
 

 

 
 LONDON    6 วนั 3 คืน      
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 

 บินตรงเข้า-ออก กรุงเทพ-ฮีทโธรว์ / ฮีทโธรว์-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% ไม่เสียเวลาต่อเคร่ือง 

 พกัลอนดอน 3  คืนโรงแรม 4 ดาว (เทยีบจาก AGODA RANKING ) HILTON GATWICK HOTEL  ระดบั 4 ดาวหรือเทยีบเท่า เทีย่วครบทุกไฮไลท์ 
เมืองซาลส์บัวร่ี : เสาหินสโตนเฮ้นท์ 
เมืองวนิเซอร์ : พระราชวังวินเซอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน มหาวหิารเวสทมนิส์เตอร์ 
กรุงลอนดอน : สะพานหอคอย พระราชวังบั๊กกิง้แฮม พคิคาดิลลีเ่ซอร์คสั  จัตุรัสทราฟัลก้าร์  มหาวหิารเซนต์ปอล   
     มหาวหิารเวสท์มินส์เตอร์  หอนาฬิกาบิกเบน 
ช้อปป้ิงจุใจ!! : ย่านไนซ์บริดจ์ ย่านถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด และบิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ  
 

 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG  910 BKK - LHR 00.15 - 06.20 

เทีย่วบินขากลบั TG  917 LHR - BKK 21.35 - 16.00 



 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า กลางวนั เย็น โรงแรมที่พกัหรือเทยีบเท่า 

1 กรุงเทพ-ฮีทโธรว์ (ประเทศอังกฤษ)     

2 

กรุงเทพ – ประเทศอังกฤษ  - กรุงลอนดอน –เมืองซาลส์บัวร่ี – 
เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – พระราชวังวนิเซอร์ – พคิคาดลิลีเ่ซอร์คสั 
- จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - มหาวิหารเซนต์ปอล - มหาวิหารเวสท์
มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิกเบน - ช้อปป้ิงย่านไนซ์บริดจ์ 

  - 
HILTON GATWICK HOTEL  ระดบั 

4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

3 กรุงลอนดอน – อสิระตามอธัยาศัยเตม็วัน  - - 
HILTON GATWICK HOTEL  ระดบั 

4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

4 กรุงลอนดอน – อสิระตามอธัยาศัยเตม็วัน  - - 
HILTON GATWICK HOTEL  ระดบั 

4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

5 
กรุงลอนดอน – ช้อปป้ิงย่านไนซ์บริดจ์ –บิซส์เตอร์ เอ้าท์
เลท วลิเลจ  -  กรุงเทพ 

    

6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ     

เดือนพฤษภาคม  23-28 พ.ค. 61 39,991.- 

เดือนมิถุนายน 27 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61  41,991.- 

เดือนสิงหาคม 8-13 , 22-27 ส.ค. 61 42,991.- 

เดือนกนัยายน 12-17 , 26-1 ต.ค. 61 42,991.- 

เดือนพฤศจิกายน 7-12 , 21-26 ก.ย. 61 44,991.- 

เดือนธันวาคม 5-10 , 19-24 ธ.ค. 61 46,991.- 

พกัเดีย่ว ท่านละ 8,500.- 



 

 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 5,600-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 

วนัแรก          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู  3 เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีทางบริษทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและ อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหแ้ก่ท่าน  
วนัทีส่อง       กรุงเทพ – ประเทศองักฤษ  - กรุงลอนดอน –เมืองซาลส์บัวร่ี – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – พระราชวังวนิเซอร์ – พคิคาดิลลี่

เซอร์คสั - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - มหาวิหารเซนต์ปอล - มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบกิเบน - ช้อปป้ิงย่านไนซ์
บริดจ์ 

00.15 น.        บินลดัฟ้าออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที ่TG 910 
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และ รับสัมภาระ และ ผ่านศุลกากร

เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองซาลส์บัวร่ี(Salisbury) น าท่านชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรยข์องโลกในยคุก่อนประวติัศาสตร์ มีอายกุว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยูก่ลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ 
ซ่ึงไม่มีใครทราบวตัถุประสงคใ์นการสร้างอยา่งชดัเจน กองหินหรือแนวแท่งหินท่ีเป็นความลบัด ามืดในช่วงหน่ึงของ
ประวติัศาสตร์ แนวหินน้ีมีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112
กอ้น ตั้งโดดเด่ียวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซอ้นกนัอยู่ 3 วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงตน้ยุคบรอนซ์ ให้ท่านได้
เกบ็ภาพท่ีระลึก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 

 
 
 
 

 

บ่าย จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ เมืองวินเซอร์ น าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณหน้า พระราชวังวินเซอร์ (Windsor Castle) เป็น
พระราชวงัฤดูร้อนของราชวงศอ์งักฤษ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลีเ่ซอร์คัส (Piccadilly 



 

 

Circus) เดิมเป็นวงเวียนท่ีบรรจบของถนน 6 สาย มีน ้ าพุ และรูปป้ันอีรอสตรงกลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน์ ยา่นชุมชนชาว
จีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) ท่ีรายลอ้มไปดว้ยอาคารท่ีน่าสนใจ ผ่านมหา
วิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานท่ีใชจ้ดัพระราชพิธีอภิเษกสมรส
ระหว่างเจา้ฟ้าชายชาร์ลและเลด้ีไดอาน่า สเปนเซอร์ แลว้เขา้สู่จตุัรัสรัฐสภา ถ่ายรูปบริเวณดา้นนอกของมหาวิหารเวสท์
มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ท่ีตั้งของรัฐสภาองักฤษมาตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 16 และยงัเป็นท่ีตั้งของหอนาฬิกาท่ีรู้จกั
กนัดีในนามหอนาฬิกาบิกเบน (Big ben) ท่ีมีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชัว่โมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่
ท่ีสุดในโลกและฝ่ังตรงขา้มท่ีมีแม่น ้ าเทมส์กั้นอยูเ่ป็นท่ีตั้งของชิงชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) ชิงชา้สวรรคท่ี์
สูงท่ีสุดในยโุรป  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแม่น ้ าเทมส์ท่ีสามารถยกเปิดปิด
ได ้จากนั้นน าท่านถ่ายรูปบริเวณดา้นนอกของพระราชวังบั้คกิง้แฮม (Buckingham Palace) ท่ีประทบัของพระราชินีอลิ
ซาเบธท่ี 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารให้ท่านลิม้รสเป็ดย่างช่ือดัง ณ FOUOR SEASON RESTAURANT 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ที่พกัHILTON GATWICK HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม       กรุงลอนดอน – อสิระตามอธัยาศัยเต็มวนั  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 อสิระเต็มวนั โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้ข้อมูล หรือ ค าแนะน า และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการรับส่ง และไม่รวมค่าอาหาร

