผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางของทา่นคือ .................................................................................................

 ความสมัพนัธ ์.....................................................  ท่ีอยูผู่ร้บัรองคา่ใชจ้า่ย .................................................... 

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

 

11.  ทา่นเคยไดข้อวีซา่เขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ........ เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี)  

 วีซ่าท่ีได ้ไดร้ะหวา่ง  

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

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

  ระหวา่งวนัท่ีเทา่ไหร่ 

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

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

 

11. ทา่นเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง  

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

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

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

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 
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 3. ................................................................................................. 

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

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

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

  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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


