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รหัสโปรแกรม : 20142 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

HI-LIGHT  
  The Most beautiful village in England”ชมหมู่บ้านที่ได้รับสมญานาม “  
  ชมมหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ ที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะอังกฤษ 
  ชมฟุตบอลคู่แดงเดือด ระหว่าง MANCHESTER UNITED vs LIVERPOOL  
  ช้อปปิ้งจุใจที่ BICESTER OUTLET 
  เที่ยวสบายไม่เหนื่อย (พักลิเวอร์พูล 1 คืน, พักแมนเชสเตอร์ 2 คืน, พักลอนดอน 2 คืน) 
  ลิ้มรสเป็ดย่าง พร้อมกุ้งมังกร อันโด่งดัง ณ ภัตตาคาร FOUR SEASON และ BURGER & LOBSTER 

 
โปรแกรมการเดินทาง : 21 - 28 ตุลาคม 2564 
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21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและ

อ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 
 
 

 
00.55 น.  ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยเที่ยวบินที่ TG910 (00.55-07.15) 

07.15 น.   คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับท่านอ  

อกเดินทางสู่หมู่บ้านไบบิวรี่ (Bibury) จัดว่าเป็น The Most beautiful village in England เป็นหมู่บ้าน
เล็ก ๆ มีลักษณะเป็นกระท่อมเก่าแก่ เรียกว่าเป็นแบบฉบับบ้านเมืองของอังกฤษของแท้ยุคศตวรรษที่ 17 - 
18 ที่ยังคงรักษาสภาพในอดีตไว้เป็นอย่างดีมีแม่น้ าสายเล็ก ๆ ไหลผ่านหมู่บ้าน ในช่วงฤดูร้อนบ้านแต่ละ
หลังจะตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษ โดยเฉพาะดอกกุหลาบก าลังบานสะพรั่งสวยงดงาม
มาก   

 
ชมเมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (Bourton on the water) เป็นเมืองชนบทที่เป็นเอกลักษณ์ในแถบ
ภูมิภาค คอตโวลส์ (Cotswold) หมู่บ้านเล็ก ๆ น่ารัก น้ าใสเปรียบดั่งกระจก มีสะพานที่เป็นเอกลักษณ์
ทอดตัวยาวข้ามล าธาร เดินชมบรรยากาศสวยๆ อิสระให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพประทับใจ แล้วน าท่าน
เดินทางไปยัง สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford Upon Avon)  ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเอวอน เมือง
ส าคัญด้านวรรณกรรมของอังกฤษเนื่องจากเป็นบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาว
อังกฤษและกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ให้ท่านได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล ถึงแล้วน าท่านชม เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) ได้รับการยกย่องให้เป็น
เมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่นก าเนิดของวงดนตรี สี่เต่าทองหรือ เดอะบีทเทิล 
(The Beatles)  ความรุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองท่าส าคัญ มีการติดต่อค้าขายกับ
แคริบเบียน,ไอร์แลนด์และแผ่นดินใหญ่ยุโรป น าท่านชมบริเวณท่าเรืออัลเบิร์ต (AlbertDock) โดยบริเวณ
ท่าเรือประกอบไปด้วยอาคารท่าเรือและคลังสินค้าชมตึกรอยัลลิเวอร์ (Royal Liver Building) อีกหนึ่ง
อาคารที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์และมีชื่อเสียงของเมือง  

 

21 ต.ค. 64 กรงุเทพฯ - ลอนดอน 

22 ต.ค. 64  ลอนดอน - หมูบ่า้นไบบิวรี ่- เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์- 
สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - ลเิวอร์พลู  
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ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

น าคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก HARD DAYS NIGHT HOTEL LIVERPOOL  
โรงแรมสไตล์บูติคที่ประดับตกแต่งเอาใจสาวก วง เดอะบีทเทิล 
 

 
 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านเยี่ยมชมทัวร์สนามแอนฟิลด์แล้วดื่มด่ าไปกับความยิ่งใหญ่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของ
สโมสรแห่งนี้ ขณะเดินชมส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้องแถลงข่าว , ห้องรับรองผู้จัดการ และห้องแต่งตัว
นักกีฬาทั้งทีมเหย้า,ทีมเยือน และเยี่ยมชมนิทรรศการ LFC Story ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถ้วย
รางวัล, เสื้อแข่ง, ของล้ าค่าของสโมสรถลิเวอร์พูล และคอลเลคชั่นส่วนตัวของสตีเวน เจอร์ราร์ด อีกด้วย 
ดังนั้น ทัวร์นี้จึงเป็นทัวร์ที่เหล่าแฟนหงส์ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

