
                                                                               

 

องักฤษ-เวลส-์สกอ๊ตแลนด ์(A) 
ลเิวอรพู์ล-สนาม แอนดฟิ์ลด ์ทมีหงสแ์ดง - สนามฟุตบอลโอลด ์ แทรฟฟอรด์ ทมี
ปีศาจแดงแมนยูทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร-์ปราสาทเอดนิเบรอะ- ยอรก์-สแตรท

ฟอรด์ อพัออนเอวอน-บา้นเชคสเปียร ์
ปราสาทคารด์ฟิ-สโตนเฮน้จ-์ทาวเวอร ์ออฟลอนดอน-หอบิก๊เบน-พระราชวงั

บ ัก๊กิง้แฮม 
วหิารเวสตม์นิสเตอร ์สถานทีอ่ภเิษกเจา้ชายวลิเลีย่ม  เคท มดิเดลิต ัน้ 

!! ชอ้ปป้ิงจุใจ ที ่Bicester Outlet  ชอ้ปป้ิงถนน Oxford  ชอ้ปป้ิง Harrods 
โดยสายการบนิ กาตารแ์อรเ์วยส ์(QR) 5 Star Airlines นั่งสบาย จอทวีสี่วนตวั 

 พเิศษ พกัโรงแรมทีล่อนดอน 2 คนื  !!!   
 
        
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 



                                                                               

 
วนัแรก กรุงเทพฯ -- / -- / -- 

 

22.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4   เคานเ์ตอร ์P ประตู 8 สาย
การบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกดแูลเร ือ่งการเชค็บตัรโดยสารและ
สมัภาระ 

 
วนัทีส่อง โดฮา-เอดนิเบริก์ (สกอ๊ตแลนด)์- ปราสาทเอดนิเบรอะ -- / -- / D 

 

02.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงโดฮา โด  ยสายการบนิ กา   ตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR-837  
05.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงโดฮา ประเทศกาตาร ์เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่งประมาณ 2.15 ช.ม. 
07.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเอดนิเบริก์  ประเทศสกอตแลนด ์โดยสายการบนิ กาตา้ร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่

QR-209 (อาหารเชา้บรกิารบนเคร ือ่ง) 
13.15 น. ถงึ ท่าอากาศยานเอดนิเบริก์ ประเทศสกอตแลนด ์ดนิแดนแห่งทีร่าบสงู ผา้ทารท์นั และสก็อตวสิกี ้

เป็นเมอืงเกา่แกท่ีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาตัง้แตย่คุกลาง ลกัษณะภมูปิระเทศเป็นภเูขาสงูอยูก่ลางเมอืง เป็นเมอืง
ทีเ่จรญิมากทีส่ดุเมอืงหน่ึงในสหราชอาณาจกัร เป็นเมอืงแห่งเทศกาลรืน่เรงิตา่ง ๆ  หลงัผ่านขัน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ น าทา่นเขา้ชมภายใน ปราสาทเอดนิเบอระ หรอื ปราสาท
เอดนิบะระ (Edinburgh Castle) อนัสง่างามดว้ยท าเลทีต่ ัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเดน่เป็นสง่าจากทกุ
มุมเมอืงเคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิส์กอ๊ต เคยถกูท าลาย
ลงหลายคร ัง้ แตท่กุคร ัง้ก็ไดร้บัการบูรณะ และสรา้งใหม่ให ้
กลบัคนืสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะคร ัง้สดุทา้ยในศตวรรษที ่
19 โดยทา่นเซอรว์อลเตอรส์ก็อต ตวัปราสาทแบ่งเป็นสว่น
ตา่งๆอยา่งน่าชมอาทสิว่นของป้อมปราการและก าแพง
ปราสาทโบราณ ชม หอ้งเก็บมงกุฏ คฑา ดาบแห่ง
พระราชา และหนิแห่งโชคชะตา (Stone of Scone) ที่
ศกัดิส์ทิธิส์ดุของชาวสก็อต ผ่านชมถนนหลวง หรอื “รอยลั 
ไมล”์ ผ่านชม อนุสาวรยีบ็์อบบี ้สรา้งอทุศิใหแ้กส่นัุขพนัธุ ์
สกายเทอเรยีรท์ีโ่ดง่ดงัทีส่ดุตวัหน่ึงของโลก จากความ
ซือ่สตัย ์และจงรกัภกัดตีอ่เจา้นายของเขา  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั HOLIDAYINN EDINBURGH CITY WEST หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม เอดนิเบริก์ –ทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร-์ลเิวอรพ์ลู BF / L / D 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(WINDERMERE) เมอืงรมิทะเลสาบในเขตอทุยานแห่งชาตเิลค 

