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ไฮไลท์ของโปรแกรม 

 อิสระฟรีเดย์ ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 2 วันเต็ม / นอนลอนดอน 4 คืน  ไม่ต้องเปลี่ยนที่พัก เที่ยวสบาย ไม่ต้องย้ายกระเป๋า 
 ซาลส์บัวร่ี   : เสาหินสโตนเฮนจ์ ชม 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 
 บาธ  : เที่ยวชมเมืองเก่า  
 ลอนดอน : หอนาฬิกาบิ๊กเบน มหาวหิารเวสต์มินสเตอร์ ทาวเวอร์ออฟลอนดอน จตุัรัสทราฟัลการ์ มหาวหิารเซนต์พอล  

 วินเซอร์ : พระราชวังวินเซอร์ (ถ่ายรูปด้านนอก) 
 ช้อปป้ิงจุใจ ย่านไนซ์บริดจ์, บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ 

 พิเศษ! ลิม้ลองเมนูเป็ดย่าง โฟร์ซีซ่ัน อันเล่ืองช่ือ 

สายการบินรอยลับรูไน 
(BI) 

เทีย่วบินขาไป 
วนัแรก BI 514 BKK-BWN 13.30-17.15 

วนัทีส่อง BI 003 BWN-LHR 22.55-06.25 

เทีย่วบินขากลบั 
วนัทีห่ก BI 004 LHR-BWN 18.55-15.35+1 

วนัทีเ่จ็ด BI 519 BWN-BKK 18.30-20.15 
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กาํหนดการเดนิทาง 

(ยังไม่รวมค่าวีซ่า 6,000.- บาทและค่าทิป 2,000- บาท) 

วันที่ กําหนดการเดินทาง เช้า เที่ยง คํา่ โรงแรมที่พักหรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ – (สนามบินบรูไน)  -    

2 กรุงลอนดอน  (องักฤษ) – บาธ – โรมนับาธ - เมืองซาลส์
บัวร่ี – เสาหินสโตนเฮนจ์ – กรุงลอนดอน 

-   
HILTON GATWICK  ระดับ 4 ดาว

หรือเทยีบเท่า 

3 
กรุงลอนดอน – ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - บิสเตอร์เอ้าท์

เลท วลิเลจ – กรุงลอนดอน  
  - 

HILTON GATWICK  ระดับ 4 ดาว

หรือเทยีบเท่า 

4 
กรุงลอนดอน – อสิระตามอธัยาศัยเตม็วนั  

(ไม่มบีริการอาหารและรถโค้ชบริการ) 
 - - 

HILTON GATWICK  ระดับ 4 ดาว

หรือเทยีบเท่า 

5 
กรุงลอนดอน – อสิระตามอธัยาศัยเตม็วนั  
(ไม่มบีริการอาหารและรถโค้ชบริการ)  

 - - 
HILTON GATWICK  ระดับ 4 ดาว

หรือเทยีบเท่า 

6 กรุงลอนดอน – พระราชวงัวนิเซอร์ – กรุงเทพฯ  -   

7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ - กรุงเทพฯ      

เดือนเมษายน 63 24 – 30 เม.ย. 63 39,999.- 

เดือนพฤษภาคม 63 8 – 14 พ.ค. 63 39,999.- 

เดือนตุลาคม 63 2 – 8 ต.ค. 63 39,999.- 

พกัเดีย่ว ท่านละ 9,000.- 
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ราคาเดก็ทารก 16,000 บาท ไม่รวมวซ่ีา 6,000 บาท  
 

   วันแรก          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – (สนามบินบรูไน) 

10.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 10  เคาน์เตอร์ U สายการบินรอยัลบรูไน (BI) โดยมีเจา้หนา้ที่ทาง
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ อาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหแ้ก่ท่าน 

13.30 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติบรูไน โดยเที่ยวบินที่ BI 514  
17.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  

22.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบินที่ BI 003 

  

วันที่สอง       กรุงลอนดอน  (อังกฤษ) – บาธ – โรมันบาธ เมืองซาลส์บัวร่ี – เสาหินสโตนเฮนจ์ – กรุงลอนดอน 
06.25 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธร ว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจ คนเขา้เมือง และ  รับ

สมัภาระ และ ผา่นศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแลว้  
 
 
 
