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-   สมัผสัหนึง่ในสิง่มหศัจรรยข์องโลกกลุม่หนิสโตนเฮนจ ์ 

    (Stonehenge) 

-   เขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) 

-   ชมการแขง่ขนัฟตุบอล นดัหยดุโลก ลเิวอรพ์ลู VS แมนฯ ซติี ้

-   ชมบา้นวลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare)  

     กวที ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุขององักฤษ   

-   เมอืงออ๊กฟอรด์ (Oxford) ชมสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง Harry Potter 

-   ถา่ยรูปกบั ทาวเวอรบ์รดิจ ์(Tower Bridge) 

    “สะพานหอคอย" สญัลกัษณแ์หง่หนึง่ของกรุงลอนดอน 



   วนัที ่8 พ.ย. 62          กรุงเทพ - เมืองแมนเชสเตอร์ - โรงแรม ที ่เมืองแมนเชสเตอร์ 

06.00 น.         คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน โอมาน 

แอร์ไลน์ พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

09.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยสายบิน โอมาน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี XXXX ใช้

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 14.30 ชัว่โมง บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่นบนเคร่ือง แวะเปล่ียน

เคร่ืองท่ี ประเทศโอมาน 

18.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองแมนเชสเตอร์ หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง  
                           รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
                           จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS MANCESTER EAST OR SIMILAR หรือ ระดบั

เทียบเท่า 
   วนัที ่9 พ.ย. 62         แมนเชสเตอร์ - ท่าเรือ ALBERT DOCK  - กลางวนั - ชมเกมส์การแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทมีลิเวอร์พูล vs 

แมนเชสเตอร์ ซิตี ้สนาม Anfile - โรงแรม  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
น าท่านเท่ียวชม ท่าเรือ อัลเบิร์ต (ALBERT DOCK)  พื้นท่ีบริเวณริมน ้ าแสนทนัสมยัของลิเวอร์พูลแห่งน้ี
เป็นเหมือนศูนยร์วมร้านอาหารและบาร์ท่ีดีท่ีสุดของเมือง นอกจากน้ียงัมีพิพิธภณัฑ์ชั้นยอดหลายแห่งด้วย  
เขตแห่งความบนัเทิงท่ีโด่งดงัท่ีสุดในลิเวอร์พูลเขตน้ีเคยเป็นท่าเรือประจ าเมืองอนัดบัตน้ๆ ของโลก ท่า
เรืออลัเบิร์ตสร้างข้ึนมาในปี 1846 เป็นท่าเรือสุดทนัสมยัท่ีมีเครนท่ีขบัเคล่ือนดว้ยน ้ าเป็นอนัแรกๆ ของโลก 
และยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งเช่นโกดงัขนาดใหญ่หลายโกดงัดว้ย ปัจจุบนั ท่าเรืออลัเบิร์ตไดรั้บการ
ปรับปรุงใหม่และเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจหลายแห่ง และยงัมีบาร์ท่ีไม่ตกยุค 
ร้านอาหารและสถาบนัดา้นวฒันธรรมส าคญัๆ ของเมือง ท่าเรืออลัเบิร์ตตั้งอยูใ่นศูนยก์ลางของเมือง และถือ
เป็นสถานท่ียอดนิยมในลิเวอร์พูล นอกจากน้ียงัเป็นจุดหลกัส าหรับการตั้งตน้ท่องเท่่่ียวในระหวา่งท่ีอยูใ่น
เมืองน้ีอีกดว้ย  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร  
บ่าย  น าท่านสู่ สนามแอนฟิลด ์ของ หงส์แดง ลิเวอร์พูล ก่อนเกมส์การแข่งขนัเร่ิมประมาณ 2 ชัว่โมง 
                           พาท่านต้อนรับนักเตะ ขอลายเซ็น ชมสนามฝึกซ้อม และ เกบ็ภาพบรรยากาศภายในสนามแอนฟิลด์ 
                           ชมแมตซ์การแข่งขนัฟุตบอลนดัหยดุโลก ระหวา่งทีม หงส์แดง ลเิวอร์พูล ปะทะ เรือใบสีฟ้า แมนฯ ซิตี ้ 
 ** ทีน่ั่งในสนามฟุตบอล การันตี 2 ทีน่ั่งติดกนั** 
 