ดสิทรคิ ทีม่ชี ือ่เสยีงไปทัว่โลกถงึทวิทศันท์ีง่ดงามแสนโรแมนตคิ และเป็นเมอืงทีส่รา้งแรงบนัดาลใจแก ่
 
  เบยีทรกิซ ์พอตเตอร ์หรอืมสิพอตเตอร ์ทีไ่ดแ้ตง่วรรณกรรมคลาสสคิ ส าหรบัเด็กเร ือ่ง the tale of Peter 

Rabbit อนัเป็นทีรู่จ้กักนัด ี
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลเิวอรพู์ล เมอืงถิน่ก าเนิดของวงดนตรสีีเ่ตา่ทองหรอืเดอะบทีเทลิ ที่  โดง่ดงัและมี

ช ือ่เสยีงกอ้งโลก น าทา่น ชมเมอืงทีไ่ดจ้ดังานฉลองครบรอบ 800 ปี เมือ่ไม่นานมานี ้นับแตเ่มือ่คราวไดร้บั
การแตง่ตัง่ใหเ้ป็นเมอืงในสมยัของพระเจา้จอหน์ และเป็นเมอืงวฒันธรรมแห่งยโุรปในปี 2008  



                                                                               

น าทา่นชม ย่านท่าเรอือลัเบริต์ (Albert Dock) แห่งลเิวอรพู์ล ทีเ่ป็นเขตมรดกโลก ถา่ยรปู   กบั THE 
THREE GRACES หรอืตกึอลงัการสามหลงั ทีป่ระกอบไปดว้ยตกึบรษิทัเรอื Cunard ตกึการทา่แห่งลเิวอร ์
พูล และตกึ Royal Liver ทีเ่ป็นสญัลกัษณแ์ห่งเมอืง น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกบั สนามแอนฟิลด ์สนาม
เหยา้ของทมีสโมสรลเิวอรพ์ลู ยอดทมีแห่งถิน่เมอรซ์ ีไ่ซด ์ซ ือ้สนิคา้ทีร่ะลกึของสโมสร  
 
 
 
                                                                                                        
 
 
                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั NOVOTEL LIVERPOOL  หรอืเทยีบเท่า 
 
 

วนัทีส่ี ่ แมนเชสเตอร-์ สแตรทฟอรด์ อพัออน เอวอน - ชอ้ปป้ิง Bicester Outlet 
– บรสิตอล 

BF / L / -- 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแมนเชสเตอร ์เมอืงทีต่ ัง้อยูใ่จกลางของประเทศทางตอนเหนือ เป็นเมอืง
อตุสาหกรรมใหญ ่และมชี ือ่เสยีงมากเกีย่วกบัววิฒันาการทางดนตร ีและการ  ละครของประเทศ นอกจากนี้
ยงัเป็นสถานทีต่ ัง้ของทมีฟุตบอลทีช่าวไทยรูจ้กัด ีคอื ทมีปีศาจแดง แมนเชสเตอรยู์ไนเตด็ น าทา่น 
ถา่ยรปูบรเิวณภายนอกของ สนามฟุตบอลโอลด ์ แทรฟฟอรด์ ของทมีปีศาจแดง แมนเชสเตอรย์ไูนเต็ด  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               

จากน้ันน าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืง เมอืงสแตรทฟอรด์ เมอืงเกดิของศลิปินนักเขยีนทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัของ
องักฤษ  วลิเลยีม เชค็สเปียร ์ดว้ยผลงานทีท่า่รูจ้กัอาท ิโรมโิอแอนดจ์เูลยีส  เวนิสวานิช ฯลฯ เมอืงสแตรท
ฟอรด์เป็นเมอืงเล็กๆทีต่ ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้เอวอน ถงึไดถ้กูเรยีกวา่เมอืง Strattford upon Avon น า
ทา่นสูถ่นนเฮนรี ่ถนนคนเดนิมบีา้นสวยสไตลท์วิดอรน่์ารกัเรยีงรายมากมาย เชญิทา่นถา่ยรปูบรเิวณดา้น
นอกของบา้นเกดิเชค็สเปียร ์ซ ึง่เป็นบา้นไมก้ึง่ซงุ ทีอ่นุรกัษไ์วอ้ยา่งด ี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ เชญิเลอืกซือ้

