


 

 
 

 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ          (ไทย)  

21.00น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T       

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง  ดไูบ-กลาสโกว-์กลาสโกว-์มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว ์        (ยูเออี-สก็อตแลนด)์ 

02.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 371 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

05.35 น. ถึงสนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

07.50 น. เดินทางสู่ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เท่ียวบิน ท่ี  EK 27         

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 



 

12.35 น. ถึงสนามบินเมืองกลาสโกว ์ประเทศสก็อตแลนด ์ผา่นพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นผา่นชมสถานท่ีส าคญัๆ 

ในเมืองกลาสโกว ์อาทิ มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว ์(Glasgow 

Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิค มหาวิหารแหง่น้ีเป็นสุสานฝัง

ศพของนักบุญ Saint Mungo, ศาลาวา่การเมือง (City Chamber), 

มหาวิทยาลยักลาสโกว ์(Glasgow University) เป็นมหาวิทยาลยัท่ี

ถูกสร้างโดยพระประสงคข์องพระเจา้เจมส์ท่ี 2 ในปี ค.ศ.1451 

ปัจจุบัน ถือเป็นมหาลัยท่ี เก่าแก่ท่ี สุดเป็นอันดับ 4 ในสหราช

อาณาจักร , ศูนย์ประชุม Clyde Auditorium สถาน ท่ีจัดงาน

คอนเสิร์ต นิทรรศการและการประชุมตา่งๆ โดยโครงสรา้งของตวั

อาคารนั้นมีลกัษณะคลา้ยโอเปร่าเฮา้สจ์ าลอง 

ค า่     บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Courtyard by Marriott Glasgow Airport Hotel  

               หรือ ระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม เอดินเบอระ - ปราสาทเอดินเบอระ – วินเดอรเ์มียร ์- เพรสตนั  (สก็อตแลนด-์องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเอดินเบอระ (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อต

แลนด ์(Scothland) ดินแดนท่ีตัง้อยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีสวยงาม น าทา่นเดินทางสู่ยา่นเมืองเกา่สู่ถนนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสาย

ส าคญัท่ีเช่ือมสูพ่ระต าหนักโฮล่ีรู๊ด  (Palace of Holyroodhouse) ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด ์และ

เคยเป็นท่ีประทบัของพระนางแมรีแหง่ สก็อต ฝั่งตรงขา้มเป็นรัฐสภาแหง่ชาติสก็อตอนัน่าภาคภูมิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 

น าทา่นเขา้ชมปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle)อนัสงา่งามดว้ยท าเลท่ีตัง้บนเนินเขาสูง มองเห็นเดน่เป็นสงา่จากทุกมุม

เมือง เคยเป็นท่ีประทบัของกษัตริยส์กอ๊ต แบง่เป็นส่วนตา่งๆอยา่งน่าชม อาทิ สว่นของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มี

ปืนใหญเ่รียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญใ่นเวลา13.00 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปีท่ีผา่นมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งใน

คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 เพ่ือร าลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเ์ดวิดท่ี 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชัน้ในส่วนท่ีเป็น The Palace จดัแสดง

เก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศแ์หง่สก็อต  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางสู่เมืองวินเดอรเ์มียร ์สู่เขตเลคดิสทริค อุทยานแห่งชาติท่ีไดร้ับ

การขนานนามวา่ดีและสวยท่ีสุดขององักฤษ ท่ีกวา้งขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง น าทา่นสัมผสักบั

บรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ท่ีทา่นจะไดช่ื้นชมกบัความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบ น าทา่นเดินทางตอ่สู ่

เมืองเพรสตนั เมืองประวติัศาสตร์เกา่แกถึ่ง1,000 ปี มีอาคารเกา่แกท่ี่โดดเดน่ไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นอาคาร

ส าหรับการอนุรักษ์ถึง 770 แห่ง เป็นเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีกวา้งขวางตัง้แตทุ่ง่มวัร์ในหุบเขาเบคอนและพ้ืนท่ีป่าทางธรรมชาติ

อนัหลากหลาย  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Samlesbury Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ี  ยอรค์-มหาวิหารยอรค์-แมนเชสเตอร-์สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์   (องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมืองยอรค์ เมืองโรมนัโบราณท่ียงัมีก าแพงเมืองโบราณ