 
 
 
 
 



 
เยน็                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตราคาร 

  น าท่ าน เข้ า สู่ ท่ีพัก  HOLIDAY INN EXPRESS LIVERPOOL KNOWSLEY OR SIMILAR ห รือ 

เทียบเท่า 

   วนัที ่10 พ.ย. 62     แอนฟิลด์ สเตเดีย้ม Tour - เอติฮัด สเตเดีย้ม Tour - เมืองเชสเตอร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

                           น าท่านเดินทางไปยงั สนามสนามฟุตบอลแอนฟิลด์ (Anfield) เป็นสนามของสโมสรฟุตบอลลเิวอร์พูล  

                           จากนั้นพาท่านเขา้เยีย่มชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ และ พพิธิภัณฑ์ (Museum) ของสโมสรลเิวอร์พูล 

อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกของทีมท่ีท่านช่ืนชอบในร้าน MEGA STORE ท่ีมากมายไปดว้ยของท่ี

ระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล 

เทีย่ง                   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตราคาร  

บ่าย                    น าท่านเดินทางไปยงัสนามซิตีออฟแมนเชสเตอร์ (City of Manchester Stadium) หรือเป็นท่ีรู้จกัในช่ือ สนาม 

กีฬาอลัติฮดั (Etihad Stadium)  

                            จากนั้นน าท่านเยีย่มชม สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด และ พพิธิภัณฑ์ (Museum) ของสโมสรแมนฯยูฯ 

อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกของทีมท่ีท่านช่ืนชอบใน ร้าน MEGA STORE ท่ีมากมายไปดว้ยของท่ี

ระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอ       

                            ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมือง เชสเตอร์ 

เยน็                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตราคาร 



  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั DOUBLETREE BY HILTON CHESTER HOTEL หรือ เทียบเท่า 

     วนัที ่11 พ.ย. 62      เมืองเชสเตอร์ - Stratford-upon-Avon - วลิเลีย่มเช็คสเปียร์ -  อ๊อกฟอร์ด - อาคารไคร้ชเชิร์ทคอลเลท็ – 

อ๊อกฟอร์ด 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าเอวอน อนัเป็นบา้น

เกิดของ วลิเลีย่ม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) กวท่ีีมีช่ือเสียงท่ีสุดขององักฤษ  ชมเมืองแสตรทฟอร์ด 

ซ่ึง ร่มร่ืนไปดว้ยสวนสาธารณะ น าท่านชมบ้านเช็คสเปียร์ (ด้านนอก) ชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity แม่น ้าเอ

วอนอนัเงียบสงบ และสถานท่ีในประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักวีเอกผูน้ี้ อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก

จากร้านคา้มากมาย น าท่านเขา้สู่เมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford) เมืองแห่งการเรียนรู้ และเมืองสถานท่ีถ่ายท า

ภาพยนตร์เร่ือง Harry Potter ภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองอ๊อกซฟอร์ด 

เป็นเมืองท่ีค่อนขา้งเล็กกะทดัรัด ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศองักฤษ ใกลก้บัแม่น ้าเทมส์ n  

เทีย่ง                   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตราคาร 

บ่าย                    น าท่านเท่ียวชม  Christ Church เป็นสถาบนัทางการศึกษาเพียงแห่งเดียวในโลกท่ีเป็นโบสถ ์โดยมีหวัหนา้ 

วิทยาลัยเป็นคณบดีของคริสตจักร ซ่ึงมีฐานะเป็นบาทหลวง คริสตจักรน้ีได้ก่อตั้ งข้ึนท่ามกลางการ