 
 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (BATH) (ประมาณ 164 กม./ 1 ชม.) เที่ยวชมเมืองเก่าแก่ที่มีอายยุาวนานกวา่ 2,000 ปี 
ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยคุโรมนัโบราณเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์เป็นอยา่งมาก สถาปัตยกรรม
แบบโรมนั ดว้ยหลกัฐานการเป็นบ่อนํ้ าพุ ร้อนและซ ากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยูท่าํ ใหเ้มืองบาธได้ขึ้นทะเบียน
เป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค .ศ.1987 ต่อมามีการปรับปรุงซ่อมแซม ตวัอาคารด้วยเงินลงทนถึง 
5.5 ลา้นปอนด ์ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ สู่  เมืองซาลส์บัว ร่ี  (SALISBURY) นาํ ท่าน  เข้า ชม   เสาหินสโตนเฮ้นจ์  

(STONEHENGE) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ในยคุก่อนประวติัศาสตร์ มีอายกุวา่ 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหิน
ขนาดใหญ่ ตั้งอยูก่ลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซ่ึงไม่มีใครทราบวตัถุประสงคใ์นการสร้างอยา่งชดัเจน  กองหินหรือแนว
แท่งหินที่เป็นความลบัดาํมืดในช่วงหน่ึงของประวติัศาสตร์  แนวหินน้ีมีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร 
ประกอบไปดว้ยกอ้นหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112กอ้น ตั้งโดดเด่ียวอยูก่ลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซอ้นกนัอยู่  
3 วงมีอายปุระมาณปลายยคุหินถึงตน้ยคุบรอนซ์  ใหท้่านไดเ้ก็ บภาพที่ระลึก  จากนั้นนาํท่านกลบัสู่ กรุงลอนดอน  
(LONDON) 
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 เขา้สู่ที่พกั โรงแรม HILTON GATWICK หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม        กรุงลอนดอน – หอคอยแห่งลอนดอน - บิสเตอร์เอ้าท์เลท วิลเลจ – กรุงลอนดอน 
เชา้                รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั  
 
   
 
 
 
 

นาํท่าน เข้าชมภายใน หอคอยแห่งลอนดอน  เป็นพระราชวงัหลวงและป้อมปราการตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้ าเทมส์ในกรุง
ลอนดอนในองักฤษเป็นพระราชวงัที่ เดิมสร้างโดยพระเจา้วลิเลียมที่ 1 แห่งองักฤษ  เม่ือปี  ค.ศ. 1078เป็น
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์  พระราชวงัเป็นรู้จกักนัในนามวา่ ‚หอคอยแห่งลอนดอน ‛ หรือ ‚หอ‛ ใน
ประวติัศาสตร์ ตวัปราสาทตั้งอยูภ่ายในโบโรแห่งทาวเวอร์แฮมเล็ทส์และแยกจากดา้นตะวั นออกของนครหลวง
ลอนดอน (City of London) ดว้ยลานโล่งที่เรียกวา่เนินหอคอยแห่งลอนดอน หรือ ‚ทาวเวอร์ฮิล‛ (Tower Hill)  

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ให้ท่านลิม้รสเป็ดย่างช่ือดัง ณ FOUOR SEASON RESTAURANT 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ  (BICESTER VILLAGE OUTLET) ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ป

ป้ิงสินคา้ ที่มีร้านคา้มากกวา่ 120 ร้านคา้แบรนดเ์นม ใหท้่านเลือกซ้ืออยา่งจุใจ 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   