สนิคา้หลากหลายแบรนดอ์ย่างเต็มที ่อาท ิBally , Burberrly , 
Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi , Gucci , 
Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s , 
MaxMara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , POLO , 
Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent 
ฯลฯ พเิศษ รบัคูปอง ว.ีไอ.พ.ี เพือ่ใชเ้ป็นสว่นลดเพิม่เตมิจากรา้นคา้
ทีเ่ขา้รว่มโครงการ  

ค า่  ** ไม่มบีรกิารอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของ
ท่าน **  
                           จากน้ันเดนิทางสูท่ีพ่กัเมอืงบรสิตอล 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั HILTON GARDEN INN BRISTOL CITY หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
วนัทีห่า้ บรสิตอล – ปราสาทคารด์ฟิ - สโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน BF / L / D 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคารด์ฟิ น าทา่นเขา้ชมภายใน ปราสาทคารด์ฟิ ชมความงดงามของปราสาท ที่
สวยสดุ   แห่งหน่ึงของเวลส ์ทีแ่สดงประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงคารด์ฟิเมือ่ประมาณ 2000 ปีมาแลว้ โดย
เร ิม่ตัง้แตช่ว่ง 
ศตวรรษที ่1 ทีพ่วกโรมนัไดเ้ขา้มา จนกระทัง่ถงึพวกนอรม์งั 
ในทีส่ดุปราสาทคารด์ฟิตกมาอยูค่วามครอบครองของขนุ
นางหลายตระกลูเร ือ่ยมา จนกระทัง่ถงึตระกูลบวิท ์(Bute 
Family) ซึง่ภายหลงัตระกลูบวิทไ์ดต้กแตง่ปรบัปรงุปราสาท
คารด์ฟิ ณ หอ้งตา่งๆใหม้คีวามงดงามมากขึน้ อาท ิหอ้งอาห  
รบัราตร ีหอ้งเทพนิยาย หอ้งสมุดภาษาโบราณ หอ้งกาลเวลา 
หอ้งอศัวนิ ฯลฯ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่เขตทุ่งหญา้แอมสเบอรี ่เชญิทา่นเขา้

ชมภายใน สโตนเฮน้จ ์กองหนิประหลาด 1 ใน 7 สิง่
มหศัจรรยข์องโลกในยคุกอ่นประวตัศิาสตรม์ากกวา่ 4,000 
ปีมาแลว้ และยงัไดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่
มหศัจจรรยใ์น New 7 Wonders อกีดว้ย ทีปั่จจบุนัก็ยงั
ไม่สามารถสรปุ  ขอ้เท็จจรงิไดว้า่ใครสรา้ง? เพือ่อะไร? มแีต่
การวเิคราะหแ์ละคาดเดา เดนิทางตอ่สู่ กรุงลอนดอน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั NOVOTEL LONDON 

WEMBLEY หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก ลอนดอน – เทีย่วชมเมอืง – ชอ้ปป้ิง BF / L / -- 
 

 
 
 
 



                                                                               

 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเขา้ชมภายใน ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน (Tower of London)  พระราชวงัรปูทรงป้อมปราการ

แห่งแรกทีส่รา้งขึน้ตัง้แตก่ษตัรยิ ์วลิเลยีมผูพ้ชิติ ผูป้กครององักฤษเมือ่ปี ค.ศ.1066 น าทา่นชมเพชรสตาร ์
ออฟ แอฟรกิาทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกกวา่ 300กะรตัทีป่ระดบัอยูบ่รเิวณหนา้มงกฎุและคฑาอาญาสทิธิ
แห่งองคพ์ระราชนีิ   ถา่ยรปูกบั  สะพานหอคอย หรอื TOWER BRIDGE ทีเ่ป็นสญัลกัษณ ์ของกรงุล อน
ดอน และถ่ ายรปูกบั The Shard ตกึทีส่งูทีส่ดุในองักฤษ และสงูทีส่ดุในสหภาพยโุรป  จากน้ัน น าทา่น
ถา่ยรปูดา้นหนา้ พระราชวงับ ัก๊กิง้แฮม  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารจนี เมนูดิม่ซ า 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น าทา่นสูย่า่น พคิาดลิลี ่เซอรค์สั แหลง่รวมแห่งความบนัทงิ และเป็นศูนยร์วมการพบปะของวยัรุน่ 