ลอ้มรอบ ตัง้อยูบ่ริเวณแมน่ ้าอูสและแมน่ ้าฟอสส ์เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบ

ตลอด 2,000 ปี น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้มหาวิหารยอรค์ หรือ ยอร์ค มินสเตอร์ (YORK MINSTER) มหาวิหาร       

แห่งหน่ึงท่ีย่ิงใหญท่ี่สุดในองักฤษ เมืองแห่งน้ีมีบิชอ้ปประจ าเมืองในราวปี 314 ท าใหเ้ป็นสถานท่ีท่ีมีความส าคญัตอ่

คริสตศ์าสนาแห่งแรก ๆ ขององักฤษ อีกทัง้ยงัเป็นโบถส์แบบกอธิคท่ีใหญท่ี่สุดในองักฤษเหนือ งดงามดว้ยกระจกสี

ตกแตง่อยูภ่ายในวิหาร และยงัเป็นมหาวิหารแบบกอธิคท่ีใหญ่เป็นท่ีสองรองจากมหาวิหารโคโลญจน์ในประเทศ



 

เยอรมนี หนา้ตา่งใหญช่ื่อ “GREAT EAST WINDOW” สรา้งเสร็จเม่ือปี 1408 เป็นหนา้ตา่งประดบักระจกสีท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่เมือง

แมนเชสเตอร ์เมืองหลวงทางภาคเหนือขององักฤษ เป็นเมือง

แนวหน้าแห่งการปฏิวติัอุตสาหกรรม น าทา่นถา่ยรูปดา้นหน้า

สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด  แห่งทีมแมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด เจา้ของสมญานาม “ปิศาจแดง” สนามเร่ิมกอ่สรา้งในปี 

1909 และเร่ิมใชต้ ัง้แตปี่ 1910 ปัจจุบนัมีความจุ 76,212 คน 

ซ่ึงเป็นเกา้อ้ีท่ีนั่ งลว้น เขา้ชมภายในพิพิธภณัฑข์องโอลดแ์ทรฟ

ฟอร์ด สโมสรฟตุบอลช่ือกอ้งโลกที่ มีสมาชิกแฟนคลบัมากท่ีสุดใน

โลก มีเวลาใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกนานาชนิด เชน่ เส้ือ 

ผา้พนัคอ หมวก เป็นตน้ 

ค า่  บริการอาหารค ่ า ณ  ภัตตาคาร น าท่าน เขา้สู่ ท่ีพ ัก   ณ  Clayton Manchester Airport Hotel หรือ        

ระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้  สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน-บา้นเกิดของวิลเล่ียม เชคสเปียรส์-คารดิ์ฟฟ์ (องักฤษ-เวลส)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสูเ่มืองสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน  เมืองบา้น

เกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส น าทา่นชมเมืองสเตรทฟอร์ดท่ีคงรักษาสภาพแวดลอ้มแบบชนบทขององักฤษแท ้ๆ ไว ้

ไดอ้ยา่งสมบูรณ ์น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ บา้นเกิดของวิลเล่ียม เชคสเปียรส์ (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) 

กวีและนักเขียนบทละครชาวองักฤษท่ีไดร้ับการยกยอ่งทั่วไปวา่เป็นนักเขียนผูย่ิ้งใหญข่ององักฤษและของโลกมกัเรียก

ขานเขาวา่เป็นกวีแหง่ชาติขององักฤษและ “กวีแหง่เอวอน” (BARD OF AVON) ชมบา้นท่ีเคยเป็นท่ีอาศยัของเชคส

เปียร์ เป็นบา้นหลงัคามุงดว้ยฟาง ซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนัไดป้รับเป็น

พิพิธภณัฑไ์ปแลว้   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสูเ่มืองคารดิ์ฟฟ์เมืองหลวงของประเทศเวลส ์และยงัเป็นเมือง

ทา่ส าคญัริมทะเลไอริช เมืองท่ีย่ิงใหญแ่ละสวยงาม ถูกสรา้งข้ึนโดยฝีมือชาวโรมนัสมยัเรืองอ านาจ  น าทา่นชมเมือง

คาร์ดิฟ อดีตเมืองท่ีส่งออกถา่นหินมากท่ีสุดเมืองหน่ึง ผา่นชมศาลาวา่การเมือง พิพิธภณัฑ ์สนามกีฬามิเลนเนียม          

