
 
 

 

  



 
 

 

 
ทวัรอ์งักฤษ 8 วนั การบินไทย 

ชมฟตุบอลองักฤษ ศึกแดงเดือด 
 
 
 

HILIGHT  
• ทวัรเ์ตม็รปูแบบ Full Service มีหวัหน้าทวัรบ์ริการตลอดการเดินทาง 
• ชมเมืองลิเวอรพ์ลู เมืองถ่ินก าเนิดของวงดนตรี ส่ีเต่าทองหรือ เดอะบีทเทิล 
• ชมมหาวิหารยอรค์มินสเตอร ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะองักฤษ 
• ชมฟุตบอลพรีเมียรล์คี ระหว่าง LIVERPOOL VS MANCHESTER UNITED  (HOSPITALITY) 
• ช้อปป้ิงจุใจท่ี BICESTER OUTLET 
• เท่ียวสบายไม่เหน่ือย (พกัลิเวอรพ์ลู 2 คืน, พกัแมนเชสเตอร ์1 คืน, พกัลอนดอน 2 คืน) 
• ล้ิมรสเป็ดย่าง พร้อมกุ้งมงักร อนัโด่งดงั ณ ภตัตาคาร FOUR SEASON และ BURGER & LOBSTER 

 
โปรแกรมการเดินทาง : 17 – 24 มีนาคม 2022 
 
 
 
21.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย  เจา้หน้าทีใ่หก้ารต้อนรบั

และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ  

 
 

00.55 น.  ออกเดนิทางสู่ลอนดอน โดยเทีย่วบนิที ่TG910 (00.15-06.20) 

06.25 น.   คณะถงึสนามบนิฮทีโธรว ์นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ รถโคช้ปรบัอากาศรอรบัท่าน 
อ อกเดนิทางสู่เมอืงหมู่บ้านไบบิวรี่ (Bibury) จดัว่าเป็น The Most beautiful village in England เป็น
หมู่บ้านเล็ก ๆ มลีกัษณะเป็นกระท่อมเก่าแก่ เรยีกว่าเป็นแบบฉบบับ้านเมอืงขององักฤษของแทยุ้ค
ศตวรรษที่ 17 - 18 ที่ยังคงรักษาสภาพในอดีตไว้เป็นอย่างดีมีแม่น ้าสายเล็ก ๆ ไหลผ่านหมู่บ้าน 
ในช่วงฤดูรอ้นบา้นแต่ละหลงัจะตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไมแ้บบองักฤษ โดยเฉพาะดอกกุหลาบ
ก าลงับานสะพรัง่สวยงดงามมาก   
 

17 มี.ค. 65 กรงุเทพฯ - ลอนดอน 

 

18 มี.ค. 65 ลอนดอน - ลิเวอรพ์ลู  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ชมเมืองเบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ (Bourton on the water) เป็นเมอืงชนบทที่เป็นเอกลกัษณ์
ในแถบภูมภิาค คอตโวลส์ (Cotswold) หมู่บา้นเล็ก ๆ น่ารกั น ้าใสเปรยีบดัง่กระจก มสีะพานที่เป็น
เอกลกัษณ์ทอดตวัยาวขา้มล าธาร เดนิชมบรรยากาศสวยๆ อสิระใหท้่านไดม้เีวลาเกบ็ภาพประทบัใจ 
แล้วน าท่านเดินทางไปยัง สแตรทฟอร์ด (Stratford)  ตัง้อยู่ริมแม่น ้าเอวอน เมืองส าคัญด้าน
วรรณกรรมขององักฤษเนื่องจากเป็นบา้นเกดิของวลิเลยีมส ์ เชค็สเปียร ์นักเขยีนบทละครชาวองักฤษ
และกวเีอกผูย้ิง่ใหญ่ของโลก ให้ท่านไดส้มัผสัชวีติความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี ได้เวลาพอสมควร
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองลิเวอรพ์ลู (Liverpool) ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงวฒันธรรมแห่งยุโรปในปี 
2008 และยังเป็นเมืองถิ่นก าเนิดของวงดนตรี สี่เต่าทองหรือ เดอะบีทเทิล (The beatles)  ความ
รุ่งเรอืงของลิเวอรพ์ูลมาจากการเป็นเมอืงท่าส าคญั มกีารติดต่อคา้ขายกบัแครบิเบยีน ,ไอร์แลนด์และ
แผ่นดนิใหญ่ยุโรป 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

น าคณะเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั CROWNE PLAZA HOTEL LIVERPOOL หรือระดบัเทียบเท่า  
 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านไดเ้ทีย่วชม เมืองลิเวอรพ์ลู (Liverpool) ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงวฒันธรรมแห่งยุโรปใน
ปี 2008 และยงัเป็นเมอืงถิ่นก าเนิดของวงดนตร ีสี่เต่าทองหรอื เดอะบีทเทิล (The Beatles)  ความ
รุ่งเรอืงของลิเวอรพ์ูลมาจากการเป็นเมอืงท่าส าคญั มกีารติดต่อคา้ขายกบัแครบิเบยีน ,ไอร์แลนด์และ
แผ่นดนิใหญ่ยุโรป น าท่านชมบรเิวณท่าเรอือลัเบริ์ต (AlbertDock) โดยบรเิวณท่าเรอืประกอบไปด้วย

19 มี.ค. 65  
สนามแอนฟิลด ์- ชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียรลี์ก 
Liverpool vs Manchester United – แมนเชสเตอร ์



 
 

 

อาคารท่าเรือและคลังสินค้าชมตึกรอยัลลิเวอร์ (Royal Liver Building) อีกหนึ่งอาคารที่ถือว่าเป็น
สญัลกัษณ์และมชีื่อเสยีงของเมอืง  

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  

13.00 น. น าคณะเดนิทางสู่ สนามแอนฟิลด ์(Anfield) อนัเป็นสนามของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล เพื่อชมการ
แข่งขนัฟุตบอลพรเีมยีรล์กี นัดพเิศษระหว่างคู่ ลเิวอรพ์ูล ปะทะ แมนเชสเตอร ์ยูไนเตด็ 

น าท่านเขา้สนามก่อนเวลาแข่งขนัเริม่ประมาณ 2 ชัว่โมงเพื่อใหท้่านไดต้้อนรบันักเตะขวญัใจ ชมการ
ฝึกซ้อม และเกบ็ภาพบรรยากาศไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

อิสระอาหารค า่ ณ บริเวณสนามฟุตบอล เพื่อให้ท่านได้ดื่มด า่กบับรรยากาศบริเวณสนาม
ฟุตบอลได้อย่างเตม็ท่ีก่อนเข้าชมการแข่งขนั 

 

 
 
 
 

 
หลงัจบการแข่งขนั น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 
น าคณะเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั CROWNE PLAZA HOTEL LIVERPOOL หรือหรือระดบัเทียบเท่า  

 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

08.00 น. น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงลดีส ์เมอืงแห่งศูนยก์ลางทางกฎหมาย การเงนิ การศกึษา และเป็นเมอืงแห่ง
สโมสรฟุตบอล Leeds United ทีโ่ด่งดงัประจ าเมอืงถงึแลว้น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์าวุธ The Royal 
Armouries Museum เป็นที่ตัง้แสดงชุดอาวุธและชุดเกราะแห่งชาติของสหราชอาณาจกัร เป็นศูนย์

20 ม.ีค. 64  ลีดส ์ - ยอรค์ – แมนเชสเตอร ์
 



 
 

 

รวมอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายหลายยุคสมยัจากทัว่โลก   และที่มวีตัถุมากกว่า 8,500 ชิ้นที่จดัแสดง
ใน 6 แกลเลอรี่ จากนัน้น าท่านเดินเล่นเยี่ยมชมตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในเมอืงลีดส์ Leeds Kirkgate 
Market ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นขายของช ามากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงยอรค์ 

 
 
เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเยี่ยมชมเมอืงยอร์ค ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กบั คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ ที่ตัง้อยู่บนเนินดินที่สูงเด่น 
เป็นส่วนหนึ่งของปราสาทยอร์ค ที่หลงเหลืออยู่ สร้างโดยพระเจ้าวิลเลี่ยม ผู้พชิิต จากนัน้น าท่าน
เดินทางตวัเมอืง โดยการเดินเทา้เข้าไปยงัเมอืงเก่า ผ่านถนนโบราณ ซอกแซกลดัเลาะไปตามตรอก
ซอกซอย มุ่งหน้าสู่มหาวหิารยอรก์ วหิารที่ใหญ่ที่สุดในองักฤษ ที่ใช้เวลาก่อสรา้งยาวนานถงึ 250 ปี 
ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงแมนเชสเตอร ์