13.00 น. น าคณะเดินทางสู่ สนามโอลด์ทราฟฟอร์ด อันเป็นสนามของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เพื่อ
ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก นัดแดงเดือดระหว่างคู่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปะทะ ลิเวอร์พูล                    

 

 

 

 

น าท่านเข้าสนามก่อนเวลาแข่งขันเริ่มประมาณ 2 ชั่วโมงเพื่อให้ท่านได้ต้อนรับนักเตะขวัญใจ ชมการ
ฝึกซ้อม และเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึก 

อิสระอาหารค่ า ณ บริเวณสนามฟุตบอล เพื่อให้ท่านได้ดื่มด่ ากับบรรยากาศบริเวณสนามฟุตบอลได้
อย่างเต็มที่ก่อนเข้าชมการแข่งขัน 

โรงแรมที่พัก CROWNE PLAZA MANCHESTER  หรือเทียบเท่า  

 

23 ต.ค. 64 เยีย่มชมสนามแอนฟลิ - แมนเชสเตอร ์  
ชมการแขง่ขนัฟตุบอลคูแ่ดงเดอืด Manchester United vs Liverpool 
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ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การประท้วง จลาจล  ปิดถนน  
หรือ สถานะการณ์ใดๆ ก็ตาม ที่ทางฝ่ายการจัดการฯ แข่งขันไม่สามารถจัดแข่งได้  

ทางฝ่ายการจัดการแข่งขัน มีมติ ยกเลิก หรือเลื่อนการแข่ง 
ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าตั๋วเข้าชมการแข่งขันให้เท่านั้น !!! 

 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

08.00 น. น าคณะเดินทางสู่ เมืองลีดส์ เมืองแห่งศูนย์กลางทางกฎหมาย การเงิน การศึกษา และเป็นเมืองแห่งสโมสร
ฟุตบอล Leeds United ที่โด่งดังประจ าเมืองถึงแล้วน าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาวุธ The Royal 
Armouries Museum เป็นที่ตั้งแสดงชุดอาวุธและชุดเกราะแห่งชาติของสหราชอาณาจักร เป็นศูนย์รวม
อาวุธยุทโธปกรณ์มากมายหลายยุคสมัยจากทั่วโลก   และที่มีวัตถุมากกว่า 8,500 ชิ้นที่จัดแสดงใน 6 
แกลเลอรี่ จากนั้นน าท่านเดินเล่นเยี่ยมชมตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองลีดส์ Leeds Kirkgate Market ที่
เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของช ามากมาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองยอร์ค 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเยี่ยมชมเมืองยอร์ค ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ ที่ตั้งอยู่บนเนินดินที่สูงเด่น เป็น
ส่วนหนึ่งของปราสาทยอร์ค ที่หลงเหลืออยู่ สร้างโดยพระเจ้าวิลเลี่ยม ผู้พิชิต จากนั้นน าท่านเดินทางตัว
เมือง โดยการเดินเท้าเข้าไปยังเมืองเก่า ผ่านถนนโบราณ ซอกแซกลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย มุ่งหน้าสู่
มหาวิหารยอร์ก วิหารที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ ที่ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 250 ปี ได้เวลาพอสมควรน า
ท่านเดินทางกลับสู่เมืองแมนเชสเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ โรงแรม CROWNE PLAZA MANCHESTER  หรือระดับเทียบเท่า   
 
 
 
 
 
 

24 ต.ค. 64  ลดีส ์ - ยอรค์ - แมนเชสเตอร ์
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