เปล่ียนแปลงทางศาสนาในสมยัพระเจา้ Henry VIII รวมถึงเป็นหน่ึงในสถาบนัท่ีใหญ่ท่ีสุดในมหาวิทยาลยั

ออกซ์ฟอร์ด โดยมีวชิาและเน้ือหาการสอนท่ีครอบคลุม ทั้งดา้นอกัษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวทิยาศาสตร์

กายภาพ นอกจากน้ีก็มีชุมชนการศึกษาซ่ึงประกอบไปดว้ยหลากหลายสาขาวิชา ทั้งนกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรีและบณัฑิตท่ีได้รับประโยชน์จากสถาบนัหรือวิทยาลยั และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมถึง Art 



Room และ Music Room โดยคริสตจกัรแห่งน้ี ก็เหมือนกบัวิทยาลยัอ่ืนๆ ทัว่ไป ซ่ึงเป็นองค์กรการกุศล

อิสระ ในขณะเดียวกนัก็ยงัเป็นส่วนหน่ึงของมหาวทิยาลยัดว้ยเช่นกนั 

เยน็                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตราคาร 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS OXFORD KASSAM STADIUM หรือ เทียบเท่า 

     วนัที ่12 พ.ยใ 62     อ๊อกฟอร์ด – เมืองบาธ – โรมันบาธ -  อนุสาวรีย์หิน สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) - ลอนดอน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

                            ท่านน าน าท่านออกเดินทางต่อสู่เมือง บาธ (Bath) ตั้งอยูใ่นหุบเขาของแม่น ้ าเอวอนในบริเวณท่ีมีน ้ าพุร้อน

ธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของชาวโรมนัสมยัท่ียงัเรือง

อ านาจ และเป็นผูส้ร้างโรงอาบน ้ าโรมนั (Roman Bath) 

และย ังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ 

(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์

น ้ าแร่ร้อนโรมนั (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวติัการ

คน้พบท่ีน่าสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมือง  

คือ บริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้ าแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนท่ีสอง คือ บริเวณวดั และส่วนท่ีสาม คือ 

บริเวณท่ีเปิดบริการให้นกัท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใชบ้ริการน ้าแร่ซ่ึงมีทั้งสระวา่ยน ้ า, บ่อน ้าแร่เยน็-ร้อน, หอ้งอบ

ไอน ้า และส่วนท่ีเป็น Turkish Bath เดินทางต่อสู่เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส์ (Wales) หน่ึง

ในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตั้ งของปราสาทคาร์ด๊ิฟ (Cardiff Castle)  เดิมเป็นท่ีพ  านักของขุนนาง

ผูป้กครองเมือง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ จากนั้นผา่นชมศาลาวา่การเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่

ผา่นชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ด๊ิฟ สนามกีฬามิลเลนเนียม อาคารท่ีท าการของรัฐ 

เท่ียง                 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตราคาร  

บ่าย                    ท่านเดินทางสู่เมืองอเมซเบอร์ร่ี น าท่านสัมผสัหน่ึงในส่ิงมหศัจรรยข์องโลกกลุ่มหิน สโตนเฮนจ์ (Stonehenge)  

กลุ่มหินท่ีมีลกัษณะรูปทรงการจดัวาง

ท่ีแปลกและไม่ทราบวตัถุประสงค์ท่ี

แน่ชัดในยุค 3,500-4,000 ปีมาแล้ว 

ท่านจะท่ึงกบัความสามารถของมนุษย์

ท่ีไดน้ ากอ้นหินขนาดใหญ่น ้าหนกับาง

กอ้นถึง 45 ตนั  มาวางเรียงกนัเป็นวงกลมไดอ้ยา่งน่ามหศัจรรย ์จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นลาคอค ท่ีไดช่ื้อ

วา่เป็นบริเวณท่ีมีทิวทศัน์แบบองักฤษแท้ๆ  ท่ีสวยงาม ชมบรรยากาศบา้นเรือนตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 13 ท่ีสร้าง