จากน้ันน า ใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงบน ถนนอ็อกซฟอรด์ ทีม่หีา้งช ือ่ดงั และรา้นคา้มากมาย อาท ิหา้ง 
Selfridge และ หา้ง Mark & Spencer  

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ เพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง 
                           น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัทีเ่จ็ด
  

ลอนดอน - สนามบนิ BF / L / -- 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
น าทา่นถา่ยรปูกบั พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ทีต่ ัง้รฐัสภา , หอระฆงับิก๊เบน และ กระเชา้ 
ลอนดอนอายเป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป 135 เมตร (443 ฟุต) ตัง้อยูฝ่ั่งตะวนัตกของสวนจบูลิี ่
แตล่ะรอบจะใชเ้วลาหมุนประมาณ 30 นาท ีดว้ยความเรว็ที ่0.9 กโิลเมตรตอ่ช ัว่โมง ท าใหนั้กทอ่งเทีย่วชอบ
ทีจ่ะขึน้ไปเก็บภาพสวย มุมต่างของลอนดอนไดส้วยงาม (ไม่รวมคา่ขึน้กระเชา้) กอ่นน าทา่นน่ังรถผ่านชม
สถานทีส่ าคญัๆตา่งๆ อาท ิบา้นเลขที ่10 ถนนดาวนน่ิ์งของนายกรฐัมนตร ีจตรุสัทราฟัลการ ์อนุสรณแ์ห่ง
สงครามทราฟัลการข์องทา่นลอรด์เนลสนั พคิคาเดลล ีเซอรค์สั ยา่นโซโห มหาวหิารเซนตพ์อล  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าทา่นสูห่า้งแฮรร์อดส ์ Harrods เป็นหา้งสรรพสนิคา้

หรหูราบนถนนบรอมพต์นัในเขตไนทส์บรดิจ ์ลอนดอน 
ตัง้อยูบ่นทีด่นิขนาด 18,000 ตารางเมตร มพีืน้ทีจ่ าหน่าย
สนิคา้กวา่ 90,000 ตารางเมตร หา้งแฮรอดส ์ถอืเป็น
สญัลกัษณอ์ยา่งหน่ึงของกรุงลอนดอน เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว 
และ เป็นหา้งหรดูว้ยในเวลาเดยีวกนั ประกอบดว้ยรา้นคา้

http://th.wikipedia.org/wiki/ห้างสรรพสินค้า
http://th.wikipedia.org/wiki/ห้างสรรพสินค้า
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ถนนบรอมพ์ตัน&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ไนท์สบริดจ์&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/ลอนดอน


                                                                               

กวา่ 300 รา้นในพืน้ทีท่ ัง้หมดเจ็ดช ัน้ จงึเป็นทีท่ีเ่หมาะ  ส าหรบัการใชเ้วลาเดนิเทีย่วและจบัจา่ยใชส้อย การ
ตกแตง่ภายในของทีน่ี่ก็มคีวามโดดเดน่และมเีอกลกัษณ ์

ค า่ ** ไม่มบีรกิารอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่าน ** 
 สมควรแกเ่วลา  น าทา่นออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานลอนดอนฮทีโธรว ์เพือ่ผ่านขัน้ตอนการท าคนื

ภาษ-ีเชค็บตัรโดยสารตรวจหนังสอืเดนิทาง เพือ่เดนิทางกลบั กรุงเทพฯ 
21.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงโดฮา โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 016  
 
วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ -- / -- / -- 

 

06.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงโดฮา ประเทศกาตาร ์เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง 
08.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 838 (มบีรกิารอาหารบน

เคร ือ่ง) 
19.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

************************************************* 
 

 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 2  ท่าน 

พกัเดีย่วเพิม่ 

8-15 พฤศจกิายน 2562 62,900 8,000 

ปีใหม่ 27 ธนัวาคม – 3 มกราคม 2563 68,900 12,500 
 

 

** พเิศษ ปีใหม่ พกัโรงแรม ทีล่อนดอน 2 คนื  ดืม่ด า่นบัถอยหลงัสู่ปีใหม่ ที่
ลอนดอน 

 
*** บตัรโดยสารของการบนิการต์า้ แอรเ์วย ์ทีเ่สนอเป็นราคาพเิศษไม่มรีาคาเดก็ *** 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี ้ามนั  ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่ *** 
** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ *** 

 