กลางวนัและเยน็ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผดิชอบของตัวท่านเอง  
- อสิระเที่ยวชม หอคอยแห่งลอนดอน  เป็นพระราชวงัหลวงและป้อมปราการตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าเทมส์ในกรุงลอนดอนใน
องักฤษเป็นพระราชวงัท่ีเดิมสร้างโดยพระเจา้วิลเลียมท่ี 1 แห่งองักฤษ เม่ือปี ค.ศ. 1078เป็นสถาปัตยกรรมแบบโร
มาเนสก ์พระราชวงัเป็นรู้จกักนัในนามวา่ “หอคอยแห่งลอนดอน” หรือ “หอ” ในประวติัศาสตร์ ตวัปราสาทตั้งอยูภ่ายใน
โบโรแห่งทาวเวอร์แฮมเลท็ส์และแยกจากดา้นตะวนัออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ดว้ยลานโล่งท่ี
เรียกวา่เนินหอคอยแห่งลอนดอน หรือ “ทาวเวอร์ฮิล” (Tower Hill) ยโุรป   
อสิระเลือกซ้ือส้ินค้าทีห้่างดังใจกลางกรุงลอนดอน เช่น ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights 
Bridge) จากนั้นอิสระใหท่้านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซ่ึง
เรียกไดว้า่เป็นศูนยก์ลางการช๊อปป้ิงในกรุงลอนดอน มีร้านคา้เส้ือผา้แฟชัน่ เคร่ืองประดบั นาฬิกา ช่ือดงัมากมายตลอด
แนวถนนกวา่ 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, 
Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis, House of Fraser และ ยงัมีหา้งสุดหรูอยา่ง Selfridges ท่ี
มีสินคา้ซุปเปอร์แบรนด ์ตั้งอยูอี่กดว้ย   
อสิระเลือกซ้ือ บริเวณถนนออ๊กฟอร์ด ยงัมีถนนสายชอ้ปป้ิงช่ือดงัเช่ือมต่ออยา่ง ถนนคาร์นาบี ้(Canaby Street) แหล่ง
แฟชัน่สุดฮิตของวยัรุ่นท่ีมีร้าน G - Star Raw, Diesel, Replay, Vans หรือ ถนนนิว บอนด์ (New Bond Street) ซ่ึงเป็น
ท่ีตั้งของร้านซุปเปอร์แบรนด ์อยา่งเช่น Louis Vitton, Gucci, Prada, Mulberry, Burberry, Alexander Mc Queen, Long 
Champ, Bvlgari เป็นตน้  



 

 

- อสิระให้ท่านเลือกเที่ยวนอกเมืองตามอธัยาศัย เดินทางสู่เมือง Leavesden อนัเป็นท่ีตั้งของ Warner Bros. Studio 
London ใหท่้านไดเ้ขา้ชมบา้น ของภาพยนตร์ Harry Potter ทั้ง 7 ภาค ท่ีไดเ้ปิดใหแ้ฟนๆ เขา้ชมตั้งแต่ตน้ปี 2012 หลงัจาก
การถ่ายท าทั้งหมดเสร็จส้ินลง ใหท่้านไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัสถานท่ีถ่ายท าจริงของทุกๆอยา่ง ท่ีเราไดเ้ห็นในหนงั ตลอด
ระยะเวลากวา่ 10 ปีแห่งการถ่ายท าอนัยาวนาน จนอาจเรียกไดว้า่เป็นบา้นอีกหลงัของนกัแสดงและทีมงานหลายร้อยชีวิต
ผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัความอลงัการและความส าเร็จทัว่โลก ท่านจะมีโอกาสไดเ้ห็นแทบทุกมุมส าคญัๆ ท่ีเคยเห็นในภาพยนตร์ 
ไม่วา่จะเป็นหอ้งนัง่เล่นรวมของบา้นกริฟฟินดอร์ กระท่อมแฮกริด ภายในบา้นโพรงกระต่าย หอ้งท างานรูปทรงกลม
ของดมัเบิลดอร์ คุกใตดิ้นของสเนป รวมถึงกระทรวงเวทมนตร์ดว้ย เอาเป็นวา่นึกหอ้งไหนออก หอ้งนั้นมีหมดเลย 
รวมถึงสถานท่ีขนาดใหญ่อยา่งตรอกไดแอกอนท่ีบรรยากาศมนัใช่มาก ซอยพริเวท็ บา้นเก่าของแฮร์ร่ีท่ีโดนระเบิด และ
ชานชาลา 9 3/4 กมี็ใหเ้ราไดเ้ดินเขา้ไปชมของจริง เสมือนเดินเขา้ไปในภาพยนตร์จริงๆ ทุกประการ 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HILTON GATWICK HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
วนัทีส่ี่             กรุงลอนดอน – อสิระตามอธัยาศัยเต็มวนั  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