สเตเด้ียม 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Clayton Cardiff Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก  บาธ-โรงอาบน ้าแร่โรมนั-สโตนเฮนจ-์ลอนดอน      (องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสูเ่มืองบาธ ดินแดนแหง่อาณาจกัรโรมนัอนัย่ิงใหญ่

บนเกาะองักฤษเม่ือกวา่ 2,000 ปีมาแลว้ น าทา่นเขา้ชมโรงอาบน ้าแร่โรมนั ท่ีชาวโรมนัมาสรา้งไวเ้ป็นสถานท่ีอาบ

น ้าแร่โดยอาศยัน ้าจากบอ่น ้าแร่ธรรมชาติท่ีจะมีน ้าไหลออกมาอยา่งตอ่เน่ืองถึงวนัละประมาณ 1,250,000 ลิตร และ

มีความรอ้นถึง 46 องศาเซลเซียส ท่ีเมืองบาธมี บอ่น ้าพุรอ้นตามธรรมชาติ 3 แห่ง บอ่ท่ีใหญท่ี่สุดคือท่ี ROMAN 

SACRED SPRING น ้าผุดจากใตดิ้นลึก 3,000 เมตร มีแร่

ธาตุถึงกวา่ 43 ชนิด  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่ส

โตนเฮนจ ์วงหินปริศนาแห่งเกาะองักฤษนับเป็น หน่ึงในเจ็ด

ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคเกา่ สรา้งข้ึนราว 2,000 ปี ไมเ่ป็นท่ี

ทราบแน่ชดัวา่ ท าไมส่ิงน้ีจึงถูกสรา้งข้ึนมาแตจ่ากลกัษณะ



 

ของการกอ่สรา้ง ท าใหท้ราบวา่ผูก้อ่สรา้งตอ้งมีฐานอ านาจอยูไ่มน่อ้ย เพราะมีการขนหินสีฟ้ามาจากเวลส์        ใชใ้น

การน้ี น าทา่นเดินสูก่รุงลอนดอน เมืองใหญท่ี่ใหค้วามส าคญัพ้ืนท่ีสีเขียว มีสวนสาธารณะอยูใ่จกลางเมืองหลายแหง่ 

สวนสาธารณะเหลา่น้ีมีตน้ไมน้านาพนัธุต์กแตง่ดว้นน ้าพุ และรูปปั้นอยา่งสวยงาม มีสระน ้าซ่ึงมีนกเป็ดน ้า และหงสว์า่

ยวน  

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Hilton Gatwick Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด  ลอนดอน-พระราชวงับคัก้ิงแฮม-โบสถเ์ซนตป์อล-จตุัรสัพิคคาเดลล่ี-บริติชมิวเซียม-หา้งแฮรร์อดส์

            (องักฤษ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชมกรุงลอนดอนอนัย่ิงใหญท่ี่เต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์                                                                           

อนัยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่งเครือจกัรภพ และศูนยร์วมอ านาจการปกครองของสหราชอาณาจกัรในปัจจุบนัและ

เป็นศูนยร์วม สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของโลก  เร่ิมจากพระราชวงับคัก้ิงแฮม ท่ีประทบัแห่งพระราชินี

องักฤษ ชมการเปล่ียนยามของทหารรักษาพระองคใ์นชุดเคร่ืองแบบเต็มยศ สวมหมวกพูสีด าแตจ่ะเปล่ียนเป็นชุดสีเทา

ในชว่งฤดูหนาว  กอ่นน าทา่นเก็บภาพสวยของหอนาฬิกาบ๊ิกเบน สญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของลอนดอนท่ีตัง้อยูเ่คียงขา้ง

อาคารรัฐสภาท่ีสวยงามริมฝั่งแมน่ ้าเทมส์ ผา่นชมสถานท่ีส าคญัตา่งๆ อาทิบา้นเลขท่ี 10, ถนนดาวน์น่ิงท าเนียบ

นายกรัฐมนตรี, จตุัรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟลัการ์ของทา่นลอร์ดเนลสัน , พิคคาเดลลี เซอร์คสั,  

ยา่นโซโห ฯลฯ น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้โบสถเ์ซนตป์อล ฝีมือการออกแบบของเซอร์คริสโตเฟอร์ เรน สถาปนิก       

ช่ือดงัขององักฤษ มีความสวยงามดา้นสถาปัตยกรรมและเต็มไปดว้ยคุณคา่ทางประวติัศาสตร์ เป็นมหาวิหารท่ีใชใ้น

พระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจา้ฟ้าชายชาสล์กบัเจา้หญิงไดอาน่าแหง่เวลส ์ท ัง้ยงัเป็นท่ีฝงัศพของคนส าคญัชาวองักฤษ 

ผา่นชมจตุัรสัพิคคาเดลล่ี ยา่นโซโห ผา่นชมกองบญัชาการของต ารวจสก็อตแลนดย์าร์ด  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ 

พิพิธภณัฑอ์งักฤษในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑด์า้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของ

มนุษยท่ีส าคญัท่ีสุดและใหญท่ี่สุดในโลก มีการกอ่ตัง้ข้ึนในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบ้ืองตน้วตัถุท่ีเก็บรวบรวมไว ้

ส่วนใหญเ่ป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส ์สโลนซ่ึงเป็นแพทยแ์ละนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเปิดใหบ้ริการแก่

สาธารณะเป็นครั้งแรกในวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส ์เมืองบลูมสเ์บอร์รี กรุงลอนดอน 

อนัเป็นสถานท่ีตัง้ของอาคารพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนับริติชมิวเซียมเป็นแหลง่รวบรวมวตัถุตา่งๆ จากทุกทวีป จ านวนกวา่ 

7 ลา้นช้ิน ซ่ึงลว้นมีช่ือเสียง และมีการบนัทึกเร่ืองราวของวฒันธรรมมนุษน์จากจุดเร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั อิสระทา่น       

ชอ้ปป้ิงท่ีหา้งแฮรร์อดส์ หา้งหรูหราอนัโดง่ดงัยา่น KNIGHTSBRIDGE เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดใน

ลอนดอน ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหน่ึงของกรุงลอนดอน เป็นแหล่งท่องเท่ียวและเป็นหา้งหรูในเวลาเดียวกัน 

ประกอบดว้ยรา้นคา้กวา่ 300 รา้น 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Hilton Gatwick Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีแปด  บิซสเ์ตอรเ์อา้ทเ์ล็ต วิลเลจ-ล่องเรือแม่น ้าเทมส-์ถนนอ็อกซฟ์อรด์   (องักฤษ) 

เชา้ บ ริการอาหารเช ้า  ณ  ห้อ งอาหารของโรงแรม  น าท่าน เดินทางสู่  บิซส์เตอร์เอ ้าท์เล็ต  วิล เลจ                

(Bicester Outlet V illage)น าท่านชมสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษและในยุโรป เช่น Anne , 

Fonta ine , Armani, Bally , Bodum , Bose , Burberry , CalvinKlein , D&G , DKNY , D iesel, D ior, 

D unhill E rm eneg ildo  Zegna , Fend i, Gucc i, Guess , Hugo , Bo ss , Jaege r , Jig saw , K ip ling , 

L 'O cc itane , Lev i's , M ax M ara , M isson i , M olton  B row n , M ulbe rry , Pau l Sm ith   เป็ นต ้น                    

อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ส าหรบัท่าน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางกลบัสู่

ลอนดอน น าทา่นล่องเรือชมทิวทศัน์งดงามของสองฝากฝั่งแมน่ ้าเทมส์ ซ่ึงไหลผา่นกลางกรุงลอนดอน ลอ่งเรือผา่น

สถานท่ีส าคญัต่างๆ เช่น จัตุรัสรัฐสภา,พระราชวงัเวสทมิ์นส์เตอร์ท่ีต ัง้ ของรัฐสภาองักฤษ,หอนาฬิกาบ๊ิกเบน             



 

ชมความงดงามสองฝั่ งของแม่น ้ าเทมส์ผ่านจัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์,มหาวิหารเซนต์ปอล,             

ลอนดอนบริดจ ์เป็นการท่องเท่ียวลอนดอนท่ีดีท่ีสุดอีกวิธีหน่ึง จุดสวยงามท่ีสุด เม่ือมองจากจุดกลางแม่น ้าคือ            

อาคารรัฐสภา บ๊ิกเบนและหอคอยลอนดอน อิสระทา่นเดินเลน่ชอ้ปป้ิงบนถนนอ็อกซฟ์อรด์ ยา่นชอ้ปป้ิงใหญ ่       

ของลอนดอนท่ีท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้คุณภาพเย่ียมจาก มาร์ค แอนด ์สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ ์และหา้งอ่ืนๆ          