 
ค ่า  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั AC HOTEL by Marriott City Center หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

08.00 น. น าคณะเดนิทางสู่ เมืองออ็กซ์ฟอรด์ (Oxford) เมอืงทีอ่ยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศองักฤษ 
มีความหลากหลายของเชื้อชาติและเติบโตเร็วมากที่สุด รวมถึงเป็นเมอืงที่มสีถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ประวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน หากพูดถงึเมอืง Oxford คนทัว่โลกมกัจะรูจ้กัเมอืงนี้ในฐานะของ “เมอืงแห่ง
การศึกษา” เนื่องจากเป็นสถานที่ตัง้ของ University of Oxford ซึ่งเป็นมหาวทิยาลยัที่เก่าแก่ทีสุ่ดใน

21 มี.ค. 65  แมนเชสเตอร ์- อ๊อกฟอรด์ - BICESTER VILLAGE OUTLET - 
ลอนดอน 
 



 
 

 

โลก และยงัเป็น “เมอืงแห่งยอดแหลมชวนฝัน” มยีอดโบสถ์ที่งดงามและสถาปัตยกรรมอนักลมกลนื
ของอาคาร มหาวทิยาลยัในเมอืง ทิวทศัน์รมิแม่น ้า ร้านค้าที่มกีลิ่นอายพื้นเมอืง ดนตร ีและ ละคร 
สวนสาธารณะ ภตัตาคาร ผบั โรงละคร และสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เป็นเมอืงประวตัศิาสตร ์ทีม่คีวาม
หลากหลายและมชีวีติชวีาน่าหลงใหล 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าคณะเขา้สู่ BICESTER VILLAGE-Outlet ทีใ่หญ่
ที่สุดแห่งหนึ่งในองักฤษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไป
กับการช้อปป้ิงสินค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 120 
รา้นคา้แบรนด์เนมใหท้่านเลอืกซื้ออย่างจุใจ สมควร
แก่เวลาออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็นเมอืง
หลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองที่ใหญ่
ทีสุ่ดของสหภาพยุโรป มปีระชากรกว่า 7.5 ลา้นคน 
ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางส าคัญทางธุรกิจ
การเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชัน่ และศิลปะและเป็นที่ยอมรบัว่ามี
อทิธพิลไปทัว่โลก ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สู่มหานครลอนดอน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารโฟรซี์ซัน่-ต้นต าหรบัเป็ดย่างอนัโด่งดงั 

โรงแรมทีพ่กั COPTHORNE MILLENIUM HOTEL CHELSEA หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั    

 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าคณะผ่านชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนทอ้งถิน่มากว่า 800 ปี, 
เสาอนุสรณ์ไฟไหมค้รัง้ใหญ่ แลว้เขา้สู่ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารทีท่ าการของรฐัในปัจจุบนั, บา้นเลขที ่10 
ถนนดาวน์นิ่ง บา้นพกัของนายกรฐัมนตรอีงักฤษ จากนัน้เดนิทางผ่านพคิคาดลิลี่เซอรค์สั เดมิเป็นวง
เวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน ้าพุ และรูปป้ันอีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานัง่
พลอดรกักนั และเขา้สู่ไชน่าทาวน์ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน จากนัน้น าคณะเที่ยวชม
มหานครลอนดอน จากนัน้น าคณะล่องเรอืชมความงดงามสองฝัง่ของแม่น ้าเทมส์ ผ่านจตุัรสัรฐัสภา, 
พระราชวงัเวสท์มนิส์เตอร์ ที่ตัง้ของรฐัสภาองักฤษ, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่มคีวามสูง 320 ฟุต เป็น

22 มี.ค. 65  เท่ียวชมมหานครลอนดอน - ล่องเรือแม่น ้าเทมส ์ 
อิสระช้อปป้ิง  
 



 
 

 

นาฬิกาที่มหีน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก, มหาวหิารเซนต์ปอล ที่มยีอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก, 
ลอนดอนบรดิจ์ สะพานข้ามแม่น ้าเทมสแ์ห่งแรก แล้วขึ้นฝัง่ที่ทาวเวอร์บรดิจ์ สัญลกัษณ์อีกแห่งหนึ่ง
ของเมอืง  

 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน (DIM SUM) 