08.00 น. น าชม เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด (Oxford) เมืองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ มีความ
หลากหลายของเชื้อชาติและเติบโตเร็วมากที่สุด รวมถึงเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ที่
ยาวนาน หากพูดถึงเมือง Oxford คนทั่วโลกมักจะรู้จักเมืองนี้ในฐานะของ “เมืองแห่งการศึกษา” 
เนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งของ University of Oxford ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และยังเป็น 
“เมืองแห่งยอดแหลมชวนฝัน” มียอดโบสถ์ที่งดงามและสถาปัตยกรรมอันกลมกลืนของอาคาร 
มหาวิทยาลัยในเมือง ทิวทัศน์ริมแม่น้ า ร้านค้าที่มีกลิ่นอายพื้นเมือง ดนตรี และ ละคร สวนสาธารณะ 
ภัตตาคาร ผับ โรงละคร และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นเมืองประวัติศาสตร์ ที่มีความหลากหลายและมี
ชีวิตชีวาน่าหลงใหล 

 

 

  
 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ 

บ่าย น าคณะเข้าสู่ BICESTER VILLAGE-Outlet ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับ
การช้อปปิ้งสินค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ สมควรแก่เวลา
ออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
สหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางส าคัญทางธุรกิจการเมือง และ
วัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก  ได้
เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น-ต้นต าหรับเป็ดย่างอันโด่งดัง 

 โรงแรมที่พัก COPTHORNE CHELSEA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 ต.ค. 64  ออ๊กฟอรด์ - BICESTER VILLAGE OUTLET - ลอนดอน 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าคณะผ่านชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นมากว่า 800 ปี, 
เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ แล้วเข้าสู่ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ท าการของรัฐในปัจจุบัน, บ้านเลขที่ 10 
ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ จากนั้นเดินทางผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์คัส เดิมเป็นวง
เวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ าพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรัก
กัน และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน จากนั้นน าคณะเที่ยวชมมหานคร
ลอนดอน จากนั้นน าคณะล่องเรือชมความงดงามสองฝั่งของแม่น้ าเทมส์  ผ่านจัตุรัสรัฐสภา, 
พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษ, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่มีความสูง 320 ฟุต เป็นนาฬิกา
ที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก, มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ์ 
สะพานข้ามแม่น้ าเทมส์แห่งแรก แล้วขึ้นฝั่งที่ทาวเวอร์บริดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง  

 
 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี (DIM SUM) 

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยในย่าน Knightsbridge และถนน Brompton ที่นี่เป็นแหล่งรวม
ร้านค้าแบรนด์เนมหรูหรา และห้างสรรพสินค้าชั้นน า อาทิ ห้างสรรพสินค้า Harrods และ Harvey 
Nichols ที่มีสินค้าเทรนด์ใหม่ล่าสุดจากทุกเวทีแฟชั่น  นอกจากนี้คุณจะได้พบกับดีไซเนอร์เจ้าของแฟชั่น
ดังบนถนน Sloane และยังมีสาขาของ Topshop อยู่ฝั่งตรงข้ามของห้าง Harrods อีกด้วย 

 
 

 

 

 

18.00 น.   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร BURGER & LOBSTER 

โรงแรมที่พัก COPTHORNE CHELSEA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน    
 

 

26 ต.ค. 64  เที่ยวชมมหานครลอนดอน - ลอ่งเรอืแมน่้ าเทมส์  
อสิระชอ้ปปิ้ง  
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อท าการเช็คอิน  

12.30 น.  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG911 (12.30-06.00+1) 

 
 
 
 
 

06.00 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ… 
 

 
 
 

กอ่นส ารองทีน่ัง่!!!  ทา่นตอ้งท าความเขา้ใจขอ้มลูส าคญั ตามขอ้มลูดา้นลา่ง 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ทา่นละ 

ไมร่วมตั๋วเครือ่งบนิ 
ลดทา่นละ 

21-28 ต.ค. 64 139,000-. 
*** ยงัไมม่นีโยบายรบัเงนิมดัจ า *** 

16,900-. 32,500-. 
 