อตัรานีร้วม 
 * คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์ไป-กลบั กรงุเทพฯ- เอดนิเบริก์ // ลอนดอน-กรงุเทพฯ  

* คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สอง ทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 
* คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
* คา่อาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการ 
* คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
* คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
* คา่ประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

  * คา่ภาษีน า้มนัเช ือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางจากสายการบนิ ซ ึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่2 ม.ค.62 
บรษิทัฯ 
     ขอสงวนสทิธิเ์พิม่ราคาทวัร ์หากสายการบนิประกาศเพิม่คา่ภาษ ี

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 * คา่น า้หนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 



                                                                               

* คา่ธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
* คา่ใชจ้า่ยนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เคร ือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ  
* คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
* คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่องักฤษและคา่บรกิารดา้นเอกสารและการนดัหมายท าวซีา่ ท่านละ 5,500 

บาท  
(ช าระพรอ้มมดัจ า) ส าหรบัวซีา่องักฤษยืน่ปกต ิประมาณ 15-20 วนัท าการ (กรณีตอ้งการควิเรง่ดว่น 

/ บรกิารเสรมิเพือ่ 
อ านวยความสะดวกตา่ง อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีท่ีท่่านจองทวัร)์ 
* คา่ทปิคนขบัรถ/ไกดท์อ้งถิน่/หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัรส่์วนเหลอื) 

 
การช าระเงิน  
 * ทางบรษิทัฯ เก็บเงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาท (3 วนั) ตอ่ผูโ้ดยสารหน่ึงทา่นส าหรบัการจองทวัร ์
 * ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย  21วนัท าการ หรอืหลงัจากการยืน่วซีา่ 
  มฉิะน้ันทางบรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด  
การยกเลกิการจองทวัร ์หลงัจากมดัจ าแลว้ 
 *สามารถยกเลกิกอ่นเดนิทาง 40 วนัท าการ คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 * หากมกีารยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัท าการ หกัมดัจ า 15,000 บาท 
 * หากมกีารยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วนัท าการ หรอืหลงัจากยืน่วซีา่แลว้ หกั 50% ของราคาทวัรร์วมทัง้คา่วซีา่
ที ่   ด าเนินการไปแลว้ 
 * หากมกีารยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-วนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด  
 * หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดั จ าทีน่ั่ง 5,000 บาท และคา่วซีา่
ตามที ่ สถานทตูเรยีกเก็บ 
 * บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้เดนิทาง
ทราบ  ลว่งหนา้กอ่น 20 วนัท าการ และทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่วรวมทัง้ไม่สามารถรบั 
  ผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยัดงันี ้การลา่ชา้ของสายาการบนิ การนัด หยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการกอ่การ 
จลาจล   อบุตัเิหตฯุลฯ และบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้  หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเน่ืองจาก
การกระท า 
  ทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืหลบหนีเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 
หมายเหต ุ 
 * รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ใน
ตา่งประเทศ เหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
กรณีทีม่กีารเกดิ  ภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตกุารณต์า่งๆ 
เกดิขึน้และมเีหตทุ าให ้      การเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนัจาก  สายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิตอ่วา่สามารถ
คนืเงนิได ้
 * บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้  ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่อง
ตรวจคน  เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไม่วา่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 
 * บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 * บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิ
  หรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 
 * รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณอ์ืน่ๆ ทีไ่ม่คาดคดิหรอืมี
ผล  กบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 
 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 * เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
  หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 
   Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แต่
  อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  
 * โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภูมติ ่า  



                                                                               

 * กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกั ในเมอืงเต็ม บรษิทัฯ 
  ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 * โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่ 
ม ี อา่งอาบน า้ ซ ึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.เอกสารส่วนตวั 

* หนังสอืเดนิทางมอีายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน หากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ทีม่วีซีา่เชงเกน้ใหแ้นบมาดว้ย  
* ส าเนาทะเบยีนบา้น /บตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรบ์า้น/เบอรม์อืถอื 
* ส าเนาสตูบิตัร (ในกรณีทีอ่ายยุงัไม่ครบ 20 ปีบรบิูรณต์อ้งแนบมาดว้ย) 

 * ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้ม)ี 
* ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 
* ส าเนาบตัรขา้ราชการ 

2.หลกัฐานการท างาน 
* พนกังานบรษิทั :  หนังสอืรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู ่(เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ) จะตอ้ง 