อิสระใหท้่านไดช้้อปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยัในย่าน Knightsbridge และถนน Brompton ที่นี่เป็นแหล่ง
รวมรา้นคา้แบรนด์เนมหรูหรา และหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า อาท ิหา้งสรรพสนิคา้ Harrods และ Harvey 
Nichols ที่มสีนิค้าเทรนด์ใหม่ล่าสุดจากทุกเวทีแฟชัน่  นอกจากนี้คุณจะได้พบกบัดีไซเนอร์เจ้าของ
แฟชัน่ดงับนถนน Sloane และยงัมสีาขาของ Topshop อยู่ฝัง่ตรงขา้มของหา้ง Harrods อกีดว้ย 

 

 

18.00 น.   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร BURGER & LOBSTER 

โรงแรมทีพ่กั COPTHORNE MILLENIUM HOTEL CHELSEA หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั    

 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว ์เพื่อท าการเชค็อิน 

11.50 น.  เดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG911 (12.30-06.00+1) 

 
 

23 มี.ค. 65 ลอนดอน - กรุงเทพฯ 

 



 
 

 

 
 
 
06.00 น.     เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ… 
 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
17 - 24 มี.ค. 65 

ผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพ่ิมท่านละ 

ไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 
ลดท่านละ 

ผูเ้ดนิทาง 10 ท่าน 159,000 16,900.- 32,000.-  
*****ยงัไม่รวมค่ากกัตวัใดๆ ท่ีรฐับาลไทยก าหนดเม่ือกลบัสู่ประเทศไทย***** 

 
เตรียมตวัก่อนเดินทางไปสหราชอาณาจกัร 

 จะเดินทางไปสหราชอาณาจกัร ต้องฉีดวคัซีนก่อนหรือไม่ 
ตอบ มีความจ าเป็น เพราะรฐับาลสหราชอาณาจกัรไดก้ าหนดใหก้ารฉีดวคัซนีเป็นเงื่อนไขในการเขา้

ประเทศ และจะต้องไดร้บัวคัซนีครบโด๊สก่อนเดนิทาง 14 วนัตามก าหนด วคัซนีทีท่างรฐับาลองักฤษ
ก าหนดในการเขา้ประเทศดงันี้ Astra Zeneca, Johnson&Johnson, Pfizer, Moderna, Sinovac และ 
Sinophram  

 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพื่อเดินทางไปสหราชอาณาจกัร (นอกเหนือจากวีซ่า) 
ตอบ ผูเ้ดนิทางจะต้องมผีลตรวจโควคิ-19 ทีเ่ป็นลบ (ไม่มเีชื้อ) ไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง โดยตรวจ

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

หลงัจากเดินทางถึงสหราชอาณาจกัร 
 ตามขอ้ก าหนดของทางสหราชอาณาจกัร ผูท้ีเ่ดนิทางถงึสหราชอาณาจกัร วนัทีส่องของการเดนิทางจะต้อง

ตรวจหาเชื่อโควดิ โดยชุดตรวจโควดิ RAPID ANTIGEN TEST หรอื ANTIGEN TEST KIT และ RT-PCR 
TEST จะตรวจตอนขากลบั 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทางกลบั ทางบรษิทัจะเป็นผูด้ าเนินการจองชุดตรวจให้ 
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 170 ปอนด ์(รวมในค่าบริการทวัร)์    

 หากหน่วยงานรฐัขององักฤษขอเรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย
ส่วนเกนิ 
 

ข้อก าหนดอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ 
ทางบริษทัฯจะรายงานเป็นระยะ 

24 มี.ค. 65 กรงุเทพฯ 

 

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


 
 

 

การช าระค่าบริการ 
การวางเงินมดัจ า ตามรายละเอียดด้านล่าง 

การช าระค่าบริการ แบ่งเป็น 2 งวด 
• งวดแรก   กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 60,000.- บาท  
• งวดท่ีสอง ก่อนออกเดนิทาง 30 วนั  ช าระส่วนทีเ่หลอืเตม็จ านวน 

หมายเหตุ : กรณีทีผู่เ้ดนิทางทางถูกปฏเิสธวซี่า ทางบรษิทัฯ จะคดิค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าธรรมเนียม
วซี่า, ตัว๋เครื่องบนิ, ตัว๋ฟุตบอล โดยหกัออกจากค่ามดัจ า 

 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัชัน้ประหยดั รวมค่าภาษ ีและส่วนเพิม่ของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ณ วนัที ่15 ตุลาคม 2564 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าสหราชอาณาจกัร (Standard time) อตัราค่าธรรมเนียมวซี่า 95 ปอนดแ์ละรวม