อีกมากมาย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เท่ียวบิน ท่ี  EK 10         

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเกา้  ดไูบ-กรุงเทพฯ         (ยูเออี-ไทย) 

07.35 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

11.45 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 370  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

21.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

อตัราค่าบริการ  

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ไป-กลบั) สายการบินเอมิรเรตส ์

✓ คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามที่ ระบุในรายการ 

✓ คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่UNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✓ รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมพรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

✓ โรงแรม ท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเทา่ในราคาเดียวกนั (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  

✓ คา่เขา้ชมสถานที่ ทอ่งเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ เด็กอายุต า่กว่า 

12 ปี 

(ไม่ใชเ้ตียง) 

พกัเด่ียว 

พฤษภาคม 

2561 
26 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61 62,900 60,900 12,000 

มิถุนายน 

2561 
13-21 มิ.ย. 61 62,900 60,900 12,000 

กรกฎาคม 

2561 
4-12 / 11-19 / 21-29 65,900 63,900 12,000 



 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

  คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (2 ปอนด ์/ วนั / คน) 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน (2 ปอนด ์/ วนั / คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 7 วนั) 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 หมายเหตุ 

1) ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ ากวา่ 30 ทา่น โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้กอ่นออก

เดินทาง 2 สปัดาห ์

2) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียวอนัเน่ืองมาจากกรณีท่ีเกิด เหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของสายการบิน, 

การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การกอ่จราจล, อุบติัเหตุ, การจราจรติดขดั ฯลฯ ทัง้น้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษา

ผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หไ้ดม้ากที่ สุด 

3) เน่ืองจากการทอ่งเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณี

ท่ีทา่นปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

4) บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนและจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระมาแลว้ หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

อนัเน่ืองจากการกระท าที่ สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

5) กรณีท่ีทา่นตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศและตา่งประเทศ  เชน่ (ต ัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่ เจา้หนา้ท่ีทุกครั้ง

กอ่นท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ มิเชน่นั้นทาง

บริษัทจะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส้ิน 

 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าองักฤษ ใชเ้วลาด าเนินการ 20 วนัท าการ ไม่สามารถดึงเล่มออกก่อนก าหนดได ้

( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนดัหมาย** ) 

 

1. พาสปอร์ต ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอรต์เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน   

กลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 



 

2. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

(ถา้มี) 

3. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือนในปัจจุบนั

,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและชว่งเวลาที่ ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ

ก าหนด 

4. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสีย

ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (ฉบบัภาษาองักฤษ) 

5. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน บญัชีออมทรัพย ์ เทา่นัน้ ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่า

กวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจ้า่ยได ้

อยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา อพัเดตล่าสุด ไม่ต า่กว่า 15 วนัก่อนการย่ืนวีซ่า สถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชี

กระแสรายวนั หากยอดเงินออมทรัพยมี์ไมม่ากพอ สามารถแนบบญัชีกองทุน พนัธบตัร โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เพ่ิมได  ้

6. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง

บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท างานของทา่น โดยระบุรายช่ือ

ผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

7. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น 

8. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอมเป็นภาษาองักฤษ 

โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก ทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การ

อ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง ราชการอยา่ง

ถูกตอ้ง 

9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่น

จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่

ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ

เอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูต

ฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

11. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

12. การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได ้

** หมายเหตุ ** 

การจองคิวย่ืนวีซา่องักฤษ หลงัจากท่ีเลือกวนัย่ืนวีซา่ในเวปไซตข์องทางสถานทูตแลว้จะตอ้งช าระคา่วีซา่ทนัที 

(ซ่ึงรวมอยูใ่นราคาทวัร์แลว้) กรณีท่ีทางบริษัทไดท้  าการจองคิวย่ืนวีซา่และแจง้ใหผู้เ้ดินทางรับทราบแลว้. 