ดว้ยหินอยูก่ลมกลืนกบัธรรมชาติ และไดรั้บการอนุรักษใ์หบ้รรยากาศเหมือนเม่ือเกือบพนัปีท่ีแลว้ ท่ีสวยงามจน

ถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตร์หลายเร่ือง อาทิ ภาพยนตร์เร่ืองแฮร์ร่ี พอตเตอร์ เดินชมบา้นเรือน โบสถล์าคอคแอบ



เบ ้(ดา้นนอก) ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบับา้นเรือนแบบองักฤษโบราณแท ้ท่ีสวยงาม ท่ีท่านไม่สามารถพบไดใ้นท่ี

อ่ืนอีกแลว้   

เยน็                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตราคาร 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL MERCURE LONDON HEATHROW หรือ เทียบเท่า 

    วนัที ่13 พ.ย. 62    บริติชมิวเซียม (British Museum)  – ห้างสรรพสินค้าแฮร์รอดส์  (Harrods)  – Oxford Street (ถนนอ๊อกฟอร์ด)    

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

สาย                     จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ บริติชมิวเซียม หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ พิพิธภณัฑอ์งักฤษ (British Museum) ใน

กรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์ดา้น

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของมนุษยท่ี์ส าคญัท่ีสุดและ

ใหญ่ท่ีสุดในโลก[1] มีการก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 

1753) ในเบ้ืองตน้วตัถุท่ีเก็บรวบรวมไวส่้วนใหญ่เป็นของ

สะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซ่ึงเป็นแพทย ์

และนกัวทิยาศาสตร์ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเปิดใหบ้ริการแก่สาธารณะเป็นคร้ังแรกในวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2302 

(ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อนัเป็นสถานท่ีตั้งของอาคารพิพิธภณัฑ์ใน

ปัจจุบนั 

เท่ียง                 รับประทานอาหารกลางวนั พเิศษ*** เป็ดย่าง FOUR SEASON  

บ่าย                 เท่ียวองักฤษทั้งที ตอ้งไม่พลาดชอ้ปป้ิงท่ี ห้างแฮร์รอดส์  หา้งสรรพสินคา้ท่ีไดช่ื้อวา่หรูหราท่ีสุดแห่งหน่ึงของ 

โลก ถูกก่อตั้งข้ึนในปี 1834 และเป็นสัญลกัษณ์อย่าง

หน่ึงของกรุงลอนดอน มาลอนดอนแล้วถ้าไม่ได้แวะ

มาแฮร์รอดส์เน่ียถือว่ามาไม่ถึงนะคะ นักท่องเท่ียว

ทั้งหลายยกให้เป็นทั้งแหล่งท่องเท่ียวและเป็นห้างหรู

ในเวลาเดียวกัน Harrod’s เป็นห้างท่ีมีความยิ่งใหญ่

อลงัการ เพราะมีพื้นท่ีทั้งหมดถึง 7 ชั้น ประกอบดว้ยร้านคา้กว่า 300 ร้าน เวลามาท่ีน่ีเราจะไดเ้ห็นศิลปะของ

สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมผสมผสานอยูก่บัความทนัสมยัไดอ้ยา่งกลมกลืน จึงเป็นท่ีท่ีเหมาะส าหรับการใชเ้วลา

เดินเท่ียวและชอ้ปป้ิงซ้ือของไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน เป็นอีกหน่ึงพิกดัจุดชอ้ปป้ิงเด็ดของลอนดอน 



  จากนั้นช้อปป้ิงกนัต่อเน่ืองท่ี  ถนนอ๊อกฟอร์ด  (Oxford Street) เพราะท่ีน่ีเรียกไดว้่าเป็นหัวใจและเส้นเลือด