ค่าบรกิาร VFS ประมาณท่านละ 7,000 บาท (ยื่นวซี่าทอ่งเทีย่วปกตใิชเ้วลาประมาณ 30 วนัท าการนับจากวนัที่
ท าการยื่นเอกสารที ่VFS)   ในกรณีท่ียื่นวีซ่าเร่งด่วน ช าระเพ่ิมท่านละ 10,700 บาท 

 ค่าพาหนะท่องเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 
 ค่าตัว๋ชมฟุตบอลพรเีมยีรล์กี LIVERPOOL vs MANCHESTER UNITED (Hospitality) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามระบุในรายการ  
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการ หรอื เทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแต่ละเมอืง 
 ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัการเดนิทางต่างประเทศของบรษิทั MSIG เอม็ เอส ไอ จ ีประกนัภยั แบบ Easy 3 คุม้ครองการสญูเสยี

ชวีติ/อวยัวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอุบตัเิหตุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุ 15-75 ปี จ านวนเงนิ
เอาประกนัภยั 3,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 100,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกนัสุขภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตวั และ
โรคทีเ่ป็นมาก่อนท าประกนั 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ ไม่เกนิ 30 กโิลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกนิ 7 
กโิลกรมั 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศกต์ลอดรายการ (ประมาณ 40 ปอนด์) 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิกว่าสายการบนิก าหนด 
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าส่งหอ้งพกัในโรงแรม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าท าหนังสอืเดินทาง(พาสปอร์ต), ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในห้องพกั และ

ค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่พเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯจัดให้ 



 
 

 

ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดียว ท่านต้องมคี่าใช้จ่าย
เพิม่ 

 ค่าตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง  
 ค่าสถานท่ีกกัตวัทัง้ในไทย และในต่างประเทศ  
เงื่อนไขเพ่ิมเติม 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทีบ่รษิทัฯ

ระบุในรายการเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ 
 เมื่อตกลงช าระเงนิ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 เทีย่วบนิชัน้ประหยดัในรายการ อาจะมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมต้ิองแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 ในกรณีทีฝ่่ายจดัการแข่งขนัฟุตบอลพรเีมยีรล์ีค มมีติให้เลื่อนการแข่งขนั หรอื ยกเลิกการแข่ง ที่ทางบรษิทัฯไม่

สามารถน าท่านชมการแข่งขนัได้ในทุกกรณี ทางบริษัทฯ ยนิดีคนืค่าเข้าชมการแข่งขนัให้ตามราคาหน้าตัว๋ที่
บรษิทัไดจ้ดัซื้อมา 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัจองทวัร์ 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัจองทวัรส์ าหรบัลูกคา้ดงัต่อไปนี้ 
1. เดก็ทีม่อีายุในระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าเป็นต้องใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรอืเครื่องมอืต่างๆ ในการพยุงตวั 
3. ผูเ้ดนิทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์อาทเิช่น ผูท้ีด่ื่มสุราบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสยีงดงั พูดจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่ม่ยอมรบัเงือ่นไขระหว่างทวัร ์ทีม่รีะบุอยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์,  
ผูท้ีก่่อหวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบงัคบัใหห้วัหน้าทวัรต้์องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึง่บางครัง้
อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้่วมคณะท่านอื่นหรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  
 

การยกเลิก 
▪ ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  หกัค่าบรกิาร 3,000 บาท ส าหรบัการประสานงานของเจา้หน้าที ่ 
▪ ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 25,000 บาท/ท่าน 
▪ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจ า 35,000 บาท/ท่าน 
▪ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 - 15 วนั ก่อนการเดนิทาง หกั 70% ของค่าทวัร ์
▪ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 - 1 วนั ก่อนการเดนิทาง หกั 90% ของค่าทวัร ์
▪ ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอื NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร ์
▪ หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่น

ขอวซี่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษิทัฯ จะคดิค่าใชจ้า่ยเพิม่คอืค่าวซี่า และค่าเปลีย่นชื่อตัว๋เท่านัน้  



 
 

 

▪ หากท่านยกเลกิการเดนิทาง กรณทีีต่ัว๋มเีงื่อนไข NON-REFUND ท่านจะไม่สามารถ รบัคนืเงนิค่าตัว๋ไดทุ้กกรณี 
▪ หากท่านเปลีย่นผูเ้ดนิทาง กรณีทีต่ัว๋มเีงื่อนไข NON-CHANGE NAME ท่านจะไม่สามารถเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได้