ระบุอตัราเงนิเดอืน-ต าแหน่ง-วนัเร ิม่งาน  
 * เจา้ของบรษิทั  :  ส าเนาทะเบยีนการคา้ กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ถา่ยส าเนาทกุหนา้ พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์(คดั 
     ส าเนาไม่เกนิ 3 เดอืน) 
 * เจา้ของกจิการ  :  ใชท้ะเบยีนพาณิชย ์(ทพ.4) , พค. 0403 

* ขา้ราชการ  :  ใชห้นังสอืรบัรองต าแหน่งจากหน่วยงานตน้สงักดั (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิเท่านัน้)  
จะตอ้งระบุอตัราเงนิเดอืน-ต าแหน่ง-วนัเร ิม่งาน  
 
 

* ประกอบอาชพีอสิระ  : พมิพจ์ดหมายรบัรองตวัเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต้อ่เดอืน พรอ้มหลกัฐาน
แสดงอาชพีตวัเอง เชน่ ภาพถา่ย , สญัญาเชา่ , ใบเสรจ็แสดงการซือ้ขาย , เอกสารการ
เสยีภาษ ี

 * นกัเรยีน/นกัศกึษา :  ใชห้นังสอืรบัรองจากสถานศกึษา (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ) ระบุช ัน้เรยีน 
 

3.หลกัฐานการเงิน 
 * ใชส้ าเนาสมุดบญัช ีฝากออมทรพัย ์หรอื ฝากประจ าส่วนตวั ยอ้นหลงั 6 เดอืน จนถงึปัจจบุนัยอดใน
บญัช ีจะตอ้งม ี100,000 บาท ขึน้ไป พรอ้มหนา้บญัชหีนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัช ี(หากมกีารตอ่เลม่ กรณุาส าเนาหนา้
แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเลม่ทีต่อ่พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝากเป็นปัจจบุนั)  ** สถานทูตไม่รบัสมุดเงินฝากกระแส
รายวนั และ พนัธบตัร ฯลฯ 
 
4.กรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี 

* เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบรบิูรณ ์ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา-มารดา หรอืเดนิทางๆไปกบัทา่นใดทา่นหน่ึง  
จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยทีบ่ดิา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เร ือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศกบัอกีทา่นหน่ึงได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และ
ประทบัตราจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 
* กรณีบุตรอยูใ่นความดแูลของบดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะตอ้งมหีนังสอืรบัรองการปกครองบุตร และเอกสารการหยา่
รา้ง โดยมขีอ้ความระบุวา่ “มอี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว” 
 

หลกัฐานการยืน่วซ่ีาองักฤษ 
***ยืน่วีซ่าองักฤษ ทุกท่านตอ้งแสดงตวัสแกนลายน้ิวมือท่ี *** 

ใชเ้วลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า ประมาณ  15-20 วนัท าการ  



                                                                               

 
 
 

กรุณากรอกขอ้มูล ส าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ประเทศสหราชอาณาจกัร 
(UNITED KINGDOM) 

 
กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลทัง้หมดจะเป็นหลกัฐานทีม่คีวามส าคญัต่อการพจิารณาออกวซีา่ใหท้า่นจากทาง
สถานทตู ทางบรษิทั MS VACATIONS มหีนา้ทีเ่ป็นเพยีงตวักลางทีอ่ านวยความสะดวกตอ่การยืน่ขอวซีา่ของทา่นเทา่น้ัน 
ไม่มสีว่นใดๆ ตอ่การพจิารณาของทางสถานทตูทัง้สิน้ ขอสงวนสทิธิ ์ไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ตอ่ความเสยีหายทีข่ึน้เกดิจาก
การใหข้อ้มูลหรอืเอกสารไม่ครบถว้น  และการบดิเบอืนขอ้มูลสว่นหน่ึงสว่นใดจากความเป็นจรงิ รวมถงึการปลอมแปลง
เอกสารของทางผูย้ืน่ดว้ย 
 