คํา่ อิสระอาหารคํา่ ไม่รวมอยู่ในรายการ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 
 เขา้สู่ที่พกั โรงแรม HILTON GATWICK หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี             กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีบริการอาหารและรถโค้ชบริการตลอดทั้งวัน)  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั  
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อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือ คาํแนะนํา และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการรับส่ง และไม่รวมค่าอาหาร
กลางวันและเย็น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง  
- อิสระเลือกซ้ือส้ินค้าที่ห้างดังใจกลางกรุงลอนดอน เช่น ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights 
Bridge) จากนั้นอิสระใหท้่านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford 
Street) ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นศูนยก์ลางการช๊อปป้ิงในกรุงลอนดอน มีร้านคา้เส้ือผา้แฟชัน่ เคร่ืองประดบั นาฬิกา ช่ือ
ดงัมากมายตลอดแนวถนนกวา่ 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 ยงัมีหา้งสุด
หรูอยา่ง Selfridges ที่มีสินคา้ซุปเปอร์แบรนด ์ตั้งอยูอี่กดว้ย   
อิสระเลือกซ้ือ บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด ยงัมีถนนสายชอ้ปป้ิงช่ือดงัเช่ือมต่ออยา่ง ถนนคาร์นาบี ้(Canaby 
Street) แหล่งแฟชัน่สุดฮิตของวยัรุ่นที่มีร้าน G - Star Raw, Diesel, Replay, Vans หรือ ถนนนิว บอนด์ (New 
Bond Street) ซ่ึงเป็นที่ตั้งของร้านซุปเปอร์แบรนด ์อยา่งเช่น Louis Vitton, Gucci, Prada, Mulberry, Burberry, 
Alexander Mc Queen, Long Champ, Bvlgari เป็นตน้  
- อิสระให้ท่านเลือกเที่ยวนอกเมืองตามอัธยาศัย เดินทางสู่เมือง Leavesden อนัเป็นที่ตั้งของ Warner Bros. Studio 
London ใหท้่านไดเ้ขา้ชมบา้น ของภาพยนตร์ Harry Potter ทั้ง 7 ภาค ที่ไดเ้ปิดใหแ้ฟนๆ เขา้ชมตั้งแต่ตน้ปี 2012 
หลงัจากการถ่ายทาํทั้งหมดเสร็จส้ินลง ใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัสถานที่ถ่ายทาํจริงของทุ กๆอยา่ง ที่เราไดเ้ห็นใน
หนงั ตลอดระยะเวลากวา่ 10 ปีแห่งการถ่ายทาํอนัยาวนาน จนอาจเรียกไดว้า่เป็นบา้นอีกหลงัของนกัแสดงและ
ทีมงานหลายร้อยชีวติผูอ้ยูเ่บื้องหลงัความอลงัการและความสาํเร็จทัว่โลก ท่านจะมีโอกาสไดเ้ห็นแทบทุกมุม
สาํคญัๆ ที่เคยเ ห็นในภาพยนตร์ ไม่วา่จะเป็นห้ องนัง่เล่นรวมของบา้นกริฟฟินดอร์ กระท่อมแฮกริด ภายในบา้น
โพรงกระต่าย หอ้งทาํงานรูปทรงกลมของดมัเบิลดอร์ คุกใตดิ้นของสเนป รวมถึงกระทรวงเวทมนตร์ดว้ย เอาเป็น
วา่นึกหอ้งไหนออก หอ้งนั้นมีหมดเลย รวมถึงสถานที่ขนาดใหญ่อยา่งตรอกไดแอกอนที่บรรย ากาศมนัใช่มาก 
ซอยพริเวท็ บา้นเก่าของแฮร์ร่ีที่โดนระเบิด และชานชาลา 9 3/4 ก็มีใหเ้ราไดเ้ดินเขา้ไปชมของจริง เสมือนเดินเขา้
ไปในภาพยนตร์จริงๆ ทุกประการ 

 เขา้สู่ที่พกั โรงแรม HILTON GATWICK หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ห้า             กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีบริการอาหารและรถโค้ชบริการตลอดทั้งวัน) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั    
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อิสระเต็มวัน เที่ยวลอนดอน โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือ คาํแนะนํา และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการรับส่ง และ
ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและเย็น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง   
เขา้สู่ที่พกั โรงแรม HILTON GATWICK หรือเทียบเท่า 

  

วันที่หก            กรุงลอนดอน – พระราชวังวินเซอร์ – (สนามบินบรูไน) – กรุงเทพฯ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั  

 

 

 

 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองวินเซอร์  เพื่อถ่ายรูปดา้นนอกกบั พระราช วังวินเซอร์ (WINDSOR CASTLE) อีกหน่ึง