ทุกกรณ ี
▪ หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาอนุมตัวิซี่า 

ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลกิเฉพาะบุคคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนั
ทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงื่อนไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักล่าวขา้งต้น  

▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง
ทราบล่วงหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการท่องเทีย่ว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผดิชอบจาก
กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัดงันี้ การล่าชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, 
อุบตัเิหตุ ฯลฯ ทัง้นี้จะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด และทางบรษิทัฯ
จะไมร่บัผดิชอบ 

▪ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมายหรอืการ
หลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระมาแลว้ 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสูงข้ึน ท าให้สายการบินอาจมีการปรบัราคา
ภาษีน ้ามนัขึ้นในอนาคต 

ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
หมายเหตุ 
• บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนรายละเอียดบางประการทวัร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยั จนไม่อาจแก้ไขได้

โดยจะค านึงถงึผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
• หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทยีวสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์และจะไมร่บัผดิชอบต่อ

ค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
• รายการนี้เป็นเพยีงการเสนอราคา ทีต้่องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึง่หลงัจากไดส้ ารองทีน่ัง่กบัสาย

การบนิ และโรงแรมทีพ่กั  อย่างไรกต็าม รายการนี้อาจจะเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
• สตรมีคีรรภ์ ควรแจง้เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ เพื่อการตรวจสอบขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  
• บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสูญหาย ส าหรบักระเป๋าเดนิทาง กระเป๋าใบเลก็ หรอื

ของมคี่าส่วนตวัของท่านระหว่างการเดนิทาง 
• กรณีทีท่่านไมไ่ดจ้องตัว๋กรุ๊ป )แยกตวั (กบัทางบรษิทั โดยทีท่่านไดท้ าการจดัหาตัว๋เอง จ าเป็นต้องไดร้บัการ

ยนืยนัคอนเฟิรม์ออกกรุ๊ปจากบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ก่อนท าการออกตัว๋หรอืจองบรกิารต่างๆดว้ย
ตวัเอง หากไม่มกีารยนืยนัเป็นลากลกัษณ์อกัษร เรื่องการคอนเฟิรม์ออกกรุ๊ป บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่าย
ใดๆทัง้สิน้ หากกรุ๊ปมกีารยกเลกิการเดนิทาง 
 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศองักฤษ 
ใชเ้วลายื่นประมาณ 30+ วนัท าการไม่นับวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุด 



 
 

 

 พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนก่อนวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเก่าต้องน าไป
แสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิซี่า และต้องแจ้งการเดนิทางเขา้-ออกประเทศต่างๆ 10 ครัง้ล่าสุดดว้ย 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล / ส าเนาทะเบยีน
สมรส, หย่า / ส าเนาสูตบิตัร ในกรณีอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบูิรณ์  

 หนังสอืรบัรองการท างานจากบรษิทั / สงักดัทีท่่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษิทันี้และช่วงเวลาทีข่อลางานเพื่อเดนิทางไปท่องเทีย่ว 
หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนังสอืรบัรองบรษิทัทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 6  
เดอืน พรอ้มวตัถุประสงค ์หรอืใบเสยีภาษ ีและหลกัฐานการเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืนต้องอพัเดทเป็นเดอืนปัจจุบนั ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิ
สม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้หน็ว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายได้
อย่างไม่เดอืดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภูมลิ าเนา ในกรณทีีเ่ดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยื่นขอวซี่า 
ต้องออกหนังสอืรบัรองค่าใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย  ***สถานทูตไมร่บับญัชกีระแสรายวนั*** 

 กรณีทีบ่รษิทัของท่าน เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1 –6แลว้ ทางบรษิทัจะต้องออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพือ่แสดงความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมา
ท างานของท่าน โดยระบุชื่อผูเ้ดนิทางและเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะต้องมหีนังสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจรงิ พรอ้มส าเนาบตัรนักเรยีน/
นักศกึษา   

 กรณีทีเ่ดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยนิยอม โดยที่
บดิา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนึ่งได ้ณ ทีว่่าการ
อ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่าง
ถูกต้อง 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบั มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว่้าท่าน
จะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่ กต้็องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัด
หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวี
ซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ  

 ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมวซี่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่าไม่ว่าจะ
เป็นเหตุผลใดกต็าม ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืค่าวซี่าได้ 

 เอกสารการรบัรองการฉีดวคัซนีโควดิทัง้ 2 เขม็ 

 



 
 

 

ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 30 วนัท าการ 
ผูเ้ดนิทางต้องมาสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย์ื่นวซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ัดหมาย 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยื่นวซี่าประเทศองักฤษ 

**  กรณุากรอกให้ครบ เน่ืองจากข้อมูลมีผลกบัการพิจารณาการอนุมติัวีซ่า ** 
 

ชื่อ-นามสกลุ  ผู้เดินทาง  ภาษาไทย  ............................................................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกลุ  ผู้เดินทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง........................................................................................................................ 

วนั เดือน ปีเกิด ค.ศ....................................................................................................................................... ................................................. 

เชื้อชาติ ............................... สญัชาติ ................................จงัหวดัท่ีเกิด........................................ประเทศ.................................................. 

ท่ีอยู่ ท่ีสามารถติดต่อได้ในกรณีสถานทูตติดต่อในช่วงระยะเวลาท่ีมีการยื่นขออนุมติัวีซ่า  

( ถ้าทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน กบัที่อยู่ปัจจุบนัคนละทีอ่ยู่กรุณาแจ้งรายละเอยีด ) 

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

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

ท่านอาศยัอยู่ในบ้านหลงัน้ีมาเป็นเวลา .................. ปี .................. เดือน ท่านเป็นเจ้าบ้านใช่หรือไม่ .................................................. 

ถ้าไม่ใช่ โปรดระบุช่ือเจ้าบ้านและความสัมพันธก์ับท่าน .................................. หมายเลขโทรศพัท์ บ้าน........................................... 

ท่ีท างาน .................................................มือถือ........................ ..................................หมายเลขโทรสาร Fax …………………….......…........ 

E-Mail .............................................................................................................................................................................................................  

มีหนังสือเดินทางมาแล้วทัง้หมด ...........................เล่ม หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า ...................................................................... 

หนังสือเดินทางปัจจุบนัเลขท่ี ........................................ วนัท่ีออก........................................หมดอายุ................................ ......................... 
(**ทัง้พาสปอรต์เล่มเก่าและเล่มใหม่ระบุวนัออก, วนัหมดอายุด้วย**) 

ประเทศท่ีเคยเดินทางไปต่างประเทศ(ในรอบ10 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป กี่วนั และวตัถปุระสงค์ในการไป (โปรดระบุวนัเดินทางไป-กลบั) 



 
 

 

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

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

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

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศองักฤษหรือไม่ .......................................................................................................................... ....................... 

เคยเข้าประเทศองักฤษเม่ือ ........................................................................................................................................................................... 

วนัเดือนปีท่ีเคยเข้าครัง้ล่าสุด ......................................................................................รวมทัง้หมดกี่วนั.................... ................................... 

วตัถปุระสงค์ในการไป..................................................... ............................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศ อเมริกา / แคนาดา / ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์ / ประเทศในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ 

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

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

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

ท่านเคยได้รบัการปฏิเสธวีซ่าองักฤษ หรือ ประเทศอ่ืนๆหรือไม่ ................................................................................................................. 
ถ้าเคยถูกปฏเิสธวซี่าอังกฤษ หรอื ประเทศอื่นๆ ต้องแจง้สาเหตุ และแนบเอกสารการถูกปฏเิสธดว้ย  

สถานภาพ ........... โสด      ...........หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้องน ามาแสดงด้วย) 

   ........... แต่งงานแลว้ (ไม่ได้จดทะเบียน) ระบุวนั........................... .........แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ต้องน ามาแสดงด้วย) 

ข้อมูลส่วนตวัของผู้เดินทางเกี่ยวกบัด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรบั และรายจ่ายต่างๆ 

กรณีรบัราชการอาท ิทหาร ต ารวจ และอื่น ๆ กรุณาระบุยศและสงักดัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ(ถ้าทราบ) 

งานปัจจุบนัท าอาชีพ, ต าแหน่ง ( โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) ........................... .......................................................................................... 

ชื่อบริษทัท่ีท างาน .............................................................................................โปรดระบุวนัท่ีเร่ิมท างาน ................................................... 



 
 

 

ท่ีอยู่ของบริษัทท่ีท างาน ................................................................................................................................................................................  

โปรดระบุโทรศพัท์ ....................................................................อีเมล ์........................................................................................................... 