ใหญ่ของลอนดอนเลยค่ะ เราจะไดพ้บเห็นผูค้นหนาแน่นคึกคกัท่ีถนน

แห่งน้ีทุกวนั ตลอดความยาวกว่า 1.6 กม. เต็มไปดว้ยร้านคา้ตั้งแต่แบ

รนดช์ัน่น าทัว่ไปอยา่ง Nike, Topshop, H&M รวมถึงแบรนดช่ื์อดงัของ

องักฤษท่ีมีสินค้าส่ิงอย่างท่ีคุณต้องการอย่าง Marks & Spencer และ

ห้างสรรพสินค้าช่ือดังของอังกฤษไม่ว่าจะเป็น Mayfair, Selfridges 

และ หา้งร้านในระแวกน้ีส่วนใหญ่เปิด  

เยน็                       รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของ โรงแรม 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL MERCURE LONDON HEATHROW หรือ ระดบัเทียบเท่า 

     วนัที ่ 14  พ.ย. 62    ลอนดอน - พระราชวงั เวสมินสเตอร์ - บิ๊กเบน - ลอนดอน อาย – กนิกลางวัน - ถ่ายรูปที ่พระราชวงั บัคกิง้
แฮม ทาวเวอร์ บริดจ์  - LHR Airport 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ น าท่านเท่ียวชมและถ่ายภาพเก็บความประทบัใจกบัสถานท่ีท่ีท่านไม่ควรพลาดเม่ือมาเท่ียว

ลอนดอน นั้นก็คือ Westminster Abbey เป็นหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวห้ามพลาดของกรุงลอนดอน ตั้งอยู่ทาง

ตะวนัตกของพระราชวัง Westminster สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1245 ซ่ึงถือว่าเป็นโบสถ์ท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดใน

ประเทศองักฤษ และท่ีส าคญัยงัได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO อีกด้วย และยงัเป็น

สถานท่ีตั้งหอนาฬิกา Big Ben หอนาฬิกาน้ีถูกสร้างหลงัจากไฟไหมพ้ระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร์เดิม เม่ือวนัท่ี 

16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์ร่ี เป็นผูอ้อกแบบ หน่ึงในสัญลักษณ์ท่ีรู้จักมากท่ีสุดของสหราช

อาณาจกัร ประจ าพระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร์ ซ่ึงในปัจจุบนัใชเ้ป็น ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์เตอร์ (Houses of 

Parliament หรือ Westminster Palace) ตั้งอยูทิ่ศตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั และน าท่านถ่ายภาพ

กบั London Eye เป็นชิงช้าสวรรค์ท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมากในสหราชอาณาจกัร 

 

 

 

 

เทีย่ง                   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จากนั้นน าท่านชมและถ่ายภาพดา้นหนา้กบั พระราชวงับัคกิง้แฮม (Buckingham Palace) ท่ีประทบัของพระ

ราชินีอลิซาเบธท่ี 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน และผา่น จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) ท่ี



รายล้อมไปด้วยอาคารท่ีน่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญ่เป็น

อนัดบั 2 ของโลก สถานท่ีใช้จดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชาร์ล และเลด้ีไดอาน่า สเปน

เซอร์ และน าท่านถ่ายภาพกบัสถานท่ีส าคญัอีกแห่ง ทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) คือ สะพานท่ีมีรูปแบบ

ของสะพานยกและสะพานแขวนอยูร่วมกนั ตั้งอยูใ่จกลางกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ สร้างข้ึนในระหวา่ง 

ค.ศ. 1886-1894 เพื่อเป็นสะพานขา้มแม่น ้ าเทมส์ สะพานแห่งน้ีตั้งอยูใ่กลก้บัหอคอยแห่งลอนดอน ซ่ึงเป็น

ท่ีมาของช่ือสะพานวา่ "ทาวเวอร์บริดจ"์ หรือ "สะพานหอคอย" และกลายเป็นสัญลกัษณ์แห่งหน่ึงของกรุง

ลอนดอน 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฮีทโทรว์ กรุงลอนดอน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียม

ตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

20.00 น. ออกเดินทางจากกรุงลอนดอนกลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน โอมาน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี XXXX ใชร้ะยะเวลา

ในการเดินทางประมาณ 19.45 ชัว่โมง บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่นบนเคร่ือง แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี 

ประเทศโอมาน    

     วนัที ่15 พ.ย. 62   กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 

17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

**ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

อตัราคา่บรกิาร 10 ทา่นขึน้ไป 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่
เด็กไมเ่กนิ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 

เดอืน พฤศจกิายน  

8-15 พฤศจกิายน 2562  96,900 96,900 95,900 12,900 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgrade ที่น่ังเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ป

เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 



3. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน 
4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
5. คา่วซีา่ประเทศอังกฤษและคา่บรกิารแลว้ 
6. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
7. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ 30 กโิลกรัม (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรัม 
8. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 1,000,000 บาท 
9. ราคานีร้วมคา่ต ัว๋บอล ระหวา่ง Liverpool & Man Chester City การนัต ี2 ทีน่ ัง่ตดิกนั 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 55 ปอนด(์GBP) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 

2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

• การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 
 -   โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

 - หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถึง20ท่านและท่านยัง

 ประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

• ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุก
คร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

• การช าระคา่บรกิาร 
 - กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 25,000 บาท พรอ้มกบัคา่วซีา่ 6,000 บาท 

 (กรณุาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่และส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มกับหลักฐานโอนเงนิมัดจ า 

 คา่ทัวร)์ 

 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืจะเรยีกเก็บไมน่อ้ยกวา่ 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนบัจากวนั

เดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไมต่ ่ากว่า 3 หนา้) **

กรณุาตรวจสอบเอกสารทกุฉบบักอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบ** 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิห ้

เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใด 

ๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่

เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้  

 

 



เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15-20 วนัท าการ 

*** ยืน่วซีา่แสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) *** 

 เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวี

ซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย***  

2. หลกัฐานการเงนิ  

2.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป 

สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอื

ถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และบัญชตีอ้งมคีรบทกุ

เดอืน ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  

2.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้่านถ่ายส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเล่ม (ทัง้เล่มเก่า –เล่ม

ใหม)่ 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม า่เสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ จะท า

ใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  

2.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

2.2.1 ส าเนาสมุดเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้อัพเดทไมเ่กนิ 

15 วัน ก่อนวันยื่นวซี่า และบัญชตีอ้งมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน ใหข้อเป็น

STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

2.2.2. ตอ้งท าหนังสือรับรองค่าใชจ้่ายที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor 

Letter) 

***สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชตีดิลบ บัญชฝีากประจ า บัญชกีระแสรายวันบัญชสีหกรณ์ออมทรัพย ์

พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 



3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไม่จดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษา 

อยู ่

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

4. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดย

มารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมี

รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พรอ้ม

เดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 

6. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

7. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปล

หรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทับตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไมส่ามารถใชต้ัวทีแ่ปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูรั้บผดิชอบเอง) 

 



กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอ

เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋

แลว้) ***เฉพาะทา่นทีไ่มผ่า่นวซีา่เทา่น ัน้*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1.ชือ่/นามสกลุ(นาย/นางสาว/นาง/ด.ช./ด.ญ.) 

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

2.วนั-เดอืน-ปีเกดิ .......................................... อาย ุ.................... ปี......... 

สถานทีเ่กดิ ............................... 

3.ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี ................................................................................... 

โปรดระบเุหตทุีเ่ปลีย่น ) ................................................................................... 

4.ทีอ่ยูปั่จจบุัน(ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 

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

...................................................รหัสไปรษณีย.์................... 

อเีมล.์...................................................... 

โทรศัพทบ์า้น ..................................................... มอืถอื ..................................................... 

5.อาชพีปัจจบุัน.............................................. 