อสิระเต็มวนั เทีย่วลอนดอน โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้ข้อมูล หรือ ค าแนะน า และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการรับส่ง และไม่รวม
ค่าอาหารกลางวันและเย็น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผดิชอบของตัวท่านเอง   
น าท่านเขา้สู่ที่พกั HILTON GATWICK HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัทีห้่า            กรุงลอนดอน – ช้อปป้ิงย่านไนซ์บริดจ์ –บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ  -  กรุงเทพ  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 
 
 

 
 

 จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือส้ินคา้ในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัอย่าง ฮาร์วีย์
นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ชั้นน าจากทัว่ทุกมุมโลก รวมทั้ง
กระเป๋าแฮร์รอดส์ท่ีนิยมกนัอยา่งมาก รวมทั้งมีร้านคา้แฟชัน่มากมายตั้งอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, 
Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยงัมีถนนสโลน (Sloane Street) ท่ีเป็นท่ีตั้ งของร้าน Super 
Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, 
Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ (BICESTER VILLAGE OUTLET) ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการชอ้ป

ป้ิงสินคา้ ท่ีมีร้านคา้มากกว่า 120 ร้านคา้แบรนด์เนม ให้ท่านเลือกซ้ืออย่างจุใจ อาทิ 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  อิสระ
อาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโทรว ์
เพื่อผา่นขั้นตอนการท าคืนภาษีเช็คบตัรโดยสารและกระเป๋าเดินทาง  

21.35 น.          บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917    
วนัทีห่ก                กรุงเทพ  
16.00 น.          เดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูม โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ 

 
หมายเหตุ : รายการทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืน ๆ ที่ไม่คาดคดิหรือมีผลกบั    

การเดินทางและรายการทัวร์  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
 

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

6 วนั 3 คืน 
อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่23-28 พฤษภาคม 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 39,991.- 

             เดก็อาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 39,991.- 
             เดก็อาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 38,991.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 



 

 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 5,600-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 41,991.- 

             เดก็อาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 41,991.- 
             เดก็อาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 40,991.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 5,600-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่8-13 สิงหาคม 2561 และ วนัที ่22-27 สิงหาคม 2561  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 42,991.- 

             เดก็อาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 42,991.- 
             เดก็อาย ุ02 – 12    ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 41,991.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 5,600-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่12-17 กนัยายน 2561 และ วนัที ่26 กนัยายน - 1 ตุลาคม 2561  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 42,991.- 

             เดก็อาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 42,991.- 
             เดก็อาย ุ02 – 12    ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 41,991.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 5,600-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่7-12 พฤศจิกายน 2561 และ วนัที ่21-26 พฤศจิกายน 2561  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 44,991.- 

             เดก็อาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 44,991.- 
             เดก็อาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 43,991.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 



 

 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 5,600-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่5-10 ธันวาคม 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 46,991.- 

             เดก็อาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 46,991.- 
             เดก็อาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 45,991.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 5,600-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)  
ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน มีความ
จ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมี
การแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บั
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

หมายเหตุ 
 ** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
 ** ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ ี(ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบายของลูกคา้

เป็นหลกั 
อตัรานีร้วม   
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบิน ไทย ชั้นประหยดั ** สะสมไมลไ์ด ้50 %  
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 



 

 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 
ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้ าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการจองโดย
อตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 25,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 30 - 44 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 1 - 14 วนั) 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ซ่ึงจะเกดิขึน้ได้กต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน

หรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดี
คืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ีสถานทูตระบุ
เท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยืน่วีซ่าไม่นอ้ยกวา่ 3 สปัดาห์ก่อน
การเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หาก
ท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดกต็ามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ 



 

 

ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็น
การถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯ
จะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวนและจะท าการคืนใหท่้านตามท่ีสายการบินคืนใหก้บัทางบริษทัฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบาง
สายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท่้านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีทางสถานทูตเรียก
เกบ็ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใชเ้อกสารปลอมในการเดินทาง และ
ส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเข้าเมือง หรือใช้เอกสารปลอม
ประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแลว้ไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจ านวนและทางบริษทัฯ
จะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจง้ยกเลิกวีซ่าของท่านเน่ืองจากการยืน่วีซ่าจะ
ถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น

สุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสายการบินหรือการ
ยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยทาง
บริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี และ
กรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่าน
ทราบก่อนล่วงหนา้โดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความ
เหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้หรือ
ออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.   หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ี
ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 

 



 

 

หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาองักฤษ 

***ยืน่วีซ่าองักฤษ ทุกท่านตอ้งแสดงตวัสแกนลายน้ิวมือท่ีสถานทูต***ใชเ้วลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 15 วนัท าการเอกสารในการขอวีซ่า  

(กรุณาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

 

1.เอกสารส่วนตัว 
 * หนงัสือเดินทางมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย เพื่อประกอบ 
การพิจารณาวซ่ีา 
 * รูปถ่ายสีขนาด 1.5 x 2 นิว้ หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าวดัจากศรีษะจรดคาง 3 ซม. จ านวน 2 รูปต่อท่าน  
ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน 
 

 

 

 

* ส าเนาทะเบียนบา้น /บตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดท้ั้งเบอร์บา้น/เบอร์มือถือ 
* ส าเนาสูติบตัร (ในกรณีท่ีอายยุงัไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 
* ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้มี) 
* ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 
* ส าเนาบตัรขา้ราชการ 
2.หลกัฐานการท างาน 
* พนักงานบริษัท :  หนงัสือรับรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู ่(เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) จะตอ้งระบุอตัรา  
  เงินเดือน-ต าแหน่ง-วนัเร่ิมงาน  

ประกาศส าคญั!! 

สถานทูตองักฤษก าหนดใหผู้ส้มคัรวีซ่าตอ้งแปลเอกสารทางราชการจากศูนยแ์ปลพร้อมมีตราประทบัดว้ย เช่น ใบเปล่ียน

ช่ือ-สกลุ, ทะเบียนสมรส,สูติบตัร,ทะเบียนการคา้,ทะเบียนพาณิชย,์สญัญาเช่า-ซ้ือ,ใบจดัตั้งหอพกั,ใบรับรองบุตรบุญธรรม 

และ แปลทะเบียนบา้นในกรณีตอ้งใชช้ี้แจงความสมัพนัธ์กบัผูอ้อกค่าใชจ่้าย 



 

 

* เจ้าของบริษทั  :  ส าเนาทะเบียนการคา้ กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ถ่ายส าเนาทุกหนา้ พร้อมวตัถุประสงค ์(คดัส าเนาไม่ 
  เกนิ 3 เดือน)  
* เจ้าของกจิการ  :  ใชท้ะเบียนพาณิชย ์(ทพ.4) , พค. 0403 
* ข้าราชการ  :  ใชห้นงัสือรับรองต าแหน่งจากหน่วยงานตน้สงักดั (เป็นภาษาองักฤษตัวจริงเท่าน้ัน) จะตอ้งระบุอตัรา 
  เงินเดือน-ต าแหน่ง-วนัเร่ิมงาน  
* ประกอบอาชีพอสิระ  : พิมพจ์ดหมายรับรองตวัเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต่้อเดือน พร้อมหลกัฐานแสดงอาชีพตวัเอง  
  เช่น ภาพถ่าย , สญัญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซ้ือขาย , เอกสารการเสียภาษี 
* นักเรียน/นักศึกษา :  ใชห้นงัสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) ระบุชั้นเรียน 
3.หลกัฐานการเงิน 
 * ใช้ส าเนาสมุดบัญชี ฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากประจ าส่วนตัว ย้อนหลงั 6 เดือน จนถึงปัจจุบนัยอดในบญัชี จะตอ้งมี 100,000 
บาท ข้ึนไป พร้อมหนา้บญัชีหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชีของเล่มท่ีต่อ
พร้อมกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)  ** สถานทูตไม่รับสมุดเงินฝากกระแสรายวนั และ พนัธบตัร ฯลฯ 
4.กรณทีีผู้่เดินทางเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี 
* เดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกบัท่านใดท่านหน่ึง  
จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยท่ีบิดา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตราจากทาง
ราชการอยา่งถูกตอ้ง 
* กรณีบุตรอยูใ่นความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหยา่ร้าง โดย
มีขอ้ความระบุวา่ “มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบกรอกขอ้มูลพื้นฐานในการท าวีซ่า 
** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน!! ** 

ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้ เพื่อความสะดวกในการขอวีซ่า 
หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ทางบริษทัฯไม่สามารถยืน่วีซ่าใหท่้านได ้

ช่ือ-นามสกุล  ผูเ้ดินทาง  ภาษาไทย  
........................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล  ผูเ้ดินทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง............................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ค.ศ.  .......................................................................................................................................................................... 
เช้ือชาติ ..............................  สัญชาติ ..............................   สถานท่ีเกิด .................................. ประเทศ ........................................... 
สถานภาพ      โสด      หยา่ และมีทะเบียนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
           แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)      แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
     *กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ท่ีเปล่ียนสถานภาพ .................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่ท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีสถานทูตติดต่อในช่วงระยะเวลาท่ีมีการยืน่ขออนุมติัวีซ่า  
( ถา้ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด ) 
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย ์ .............................. 
ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา ............... ปี ......... เดือน   
หมายเลขโทรศพัท ์บา้น ...........................................  ท่ีท างาน ................................................ 
มือถือ ..........................................  หมายเลขโทรสาร Fax …………………………................ 
E-Mail................................................................................................................................................................................................มี
หนงัสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด .........................เล่ม  
หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ....................................................................................................................................................... 
หนงัสือเดินทางปัจจุบนัเลขท่ี ................................. วนัท่ีออก.....................................หมดอาย.ุ........................................................ 
ประเทศท่ีเคยเดินทางไป (ในรอบ 5 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และวตัถุประสงคใ์นการไป 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาท่านเคยเดินทางเขา้กลุ่มประเทศในยโุรปหรือไม่และเม่ือใด โปรดระบุ
....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 



 

 

วนัเดือนปี ท่ีเคยเขา้คร้ังล่าสุด 
........................................................................................................................................................................................................... 
รวมทั้งหมดก่ีวนั ................................................................................................................................................................................ 
วตัถุประสงคใ์นการไป ...................................................................................................................................................................... 
ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  
     ไม่เคย 
      เคย(เหตุผลในการปฎิเสธ)........................................................................................................................................................... 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดนิทางเกีย่วกบัด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 
กรณีรับราชการอาทิ ทหาร ต ารวจ และอ่ืน ๆ กรุณาระบุยศและสงักดัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ถา้ทราบ) 
งานปัจจุบนัท าอาชีพ , ต าแหน่ง ( โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
.......................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือบริษทัท่ีท างาน ............................................................................................................................................................................. 
โปรดระบุวนัท่ีเร่ิมท างาน ................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน..................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศพัท ์...................................................................................................................................................................................
อีเมลล ์................................................................................................................................................................................................ 
ท่านมีรายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรือไม่        มี   เงินเดือน...........................บาท      ไม่มี 
ถา้มีโปรดกรอกรายละเอียด .............................................................................................................................................................. 
รายไดร้วมต่อเดือนจากทุกงานท่ีท่านท า ........................................................................................................................................... 
ท่านมีรายรับจากแหล่งอ่ืนๆหรือไม่ รวมทั้งเพื่อนๆและ ครอบครัว   
     มี  รายได.้...................... บาท      
     ไม่มี 
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียด ..................................................................................................................................................................     
ท่านไดมี้การออมเงิน เช่น ไดซ้ื้อบา้น , ท่ีดิน , อสังหาริมทรัพย ์, ซ้ือหุน้เล่นแชร์หรือไม่   
       มี        
      ไม่มี 
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียดพร้อมระบุมูลค่ารวม.................................................................................................................................. 
ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ ..................................................................................................... 
ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่ ............................................................................................................................................... 
ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท่้าน....................................................................................................................... 
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