ท่านมีรายได้นอกเหนือจากงานประจ าหรือไม่  ................ มี   เงินเดือน.................................บาท ................ไม่มี 

ถ้ามีโปรดกรอกรายละเอียด .......................................................................................................................................................................... 

รายได้รวมต่อเดือนจากทุกงานท่ีท่านท า ...................................................................................................................................................... 

กรณีเป็นพนักงาน ระบุรายได้ต่อเดือนหลังหักภาษีแล้ว............................................................................ ....................................

 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ระบุรายได้ต่อปีหลังหักภาษีแล้ว............................................................................................................. 

ท่านมีรายรบัจากแหล่งอ่ืนๆหรือไม่ รวมทัง้เพ่ือนๆและ ครอบครวั    .............. มี    รายได้....................บาท ..............ไม่มี 

ถ้ามีโปรดกรอกรายละเอียด .......................................................................................................................................................................... 

ท่านได้มีการออมเงิน เช่น ได้ซ้ือบ้าน , ท่ีดิน , อสงัหาริมทรพัย ์, ซ้ือหุ้นเล่นแชรห์รือไม่  ........ มี .......ไม่มี 

ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียดพร้อมระบุมูลค่ารวม.................................................................................... ......................................................... 

ท่านแบ่งรายได้ของท่านให้กบัสมาชิกครอบครวัเดือนละเท่าไหร่ ...................................................................... ......................................... 

ท่านได้ใช้เงินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่........................................................................................................................................................... 

ในการเดินทางครัง้น้ี ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ท่าน ............................................................................................................................... 

ถ้ามีคนจ่ายให้ท่าน ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือ ทัง้หมด เขาได้จ่ายให้เป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ..................................................................... 

ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของท่านในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ............................................................................................................ 

ท่านมีเงินออมท่ีให้แสดงใน วนัยื่นวีซ่าเท่าไหร่.............................................................................................. ............................................... 

ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือกรณีหย่ากรณุากรอกข้อมูลของคู่สมรสเก่าด้วย 

ชื่อ นามสกลุ ของ คู่สมรส ................................................................................................มือถื อ................................................................... 



 
 

 

วนั เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส .......................................................หมายเลขหนังสือเดินทาง ........................................................................ 

เชื้อชาติ ..................................................................................... สญัชาติ ...................................................................................................... 

ท่ีอยู่ปัจจุบนัของคู่สมรส ........................................................ ........................................................................ ................................................ 

...........................................................................................................................โท รศพัท์ท่ีบ้าน..................................................................... 

ในกรณีท่ีมีบุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมทุกคน ( ระบุจ านวน   คน ) 

ชื่อ นามสกลุ ของบุตร .............................................................................................. ..................................................................................... 

วนั เดือน ปีเกิดของบุตร ......................................................................... หมายเลขหนังสือเดินทาง ...........................................................  

ปัจจุบนับุตรอาศยัอยู่ท่ี .................................................................................................... .............................................................................. 

ชื่อ นามสกลุ ของบุตร ..................................................................................................................... .............................................................. 

วนั เดือน ปีเกิดของบุตร ......................................................................... หมายเลขหนังสือเดินทาง ...........................................................  

ปัจจุบนับุตรอาศยัอยู่ท่ี .................................................................................................... .............................................................................. 

ชื่อ นามสกลุ ของบุตร ........................................................................................................ ........................................................................... 

วนั เดือน ปีเกิดของบุตร ......................................................................... หมายเลขหนังสือเดินทาง ...........................................................  

ปัจจุบนับุตรอาศยัอยู่ท่ี ............................................ ......................................................................................... ............................................. 

ประวติัของบิดา  

ชื่อของบิดา .................................................................................. นามสกลุของบิดา ............................................................................... 

วนั เดือน ปีเกิด ของบิดา ............................................................. สถานท่ีเกิดของบิดา ........................................................................... 

ประเทศท่ีเกิด ................................................................ เชื้อชาติ ......................................... สญัชาติ .......................................................... 

ประวติัของมารดา  

ชื่อของมารดา ........................................................ ....................... นามสกลุของมารดา ........................................................................... 



 
 

 

วนั เดือน ปีเกิดของมารดา ........................................................... สถานท่ีเกิดของมารดา ....................................................................... 

ประเทศท่ีเกิด ................................................................ เชื้อชาติ ......................................... สญัชาติ .......................................................... 