วนั เดอืน ปี ทีเ่ริม่ตน้ท างาน..................................ต าแหน่ง.........................................................  

ชือ่สถานทีท่ างานหรอืรา้นคา้/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย 

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

ทีอ่ยู.่..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย.์..............โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย..............................................อเีมล์

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

6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา่ (.....) มา่ย (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา (.....) แยกกันอยู ่

7. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกัน กรณุาระบ ุ

ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสัมพันธ.์..............................  

ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสัมพันธ.์.............................. 

ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสัมพันธ.์.............................. 

8.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบุัน ทา่นอาศัยมากีปี่....................................... 

9.ชือ่-นามสกลุของบดิา...............................................................วนัเดอืนปีเกดิของบดิา

.......................................................................สถานทีเ่กดิ................................. 

10.ชือ่-นามสกลุของมารดา..........................................................วนัเดอืนปีเกดิของมารดา

...................................................................สถานทีเ่กดิ.................................. 

11.รายไดต้อ่เดอืน............................................บาท 

12.รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก......................................................................... 

แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้............................................................................................................ 



13.คา่ใชจ้า่ยของทา่นตอ่เดอืน.........................บาท 

14.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่ง ๆ ตอ่เดอืน...................บาท 

15.ทา่นมหีลักทรัพยส์ว่นตัวนอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบัตร หุน้ หรอือืน่ ๆ กรณุาระบุ

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

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

16.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอืน่ ๆนอกเหนอืจากประเทศอังกฤษหรอืไม ่

ถา้เคยโปรดระบปุระเทศนัน้และเพราะเหตใุด

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

17.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่อังกฤษหรอืไม.่.....................................ถา้เคย  

เพราะเหตใุด

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

18.ภายใน10ปีทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม…่……………………………………….……………… 

ถา้เคย ไดว้ซีา่ประเภทไหน....................................... 

วนัออกวซีา่...........................................................วนัหมดอายขูองวซีา่

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

เดนิทางเขา้อังกฤษกีค่รัง้..................เมือ่วนัที.่....................................................ถงึวันที ่

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

19.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส รวมถงึบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชือ่ – นามสกลุ / วนัเดอืนปีเกดิ รวมถงึ 

สถานทีเ่กดิดว้ย 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอื

เดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอื

เดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอื

เดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอื

เดนิทาง................ 

20.ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้

เลขพาสปอรต์......................วันออก......................วนัหมดอาย.ุ.......................ออกให ้ ณ ประเทศ

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

สามารถถอืมาวนัยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่....................... 

เลขพาสปอรต์......................วันออก.......................วนัหมดอาย.ุ......................ออกให ้ ณ ประเทศ

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

สามารถถอืมาวนัยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่..................... 

เลขพาสปอรต์......................วันออก.......................วนัหมดอาย.ุ......................ออกให ้ ณ ประเทศ

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

สามารถถอืมาวนัยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่...................... 



เลขพาสปอรต์.....................วนัออก........................วนัหมดอาย.ุ......................ออกให ้ ณ ประเทศ

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

21. ประวตักิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา 

1.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง

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

2.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง

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

3.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง

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

4.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง

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

5.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง

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

6.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง

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

7.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง

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

8.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง 

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

9.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง

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

10.ประเทศ......................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง

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

22.วนัเดนิทางไปอังกฤษวนัที.่.........................................ถงึวันที.่.............................................. 

23.ทีพั่กในอังกฤษ........................................................................... 

ทีอ่ยู.่........................................................................................................................................ 

.....................................................................เบอรโ์ทร........................................................ 

24.บรษัิททีค่ณุท างาน/บรษัิทท าเกีย่วกับอะไร

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

25.มเีงนิคงเหลอืในบัญชทัีง้หมดเทา่ไหร ่

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

 

*** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลน์

ของทา่น *** 

-หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 

-หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการท างานของทา่นเป็น

ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 

 



หมายเหต ุการอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็น

เพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