ที่นั่งชมฟุตบอล LONGSIDE UPPER TIER 3 โซนสีเขียวอ่อน ระหว่าง N3408-N3406 หรือ N3403-N3401 
 
UPGRADE ตั๋วทีน่ั่งเปน็ HOSPITALITY (มอีาหาร + เครือ่งดืม่) 
ทีน่ั่งโซนสเีทา                                                                                                    เพิม่เงนิ       12,000 บาท 
 
UPGRADE ตั๋วทีน่ั่งเปน็ TIER 2  
ทีน่ั่งโซนสฟีา้ออ่น                                                                                             เพิม่เงนิ       10,000 บาท 
 

27 ต.ค. 64  ลอนดอน - กรงุเทพฯ 

28 ต.ค. 64  กรงุเทพฯ 
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ข้อมลูควรรู้ และให้ท่านพิจารณาก่อนส ารองท่ีนัง่ เดินทางไปสหราชอาณาจกัร 

 จะเดินทางไปสหราชอาณาจกัร ต้องฉีดวคัซีนก่อนหรือไม่ 
ตอบ ไม่จ าเป็น เพราะรฐับาลสหราชอาณาจกัรไมไ่ดก้ําหนดใหก้ารฉีดวคัซนีเป็นเงือ่นไขในการเขา้ประเทศ 

แต่ทางบรษิทัฯ การสํารองทีน่ัง่ทวัรแ์ดงเดอืด ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไดร้บัวคัซนีโควดิแลว้เท่านัน้ จงึ
สามารถสาํรองทีน่ัง่ได ้

 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพ่ือเดินทางไปสหราชอาณาจกัร (นอกเหนือจากวีซ่า) 
ตอบ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมผีลตรวจโควคิ-19 ทีเ่ป็นลบ (ไม่มเีชือ้) ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง โดยตรวจ

แบบ PCR ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิที ่http://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-
people-travelling-to-england และแบบฟอรม์ Passenger Locator Form ซึง่จะตอ้งกรอกขอ้มลู
ออนไลน์ 2 วนัก่อนเดนิทาง เพื่อใหข้อ้มลูทีพ่าํนกัทีจ่ะใชเ้ป็นสถานทีก่กัตวั โดยกรอกไดท้ี ่
http://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk  

 รฐับาลสหราชอาณาจกัรมีข้อก าหนดในการกกัตวัหรือไม่ อย่างไร และจะต้องตรวจโควิคอีกหรือไม่ 
ตอบ ไทยจดัอยูใ่นกลุ่มประเทศเสีย่งปานกลาง (สเีหลอืง-Amber) ดงันัน้ ผูท้ีเ่ดนิทางจากประเทศไทย

จะตอ้งกกัตวัอยูใ่นทีพ่าํนกัเป็นเวลา 10 วนั และจะตอ้งตรวจหาเชือ้โควคิ-19 ในวนัที ่2 และ 8 ของ
การกกัตวั โดยตอ้งสัง่จองชุดตรวจล่วงหน้าประมาณ 1 สปัดาหก่์อนเดนิทางที ่
http://www.gov.uk/guidance/providers-of-day-2-and-day-8-coronavirus-testing-for-international-
arrivals  

http://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england
http://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england
http://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
http://www.gov.uk/guidance/providers-of-day-2-and-day-8-coronavirus-testing-for-international-arrivals
http://www.gov.uk/guidance/providers-of-day-2-and-day-8-coronavirus-testing-for-international-arrivals
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 ในช่วงท่ีกกัตวั มีข้อปฏิบติัอย่างไรบ้าง 
ตอบ จะตอ้งกกัตวัในสถานทีท่ีท่่านไดแ้จง้ไวใ้น Passenger Locator Form ซึง่อาจจะเป็นทีโ่รงแรม หอพกั

นกัศกึษา บา้นเช่า ฯลฯ โดยไมอ่อกไปขา้งนอก ยกเวน้กรณฉุีกเฉินเท่านัน้ เช่น ออกไปตรวจโควคิ 
โดยจะมเีจา้หน้าทีสุ่่มตรวจ และหากพบว่าท่านไม่กกัตวัตามท่ีก าหนด จะโดนปรบัเป็นเงิน 
10,000 ปอนด ์สาํหรบัการซือ้อาหารและน้ําดื่ม ตอ้งสัง่ซือ้แบบทีม่บีรกิารส่งถงึบา้นเท่านัน้ และควร
เตรยีมของใชส้่วนตวัทีจ่าํเป็นใหเ้พยีงพอสาํหรบัช่วงการกกัตวั 10 วนัดว้ย ทัง้นี้ สามารถดคูาํแนะนํา
ในการกกัตวัไดท้ี ่http://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england  