ถา้ผูเ้ดินทางเกิดการเปล่ียนแปลงคิวย่ืนวีซา่ในภายหลงั ทางผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบ 

คา่วีซา่ในครั้งถดัไปดว้ยตวัเอง 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม เร่ิมตน้ฉบบัละ 500 บาท ** 

 



 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 

**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 

ชื่อ-นามสกุล  ผูเ้ดนิทาง  ภาษาไทย   _________________________________________________ 
ชื่อ-นามสกุล  ผูเ้ดนิทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนงัสอืเดนิทาง _____________________________________ 
วนั เดอืน ปีเกดิ ________________________ เชือ้ชาต ิ____________________ สญัชาต ิ
____________________ 

สถานทีเ่กดิ _______________________________ ประเทศ  _________________________________ 

ทีอ่ยู ่( ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยูปั่จจุบนัคนละทีอ่ยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด )  
______________________________ 
______________________________________________ รหสัไปรษณยี ์_______________ 
ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงันี้มาเป็นเวลา __________ ปี __________ เดอืน 

หมายเลขโทรศพัท ์บา้น  _______________________   ทีท่ างาน  __________________________ 
มอืถอื ________________ หมายเลข Fax _______________ E-Mail ___________________ 

มหีนงัสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด  _____________________  เล่ม 

หมายเลขหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า ___________________  วนัทีอ่อก ____________ หมดอาย ุ___________ 
หมายเลขหนงัสือเดนิทางเลม่เก่า ________________   วนัท่ีออก ____________ หมดอาย ุ___________ 
หนงัสือเดนิทางปัจจบุนัเลขท่ี  __________________  วนัท่ีออก _______________  หมดอาย ุ_____________ 
ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ 10 ปี) วนัเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่นั และวตัถุประสงคใ์นการไป 

1. ประเทศ ______________________ วนัทีเ่ดนิทาง _______________  
เหตุผลในการเดนิทาง __________________ 

2. ประเทศ ______________________ วนัทีเ่ดนิทาง _______________  
เหตุผลในการเดนิทาง __________________ 

3. ประเทศ ______________________ วนัทีเ่ดนิทาง _______________  
เหตุผลในการเดนิทาง __________________ 

4. ประเทศ ______________________ วนัทีเ่ดนิทาง _______________  
เหตุผลในการเดนิทาง __________________ 

5. ประเทศ ______________________ วนัทีเ่ดนิทาง _______________  
เหตุผลในการเดนิทาง __________________ 

6. ประเทศ ______________________ วนัทีเ่ดนิทาง _______________  
เหตุผลในการเดนิทาง __________________ 

7. ประเทศ ______________________ วนัทีเ่ดนิทาง _______________  
เหตุผลในการเดนิทาง __________________ 



 

8. ประเทศ ______________________ วนัทีเ่ดนิทาง _______________  
เหตุผลในการเดนิทาง __________________ 

9. ประเทศ ______________________ วนัทีเ่ดนิทาง _______________  
เหตุผลในการเดนิทาง __________________ 

10.ประเทศ _____________________  วนัทีเ่ดนิทาง _______________  
เหตุผลในการเดนิทาง __________________ 
 
ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม ่_______ (ถา้เคย) เขา้ประเทศองักฤษเมื่อ _____________________ 
วนัเดอืนปีทีเ่คยเขา้องักฤษครัง้ล่าสุด _______________ รวมทัง้หมดกีว่นั _____  
วตัถุประสงคใ์นการไป _______________ 

ท่านเคยไดร้บัการปฏเิสธวซี่าองักฤษ หรอื ประเทศอื่น ๆ หรอืไม ่
_____________________________________________ 

สถานภาพ  _____ โสด         _____ หยา่ และมทีะเบยีนหย่า (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
    _____ แต่งงานแลว้ (แต่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน)     _____ แต่งงาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
 
ขอ้มลูส่วนตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจ่ายต่าง ๆ 

งานปัจจบุนัท าอาชพี , ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ___________________________________ 
ชื่อบรษิทัทีท่ างาน ___________________________________________________________ 

วนัทีเ่ริม่การท างาน  __________________________________________________________ 
ทีอ่ยูข่องบรษิทัทีท่ างาน ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
ท่านมรีายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรอืไม ่______ ไมม่ ี______ ม ี  เงนิเดอืน _______________ บาท 

(ถา้ม)ี โปรดกรอกรายละเอยีด ____________________________________________________ 
รายไดร้วมต่อเดอืนจากทุกงานทีท่่านท า __________________________ บาท 

ท่านมรีายรบัจากแหล่งอื่น ๆ หรอืไม ่รวมทัง้เพื่อน ๆ และครอบครวั  _____ ไมม่ ี_____ ม ี  รายได ้______________ 
ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีด   ______________________________________________________ 
ท่านไดม้กีารรออมเงนิ เช่น ไดซ้ือ้บา้น , ทีด่นิ , อสงัหารมิทรพัย ์, ซือ้หุน้เล่นแชรห์รอืไม ่______ ม ี ______ ไมม่ ี

ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีด และระบุจ านวนเงนิ _______________________ จ านวนเงนิ ______________ 
ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชกิครอบครวัเดอืนละเท่าไหร ่___________________________________ 
ท่านไดใ้ชเ้งนิส่วนตวัต่อเดอืนเท่าไหร ่_________________________________________________ 
ในการเดนิทางครัง้นี้ ใครเป็นคนออกค่าใชจ้่ายใหท้่าน ________________________________________ 
ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ้่าย ต่าง ๆ เช่น ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ______________________________________ 
ถา้มคีนจ่ายใหท้่าน ไมว่่าจะเป็นบางส่วน หรอื ทัง้หมด เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจ านวนเงนิเท่าไหร ่ 
__________________________ 
ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของท่านในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงนิเท่าไหร ่__________________________________ 
 
ในกรณสีมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ชื่อ นามสกุล ของ คู่สมรส _______________________________________________________ 
วนั เดอืน ปีเกดิ ของคู่สมรส _______________________  เชือ้ชาต ิ__________  สญัชาต ิ__________ 



 

หมายเลขหนงัสือเดนิทาง __________________   วนัท่ีออก _____________ หมดอาย ุ____________ 
ทีอ่ยูปั่จจบุนัของคู่สมรส ______________________________________ รหสัไปรษณยี ์____________ 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น  ________________________________________________________ 
 
ในกรณทีีม่บีุตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทุกคน 

ชื่อ นามสกุล ของบุตร คนที ่1 _____________________________________________________ 

วนั เดอืน ปีเกดิของบุตร ___________________________  เชือ้ชาต ิ_________ สญัชาต ิ_________ 
สถานทีเ่กดิ ___________________________ หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง _____________________ 
วนัทีอ่อก ___________________ หมดอาย ุ__________________ โทร __________________ 
ปัจจบุนับุตรอาศยัอยู่ที ่_________________________________________ รหสัไปรษณยี ์_______ 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น _________________________________________ รหสัไปรษณยี ์_______ 
 
ชื่อ นามสกุล ของบุตร คนที ่2 _____________________________________________________ 

วนั เดอืน ปีเกดิของบุตร ___________________________  เชือ้ชาต ิ_________ สญัชาต ิ_________ 
สถานทีเ่กดิ ___________________________ หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง _____________________ 
วนัทีอ่อก ___________________ หมดอาย ุ__________________ โทร __________________ 
ปัจจบุนับุตรอาศยัอยู่ที ่_________________________________________ รหสัไปรษณยี ์_______ 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น _________________________________________ รหสัไปรษณยี ์_______ 
 
ชื่อ นามสกุล ของบุตร คนที ่3 _____________________________________________________ 

วนั เดอืน ปีเกดิของบุตร ___________________________  เชือ้ชาต ิ_________ สญัชาต ิ_________ 
สถานทีเ่กดิ ___________________________ หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง _____________________ 
วนัทีอ่อก ___________________ หมดอาย ุ__________________ โทร __________________ 
ปัจจบุนับุตรอาศยัอยู่ที ่_________________________________________ รหสัไปรษณยี ์_______ 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น _________________________________________ รหสัไปรษณยี ์_______ 
ประวตัขิองบดิา 

ชื่อของบดิา ___________________________ นามสกุลของบดิา _________________________ 
วนั เดอืน ปีเกดิ ของบดิา _________________________ สถานทีเ่กดิของบดิา ___________________ 
ประเทศทีเ่กดิ ______________________________ เชือ้ชาต ิ__________ สญัชาต ิ___________ 
หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง __________________ วนัทีอ่อก _____________ หมดอาย ุ_____________ 
 
ประวตัขิองมารดา 

ชื่อของมารดา _________________________ นามสกุลของมารดา  ________________________ 
วนั เดอืน ปีเกดิ ของมารดา _______________________  สถานทีเ่กดิของมารดา __________________ 
ประเทศทีเ่กดิ ______________________________ เชือ้ชาต ิ__________ สญัชาต ิ___________ 
หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง __________________ วนัทีอ่อก _____________ หมดอาย ุ_____________ 
 
 