พระราชวงัอนั เป็นที่แปรพระราชฐานของราชวงศอ์งักฤษมากวา่  900 ปีโดยกษตัริยว์ลิเลียม ผูพ้ชิิต  โดยมีหอ้งที่
สาํคญัต่าง ๆ ที่ประดบัประดาไดอ้ยา่งสวยงามอลงัการโดยเฉพาะSTATE APARTMENTที่รวบรวมสมบติัลํ้าค่ าไว้
มากมาย และ KING ‘ S CHAMBER ที่เก็บภาพเขียน อนัทรงคุณค่าตลอดจนอุทยานภายนอกบน เน้ือที่กวา้งขวาง
ตกแต่งดว้ยพรรณไมน้านาชนิดอยา่งสวยงาม (ไม่มีบริการอาหารกลางวัน) 

14.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโทรว ์เพือ่ผา่นขั้นตอนการทาํคืนภาษีเช็คบตัรโดยสารและกระเป๋าเดินทาง  
18.55 น.       เดินทางสู่สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน โดยเที่ยวบินที่ BI 004  

 

วันที่เจ็ด                (สนามบินบรูไน) – กรุงเทพฯ  

15.35 น.        เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
18.30 น.  ออกเดินทางสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที ่BI 519 
20.15 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ 
 

หมายเหตุ : รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืน ๆ ที่ไม่คาดคดิหรือมี
ผลกับ    การเดินทางและรายการทัวร์  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของคณะเป็นสําคญั 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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อัตราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วันที่ 24 – 30 เม.ษ. 63   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 39,999.- 

             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 39,999.- 
             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 38,999.- 
                                           พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 9,000.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 6,000-บาทและค่าทปิอกี 2,000- บาท) 

อัตราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วันที่ 8 – 14 พ.ค. 63  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 39,999.- 

             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 39,999.- 
             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 38,999.- 
                                           พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 9,000.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 6,000-บาทและค่าทปิอกี 2,000- บาท) 

อัตราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วันที่ 2 – 8 ต.ค. 63  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 39,999.- 
             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 39,999.- 
             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 38,999.- 
                                           พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 9,000.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 6,000-บาทและค่าทปิอกี 2,000- บาท) 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้ง คู่ 

(Twin/Double)  หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 
3 ท่าน มีความจาํเป็นต้องแยกหอ้งพกัเน่ืองจา กโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงิน
เพิม่เติมในกรณีที่อาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํ้ า ซ่ึง

ขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
หมายเหตุ 

 ** อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม 
 ** ต๋ัวกรุ๊ป เม่ือออกต๋ัวแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ ี(ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงต๋ัว) 
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของหวัหนา้ทวัร์โดยคาํนึงถึงความสะดวกสบาย

ของลูกคา้เป็นหลกั 
อัตรานี้รวม   
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินรอยลับรูไน ชั้นประหยดั  
 ค่าภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมที่พกัตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งนาํเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ที่คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์
อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
  ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสือเดินทาง 
  ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ที่คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เป็นตน้ 
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  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (สาํหรับกรณีที่ตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในส่วนที่เหลือ 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยขึ้นอยูก่บัความพงึพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินนํ้ าใจในการบริการ 
ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

การจองและชําระเงิน 
 ชําระค่ามัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นบัตั้งแต่วนัที่ท่านไดท้าํ การจองทวัร์  มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
จองโดยอตัโนมตัิ ชาํระส่วนที่เหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 
การยกเลิก 

***กรณทีี่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ*ี** 
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซ่ึงจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย  