ข้อก าหนดอาจจะมีการปรบัเปล่ียนได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ 
ทางบริษทัฯจะรายงานเป็นระยะ 

การช าระค่าบริการ 

เน่ืองจากสถานการณ์โควิด ทางบริษทัฯยงัไมข่อรบัเงินมดัใดๆกบัทางลกูค้า  
จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และทางรฐับาลองักฤษ เปิดรบันักท่องเท่ียวไทยเข้าประเทศโดยไม่กกัตวั 
10 วนั และทางรฐับาลไทยได้ผอ่นคลายเม่ือกลบัประเทศและไม่กกัตวัในสถานท่ีกกัตวั 14 วนั 
 
เม่ือเหตกุารณ์มีความเป็นไปได้ ท่ีจะเดินทางทางบริษทัฯ จะขอเกบ็มดัจ า ตามรายละเอียดด้านล่าง 
การชําระค่าบรกิาร แบ่งเป็น 2 งวด 

 งวดแรก   กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 40,000.- บาท  
 งวดทีส่อง ก่อนออกเดนิทาง 21 วนั  ชาํระส่วนทีเ่หลอืเตม็จาํนวน 

หมายเหต ุ: กรณทีีผู่เ้ดนิทางทางถูกปฏเิสธวซี่า ทางบรษิทัฯ จะคดิค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าธรรมเนียม
วซี่า, ตัว๋เครือ่งบนิ, ตัว๋ฟุตบอล โดยหกัออกจากค่ามดัจาํ 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดั รวมค่าภาษ ี()และส่วนเพิม่ของน้ํามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่21 มถุินายน 2564 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าสหราชอาณาจกัร (Standard time) อตัราค่าธรรมเนียมวซี่า 95 ปอนดร์วมค่าบรกิาร 

VFS ประมาณท่านละ 5,500 บาท  ในกรณีท่ีย่ืนวีซ่าเร่งด่วน ช าระเพ่ิมท่านละ 10,500 บาท 
 ค่าพาหนะท่องเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 
 ค่าตัว๋ชมฟุตบอลพรเีมยีรล์กี ตามท่ีลูกค้าจองท่ีนัง่ Long Side Upper Tier 3 หรือ HOSPITALITY 
 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามระบุในรายการ  
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการ หรอื เทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแต่ละเมอืง 
 ค่าบรกิารนําทวัรโ์ดยหวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์นําเทีย่ว และคอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัการเดนิทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จ ี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวยัวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอุบตัเิหตุ สาํหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี 
จาํนวนเงนิเอาประกนัภยั 3,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกนัสุขภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจาํตวั 

 น้ําหนกักระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไมเ่กนิ 7 
กโิลกรมั 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่าตรวจหาเช้ือโควิดทัง้ในไทย และในต่างประเทศ (ราคาเร่ิมต้น 150 ปอนด ์/ ครัง้ จ่ายตรง) 
 ค่าสถานท่ีกกัตวัทัง้ในไทย และในต่างประเทศ (ราคาเร่ิมต้นส าหรบั 10 วนั รวมอาหาร 1,750 ปอนด)์   
 ค่าน้ําหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิกว่าสายการบนิกําหนด 
 ค่าทปิคนขบัรถ 
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าส่งหอ้งพกัในโรงแรม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง(พาสปอรต์), ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และ

ค่าอาหารที่ส ัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิทัฯจดัให ้
ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ท่านต้องมคี่าใชจ้่าย
เพิม่ 

 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
 กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทีบ่รษิทัฯ

ระบุในรายการเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าบรกิารไมว่่ากรณใีดๆ 
 เมื่อตกลงชําระเงนิ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 
 เทีย่วบนิชัน้ประหยดัในรายการ อาจะมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 ในกรณีที่ฝ่ายจดัการแข่งขนัฟุตบอลพรเีมยีรล์คี มมีตใิหเ้ลื่อนการแข่งขนั หรอื ยกเลกิการแข่ง ที่ทางบรษิทัฯไม่