ชือ่-นามสกลุทีร่ะบใุนพาสปอรต์ (ภาษาองักฤษ) MR./MS./MRS./MSTR…………………………………………………… 
สถานะ          สมรส           โสด           อาศยักบัคูช่วีติ ไม่สมรส        สมรสแลว้       หยา่รา้ง       แยกอาศยั        หมา้ย 
วนัเกดิ ………………………..     ทีจ่งัหวดั……………………………  ประเทศ……………………………..     
สญัชาตทิีส่อง (ถา้ม ี)………………………..    
หมายเลขพาสปอรต์เลม่ปัจจบุนั………………......................เป็นเลม่ที…่……………………. 
วนัทีอ่อก…………………………..…วนัหมดอาย…ุ……………….………… 
ทา่นเคยมกีารเปลีย่น ชือ่ – นามสกลุ หรอืไม่ หากม ีกรุณาระบุ 
..................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
ขอ้มูลบตัรประชาชน  ออกให ้ณ....................................... วนัออก........................................วนัหมดอายุ……………………… 
 
กรณุาระบุรายละเอยีดสถานะของหนังสอืเดนิทางทกุเลม่ทีท่า่นถอืในระยะเวลา 10 ปีลา่สดุ  
ตวัอยา่ง: 1.) X123456 : หมดอาย ุ       2.) Y123456 : ช ารดุ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ทีอ่ยูปั่จจบุนั……………………………………………………………………………………………………………………… 
....................................................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย…์……………………………………      ทา่นไดอ้าศยัในทีอ่ยูนี่เ้ป็นระยะเวลา…………ปี……………เดอืน  
บา้นทีท่า่นอยูปั่จจบุนั  ................... ทา่นเป็นเจา้บา้น   ....................... ทา่นเป็นผูอ้าศยั   ....................... ทา่นเป็นผูเ้ชา่     
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น……………………………………หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื………………………………………… 
อเีมล สว่นตวั ............................................................................................................................................................................. 
ในระหวา่งด าเนินการขอวซีา่ ทางสถานทตูสามารถตดิต่อทา่นไดต้ามทีอ่ยูนี่ ้ ใชห่รอืไม่…………………………… 
 
 
 
หากไม่ใช ่กรณุาระบุทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได…้………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ชือ่-สกลุมารดา MS./MRS.……………………………………………………………… วนัทีเ่กดิ…………….…………….… 
สญัชาต…ิ……………………………………….     สถานทีเ่กดิ .................................................................. 
ชือ่-สกลุบดิา MR..………………………………………………………………………..วนัทีเ่กดิ…………………………… 
สญัชาต…ิ……………………………………….     สถานทีเ่กดิ .................................................................. 
 
ชือ่-สกลุคูส่มรส 
MR./MS./MRS………………………………………………………………………….............................................................. 
สญัชาต…ิ…………………………………………………….วนัทีเ่กดิ…………………………… 



                                                                               

คูส่มรสอาศยัอยูก่บัทา่นใชห่รอืไม่………………คูส่มรสเดนิทางไปกบัคณุในคร ัง้นีด้ว้ย ………. ใช ่    .................ไม่ใช ่
หากไม่ กรณุาระบุทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิต่อได ้……………………………………………………………………………………… 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น…………………………………………หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื…………………………………… 
 
ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจ่ายตา่งๆ 
 
กรณี เป็นนกัเรยีน / นกัศกึษา  
ชือ่สถานศกึษา................................................................................................................................................................. .......... 
ทีอ่ยู ่......................................................................................................................................................................................... 
เบอรต์ดิตอ่................................................................................. 
ทา่นเดนิทาง กบั บดิา-มารดา พรอ้มกนัในคร ัง้นีด้ว้ยหรอืไม่.................................................................................................... 
 
กรณีท างาน 
ทา่นประกอบอาชพีอะไร (ลกัษณะงาน) …………………………….............................................................................................
ต าแหน่ง………………………………..………………………………………………………………………………………… 
ชือ่บรษิทัหรอืองคก์รทีส่งักดั…………………………………………………..………………………………………. 
ทีอ่ยูส่ านักงาน………………………………………………………………………….……………………………………….. 
................................................................................................................ ......................................................................................... 
วนัทีเ่ร ิม่งาน 
...................................................................................................................................................................
............ 
 