20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจํานวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง  20 ท่าน ซ่ึงในกรณนีี้ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยืน่ขอวซ่ีา ทางบริษทัฯ มีหนา้ที่อาํนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามที่สถานทูต
ระบุเท่านั้น (การอนุมติัวซ่ีาขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของแต่ละสถานทูตนั้น ) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาไม่นอ้ยกวา่  3 
สปัดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถาน ทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวซ่ีาของท่านได้  และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาใหก้บัผูร้้องขอ  
หากท่านไม่ผา่นการพจิารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท์ี่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตาม ที่
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเที่ยว ทาง
บริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการ ไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  (การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม  อาจจะถูกระงบั  มิใหเ้ดิน
ทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้  แลว้ผลปรากฏวา่  ผลวซ่ีาของท่านไม่ผา่นการพจิารณาก่อนการเดินทาง  7 วนัทาํการ  ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจาํตัว๋กบัสายการบินหรือห ากทางบริษทัฯไดด้าํเนินการออก
ตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จาํนวนและจะทาํการคืนใหท้่านตามที่สายการบินคืนใหก้บัทางบริษทัฯ โดยใชเ้วลา
ประมาณ  6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสา มารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง  
ค่าธรรมเนียมวซ่ีาที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจาํในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท้ี่ไม่สามารถเดินทางเขา้  – ออกเมืองไดไ้ม่วา่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ  หรือใชเ้อกสารปลอมในการ
เดินทาง  และสาํหรับท่านที่ ถูกปฏิเสธวซ่ีาอั นเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไปในทางทุจริต  หรือจะหลบหนีเขา้เมือง  หรือใช้
เอกสารปลอมประกอบการยืน่วซ่ีา ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านไดช้าํระค่าทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเตม็จาํนวน
และทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ที่ดาํเนินการตามกฎหมาย 
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สาํหรับผูเ้ดินทางที่ทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยั และทางบริษทัฯ จะขอดาํเนินการแจง้ยกเลิกวซ่ีาของท่านเน่ืองจาก
การยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวั ร์น้ี และจะไม่รับผดิชอบใดๆ  เม่ือเกิดเหตุ

จาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ เช่น  การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ  การจลาจล  การประทว้งต่างๆ  และการล่าชา้ของสาย
การบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึง ในกรณีที่ทรัพยสิ์นสูญหาย  สูญเสีย  หรือไดรั้บบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ที่สุด โดยจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง ราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่
คงที ่และกรณีที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ้ ามนัเพิม่หรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่ มเติมจากราคาที่กาํหนดไว้  โดยทางบริษทัฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยนืยนัจดหมายจากทางสายการบิน  และทางบริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
โปรแกรมเพือ่ความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ที่ผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ  ตามรายการ  หรือถูกปฏิเสธการเขา้
หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.   หลงัจากการจองและชาํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ  ถือวา่ท่านรับทราบและย อมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ  
ตามที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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หลักฐานการย่ืนวซ่ีาอังกฤษ 
*** เอกสารทุกอย่างต้องสแกนเข้าในระบบออนไลน์หน้าเว็บไซด์ก่อน ถึงจะทราบควิวีซ่าว่างเพ่ือไปสแกนลายนิ้วมือ  

ดังน้ันกรุณาเตรียมและส่งเอกสารภายในวันที่กําหนด *** 

***ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 20 วันทําการเอกสารในการขอวีซ่า  (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

1.เอกสารส่วนตัว 
 * หนงัสือเดินทางมีอายไุม่ต ํ่ากวา่ 6 เดือน หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย เพือ่ประกอบ 
การพจิารณาวซ่ีา 
 * รูปถ่ายสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ว หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าวัดจากศรีษะจรดคาง 3 ซม. จํานวน 2 รูปต่อ
ท่าน  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
 

 

 

 

* สาํเนาทะเบียนบา้น /บตัรประจาํตวัประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อไดท้ั้งเบอร์บา้น/เบอร์มือถือ 
* สาํเนาสูติบตัร (ในกรณีที่อายยุงัไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 
* สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้มี) 
* สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 
* สาํเนาบตัรขา้ราชการ 
2.หลักฐานการทํางาน 
* พนักงานบริษัท :  หนงัสือรับรองการทาํงานของบริษทัที่ทาํงานอยู ่(เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) จะตอ้งระบุอตัรา 
   เงินเดือน-ตาํแหน่ง-วนัเร่ิมงาน  
* เจ้าของบริษัท  :  สาํเนาทะเบียนการคา้ กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ถ่ายสาํเนาทุกหนา้ พร้อมวตัถุประสงค ์(คดัสําเนาไม่
   เกิน 3 เดือน)  

ประกาศสําคญั!! 