สามารถนําท่านชมการแข่งขนัได้ในทุกกรณี ทางบรษิัทฯ ยนิดคีนืค่าเข้าชมการแข่งขนัให้ตามราคาหน้าตัว๋ที่
บรษิทัไดจ้ดัซือ้มา 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัจองทวัร ์
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัจองทวัรส์าํหรบัลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 
1. เดก็ทีม่อีายใุนระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจาํเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรอืเครื่องมอืต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดนิทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์อาทเิช่น ผูท้ีด่ ื่มสุราบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สรา้งความราํคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรบัเงือ่นไขระหว่างทวัร ์ทีม่รีะบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้
ทีก่่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบงัคบัใหห้วัหน้าทวัรต์อ้งทาํการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึง่บางครัง้
อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอื่นหรอืโปรแกรมท่องเทีย่วได ้  
 

การยกเลิก 
 ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  หกัค่าบรกิาร 1,000 บาท สาํหรบัการประสานงานของเจา้หน้าที ่ 
 ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจาํ 20,000 บาท/ท่าน 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจาํ 30,000 บาท/ท่าน 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 - 15 วนั ก่อนการเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร์ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 - 1 วนั ก่อนการเดนิทาง หกั 90% ของค่าทวัร์ 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอื NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร ์
 หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่

ขอวซี่าไดท้นัตามกําหนดเวลา ทางบรษิทัฯ จะคดิค่าใชจ้า่ยเพิม่คอืค่าวซี่า และค่าเปลีย่นชื่อตัว๋เท่านัน้  
 หากท่านยกเลกิการเดนิทาง กรณทีีต่ ัว๋มเีงือ่นไข NON-REFUND ท่านจะไมส่ามารถ รบัคนืเงนิค่าตัว๋ไดทุ้กกรณ ี
 หากท่านเปลีย่นผูเ้ดนิทาง กรณทีีต่ ัว๋มเีงือ่นไข NON-CHANGE NAME ท่านจะไมส่ามารถเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได้

ทุกกรณี 
 หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาอนุมตัวิซี่า 

ไมว่่าดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบุคคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนั
ทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักล่าวขา้งตน้  
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง
ทราบล่วงหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการท่องเทีย่ว รวมทัง้ไมส่ามารถรบัผดิชอบจาก
กรณทีีเ่กดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยัดงันี้ การล่าชา้ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, 
อุบตัเิหตุ ฯลฯ ทัง้นี้จะคาํนึงถงึผลประโยชน์และจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด และทางบรษิทัฯ
จะไมร่บัผดิชอบ 

 ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระทาํทีส่่อไปในทางผดิกฎหมายหรอืการ
หลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระมาแลว้ 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรบัราคา
ภาษีน ้ามนัขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 

 
หมายเหต ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนรายละเอยีดบางประการทวัรน้ี์ เมื่อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยั จนไม่อาจแก้ไขได้

โดยจะคาํนึงถงึผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 
 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทยีวสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์และจะไมร่บัผดิชอบต่อ

ค่าบรกิารทีท่่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 
 รายการนี้เป็นเพยีงการเสนอราคา ทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่งหลงัจากไดส้ํารองทีน่ัง่กบัสาย

การบนิ และโรงแรมทีพ่กั  อยา่งไรกต็าม รายการนี้อาจจะเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 สตรมีคีรรภ ์ควรแจง้เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ เพื่อการตรวจสอบขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณเีกดิความเสยีหาย หรอืสญูหาย สาํหรบักระเป๋าเดนิทาง กระเป๋าใบเลก็ หรอื

ของมคี่าส่วนตวัของท่านระหว่างการเดนิทาง 
 กรณทีีท่่านไมไ่ดจ้องตัว๋กรุป๊ )แยกตวั (กบัทางบรษิทั โดยทีท่่านไดท้าํการจดัหาตัว๋เอง จาํเป็นตอ้งไดร้บัการ

ยนืยนัคอนเฟิร์มออกกรุป๊จากบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ก่อนทําการออกตัว๋หรอืจองบรกิารต่างๆดว้ย
ตวัเอง หากไมม่กีารยนืยนัเป็นลากลกัษณ์อกัษร เรือ่งการคอนเฟิรม์ออกกรุป๊ บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่าย
ใดๆทัง้สิน้ หากกรุ๊ปมกีารยกเลกิการเดนิทาง 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศองักฤษ 