 
หมายเลขโทรศพัทส์ านักงาน………………………………………อเีมลล…์…………………………………………………… 
 
รายไดร้วมจากงานทีท่ าตอ่เดอืน…………………………….………(หลงัหกัภาษีแลว้) 
(กรณี เป็นเจา้ของกจิการ) รายไดร้วมจากการท างาน ตอ่ปี ................................................... 
ทา่นมรีายไดจ้ากหนทางอืน่  รวมทัง้จากเพือ่น หรอืครอบครวั อกีใชห่รอืไม่………………หากมโีปรด
ระบุ………………………………………………. 
ทา่นมบีญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์สว่นตวั (เลม่ทีใ่ชย้ืน่วซีา่)  ประมาณ (เป็นเงนิปอนด)์ 
..................................................................... 
ทา่นมรีายไดท้างอืน่ๆ เชน่ เลน่หุน้ แชรอ์กี ใชห่รอืไม่…………………………หากมโีปรดระบุ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จ านวนคา่ใชจ้า่ยทีแ่บ่งใหก้บัครอบครวัตอ่เดอืน………………………………………………………………………………… 
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีท่า่นใชต้อ่เดอืน……………………………………………………………………………………………… 
จ านวนเงนิทีเ่ตรยีมไวใ้ชจ้า่ยส าหรบัการเดนิทางคร ัง้นี…้………………………………………………………………………… 
ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยในการเยอืนสหราชอาณาจกัรคร ัง้นี…้………………………………………………………………… 
ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยในสว่นของทีพ่กัและคา่อาหาร………………………………………………………………………… 
หากมผีูห้น่ึงผูใ้ดออกคา่ใชจ้า่ยในบางสว่นหรอืทัง้หมดของการเดนิทางในคร ัง้นี ้เขาออกใหค้ณุจ านวนเงนิเทา่ไร…………….… 
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของคณุส าหรบัการอยูใ่นองักฤษคร ัง้นี…้…………………………………………………………………….. 
 
ทา่นเคยไดร้บัวซีา่องักฤษ หรอืไม่   ..................... หากใชก่รณุาระบุ วนัทีอ่อกวซีา่................................................................... 
(หากท่านไม่ทราบวธิกีารดูหน้าวซีา่ กรุณาถ่ายส าเนาหน้าวซีา่องักฤษ แลว้ส่งใหเ้จา้หน้าที)่ 
หากท่านเคยไดร้บัวซีา่  เดนิทางมาแลว้ทัง้หมดกีค่ร ัง้..............  
ไปเมือ่ไร (วนัทีไ่ป-กลบั).................................................................ไปท าอะไร......................................... 
ไปเมือ่ไร (วนัทีไ่ป-กลบั).................................................................ไปท าอะไร........................................ 
ไปเมือ่ไร (วนัทีไ่ป-กลบั).................................................................ไปท าอะไร........................................ 
 
ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศดงัตอ่ไปนี ้ ออสเตรเลยี / แคนนาดา / นิวซแีลนด ์/ อเมรกิา / กลุม่เชงเกน้ จ านวนกีค่ร ัง้ในรอบ 
10 ปี   
..... ไม่เคย ....... 1 คร ัง้ ........ 2-5 คร ัง้  ........ 6 คร ัง้ หรอืมากกวา่ 



                                                                               

ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศดงัตอ่ไปนี ้ ออสเตรเลยี / แคนนาดา / นิวซแีลนด ์/ อเมรกิา / กลุม่เชงเกน้   คร ัง้ลา่สดุเมือ่ไร 
(ขอขอ้มูล 2 คร ัง้สดุทา้ยลา่สดุ แตล่ะประเทศ)   
1)ประเทศทีไ่ป.................................................................................................................................................................................  
ไปท าอะไร   ..... ทอ่งเทีย่ว     ......ธรุกจิ ........เรยีน ........ผ่านทาง       .........เหตผุลอืน่
..................................... 
เดนิทางไปเมือ่ไร             เดอืน .................   ปี.....................   อยูน่านกีว่นั ............................... วนั 
 
2)ประเทศทีไ่ป.......................................................................................................................................... .......................................  
ไปท าอะไร   ..... ทอ่งเทีย่ว     ......ธรุกจิ ........เรยีน ........ผ่านทาง       .........เหตผุลอืน่
................................................. 
เดนิทางไปเมือ่ไร             เดอืน .................   ปี.....................   อยูน่านกีว่นั ............................... วนั 
 
ทา่นเคยเดนิทางออกนอกประเทศอืน่ๆ (ไม่รวม ออสเตรเลยี / แคนนาดา / นิวซแีลนด ์/ อเมรกิา / กลุม่เชงเกน้) ในระยะ 10 
ปีนี ้  
 ..................ใช ่หรอื .....................ไม่   
หากใช ่โปรดระบุประเทศ / วนัทีเ่ดนิทาง เขา้ และ ออก / จ านวนวนัทีอ่ยู ่และวตัถปุระสงคข์องการเดนิทาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 