ใชเ้วลายืน่ประมาณ 20-30 วนัทาํการไมน่บัวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุ 
 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ํ่ากว่า 6 เดอืนก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเก่าตอ้งนําไป

แสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิซี่า และตอ้งแจง้การเดนิทางเขา้-ออกประเทศต่างๆ 10 ครัง้ล่าสุดดว้ย 
 สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล / สาํเนาทะเบยีน

สมรส, หยา่ / สาํเนาสตูบิตัร ในกรณอีายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  
 หนงัสอืรบัรองการทาํงานจากบรษิทั / สงักดัทีท่่านทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุตําแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบับรษิทัน้ีและช่วงเวลาทีข่อลางานเพื่อเดนิทางไปท่องเทีย่ว 
หลงัจากนัน้จะกลบัมาทาํงานตามปกตหิลงัครบกําหนดลา   

 กรณทีีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนงัสอืรบัรองบรษิทัทีค่ดัไว้ไมเ่กนิ 6  
เดอืน พรอ้มวตัถุประสงค ์หรอืใบเสยีภาษ ีและหลกัฐานการเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืนตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจบุนั ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิ
สมํ่าเสมอ และมจีาํนวนไมต่ํ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้หน็ว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายได้
อยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสู่ภมูลิาํเนา ในกรณทีีเ่ดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยื่นขอวซี่า 
ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้า่ยในครอบครวัดว้ย  ***สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนั*** 

 กรณทีีบ่รษิทัของท่าน เป็นผู้รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1 –6แลว้ ทางบรษิทัจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ย และการกลบัมา
ทาํงานของท่าน โดยระบุชื่อผูเ้ดนิทางและเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

 กรณทีีเ่ป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจรงิ พรอ้มสาํเนาบตัรนกัเรยีน/
นกัศกึษา   

 กรณทีีเ่ดก็อายตุํ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งทาํจดหมายยนิยอม โดยที่
บดิา, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนึ่งได ้ณ ทีว่่าการ
อําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรอืผูอ้ํานวยการเขตลงลายมอืชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่าง
ถูกตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบั มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหม ่กต็อ้งชาํระ
ค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัด
หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 
และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวี
ซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ  

 ทางสถานทตูไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมวซี่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณาวซี่าไมว่่าจะ
เป็นเหตุผลใดกต็าม ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งคนืค่าวซี่าได้ 
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ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 20 วนัท าการ 
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย์ืน่วซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีาประเทศองักฤษ 

**  กรุณากรอกใหค้รบเพราะขอ้มูลมีผลกบัการพิจารณาการอนุมติัวซ่ีา ** 
 

ช่ือ-นามสกลุ  ผูเ้ดินทาง  ภาษาไทย  .................................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกลุ  ผูเ้ดินทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง................................................................................................................. 
วนั เดือน ปีเกิด ค.ศ.............................................................................................................................................................................. 
เช้ือชาติ .............................. สญัชาติ ..............................สถานท่ีเกิด......................................ประเทศ................................................ 
ท่ีอยู ่ท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีสถานทูตติดต่อในช่วงระยะเวลาท่ีมีการยืน่ขออนุมติัวซ่ีา  
 ( ถา้ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด ) 
............................................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................................... 
ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา ............... ปี ......... เดือน  หมายเลขโทรศพัท ์บา้น............................................... 
ท่ีท างาน .................................................มือถือ................................................หมายเลขโทรสาร Fax …………………………........ 
E-Mail ................................................................................. ............................................................................................................... 
มีหนงัสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด .........................เล่ม หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ................................................................ 
หนงัสือเดินทางปัจจุบนัเลขท่ี ................................. วนัท่ีออก.....................................หมดอาย.ุ........................................................... (โปรด
(**ทั้งพาสปอร์ตเล่มเก่าและเล่มใหม่ระบุวนัออก,วนัหมดอายดุว้ย**) 
ประเทศท่ีเคยเดินทางไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และวตัถุประสงคใ์นการไป  (โปรดระบุวนัเดินทางและวนักลบัตามวซ่ีา) 
...............................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม่ ......................................................................................................................................... 
เคยเขา้ประเทศองักฤษเม่ือ .................................................................................................................................................................. 
วนัเดือนปีท่ีเคยเขา้คร้ังล่าสุด ..............................................................................................รวมทั้งหมดก่ีวนั...................................... 
วตัถุประสงคใ์นการไป.......................................................................................................................................................................... 
 

ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวซ่ีาองักฤษ หรือ ประเทศอ่ืนๆหรือไม่ ......................................................................................................... 
สถานภาพ .......... โสด    ...........หยา่ และมีทะเบียนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
       .......... แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)     ...........แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดินทางเก่ียวกบัดา้นอาชีพ การงาน รายได ้รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 
กรณีรับราชการอาทิ ทหาร ต ารวจ และอ่ืน ๆ กรุณาระบุยศและสงักดัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ(ถา้ทราบ) 
งานปัจจุบนัท าอาชีพ , ต าแหน่ง ( โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) ........................................................................................................... 
ช่ือบริษทัท่ีท างาน ..............................................................โปรดระบุวนัท่ีเร่ิมท างาน ........................................................................ 
ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน ....................... ................................................................................................................................................. 
โปรดระบุโทรศพัท ์.............................................................อีเมล ์........................................................................................................ 
ท่านมีรายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรือไม่  ............... มี   เงินเดือน.............................บาท  ..............ไม่มี 
ถา้มีโปรดกรอกรายละเอียด.................................................................................................................................................................. 
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รายไดร้วมต่อเดือนจากทุกงานท่ีท่านท า ............................................................................................................................................. 
ท่านมีรายรับจากแหล่งอ่ืนๆหรือไม่ รวมทั้งเพ่ือนๆและ ครอบครัว    ............ มี    รายได.้................บาท ..............ไม่มี 
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียด ..................................................................................................... ..............................................................      
ท่านไดมี้การออมเงิน เช่น ไดซ้ื้อบา้น , ท่ีดิน , อสงัหาริมทรัพย ์, ซ้ือหุน้เล่นแชร์หรือไม่  ........ มี .......ไม่มี 
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียดพร้อมระบุมูลค่ารวม................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ ....................................................................................................... 
ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่................................................................................................................................................. 
ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท่้าน ......................................................................................................................... 
ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้าย ต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม  ค่าอาหาร ................................................................................................................... 
ถา้มีคนจ่ายใหท่้าน ไม่วา่จะเป็นบางส่วน หรือ ทั้งหมด เขาไดจ่้ายใหเ้ป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ............................................................. 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ..................................................................................................... 
 

ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือกรณีหยา่กรุณากรอกขอ้มูลของคู่สมรสเก่าดว้ย 
ช่ือ นามสกลุ ของ คู่สมรส ..................................................................................................มือถือ...................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส .......................................................หมายเลขหนงัสือเดินทาง ............................................................... 
เช้ือชาติ ..................................................................................... สญัชาติ ............................................................................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนัของคู่สมรส ..................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................โทรศพัทท่ี์บา้น......................................................... 
ในกรณีท่ีมีบุตร ตอ้งกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมทุกคน 
ช่ือ นามสกลุ ของบุตร ......................................................................................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร ......................................................................... หมายเลขหนงัสือเดินทาง .................................................... .0 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ ............................................................................................................................................................................ 
ช่ือ นามสกลุ ของบุตร .............................................................................................................................................................................. 
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร ......................................................................... หมายเลขหนงัสือเดินทาง ........................................................ 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ .............................................................................................................................................................................. 
ช่ือ นามสกลุ ของบุตร .............................................................................................................................................................................. 
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร ......................................................................... หมายเลขหนงัสือเดินทาง ........................................................ 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ .............................................................................................................................................................................. 
ประวติัของบิดา  
ช่ือของบิดา ................................................................................. นามสกลุของบิดา ......................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ของบิดา .............................................................  สถานท่ีเกิดของบิดา ..................................................................... 
ประเทศท่ีเกิด ................................................................ เช้ือชาติ ............................................ สญัชาติ ................................................... 
ประวติัของมารดา  
ช่ือของมารดา ............................................................................. นามสกลุของมารดา ...................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิดของมารดา ......................................................... สถานท่ีเกิดของมารดา .................................................................. 
ประเทศท่ีเกิด ............................................................... เช้ือชาติ ............................................ สญัชาติ ..................................................... 
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