สถานทูตองักฤษกาํหนดใหผู้ส้มคัรวซ่ีาตอ้งแปลเอกสารทางราชการจากศูนยแ์ปลพร้อมมีตราประทบัดว้ย เช่น ใบเปล่ียน

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

และ แปลทะเบียนบา้นในกรณีตอ้งใชช้ี้แจงความสมัพนัธก์บัผูอ้อกค่าใชจ่้าย 
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* เจ้าของกิจการ  :  ใชท้ะเบียนพาณิชย ์(ทพ.4) , พค. 0403 
* ข้าราชการ  :  ใชห้นงัสือรับรองตาํแหน่งจากหน่วยงานตน้สงักดั (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่าน้ัน) จะตอ้งระบุ
อตัรา   เงินเดือน-ตาํแหน่ง-วนัเร่ิมงาน  
* ประกอบอาชีพอิสระ  : พมิพจ์ดหมายรับรองตวัเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต่้อเดือน พร้อมหลกัฐานแสดงอาชีพตวัเอง 
   เช่น ภาพถ่าย , สญัญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซ้ือขาย , เอกสารการเสียภาษี 
* นักเรียน/นักศึกษา :  ใชห้นงัสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุชั้นเรียน 
3.หลักฐานการเงิน 
 * ใช้สําเนาสมุดบัญชี ฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากประจําส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบนัยอดในบญัชี จะตอ้งมี 
100,000 บาท ขึ้นไป พร้อมหนา้บญัชีหนา้แรกที่มีช่ือเจา้ของบญัชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสาํเนาหนา้แรกที่มีช่ือเจา้ของบญัชี
ของเล่มที่ต่อพร้อมกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)  ** สถานทูตไม่รับสมุดเงินฝากกระแสรายวนั และ พนัธบตัร ฯลฯ 
4.กรณทีี่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี 
* เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกบัท่านใดท่านหน่ึง  
จะตอ้งทาํจดหมายยนิยอมจากทางอาํเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ที่วา่การอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตราจาก
ทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 
* กรณีบุตรอยูใ่นความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหยา่
ร้าง โดยมีขอ้ความระบุวา่ ‚มีอาํนาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดียว‛ 
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แบบฟอร์มสําหรับย่ืนคาํร้องขอวซ่ีา ประเทศสหราชอาณาจกัร (UNITED KINGDOM) 
 

กรุณากรอกขอ้มูลให้ครบถว้น เพราะขอ้มูลทั้งหมดจะเป็นหลกัฐานท่ีมีความสาํคญัต่อการพิจารณาออกวีซ่าให้ท่านจากทางสถานทูต  
ทางบริษทั มีหนา้ท่ีเป็นเพียงตวักลางท่ีอาํนวยความสะดวกต่อการยืน่ขอวีซ่าของท่านเท่านั้น ไม่มีส่วนใดๆ ต่อการพิจารณาของทางสถานทูต
ทั้งส้ิน ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินต่อความเสียหายท่ีข้ึนเกิดจากการให้ขอ้มูลหรือเอกสารไม่ครบถว้น  และการบิดเบือนขอ้มูลส่วน
หน่ึงส่วนใดจากความเป็นจริง รวมถึงการปลอมแปลงเอกสารของทางผูย้ืน่ดว้ย 
 

1.ช่ือ-นามสกุลท่ีระบุในพาสปอร์ต (ภาษาองักฤษ) MR./MS./MRS./MSTR………………………………………………………………………………. 

2.สถานะการสมรส           โสด       อาศยักบัคู่ชีวิต ไม่สมรส        สมรสแลว้       หยา่ร้าง       แยกอาศยั         หมา้ย 

3.วนัเกิด ………………………..     ท่ีจงัหวดั……………………………  ประเทศ……………………………..     

สัญชาติท่ีสอง (ถา้มี )………………………..    
4.หมายเลขพาสปอร์ตเล่มปัจจุบนั………………......................เป็นเล่มท่ี………………………. 

จงัหวดัท่ีออกหนงัสือเดินทาง……………………………………วนัท่ีออก…………………………..…วนัหมดอาย…ุ……………….………… 

กรุณาระบุรายละเอียดสถานะของหนงัสือเดินทางทุกเล่มท่ีท่านถือในระยะเวลา 10 ปีล่าสุด  
ตวัอยา่ง: 1.) X123456 : หมดอาย ุ / วนัท่ีออก xx-xxx-xxxx  / วนัท่ีหมด xx-xxx-xxxx       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.ท่ีอยูปั่จจุบนั…………………………………………………………………...................................………………………………………………………………

รหัสไปรษณีย…์……………. 

ท่านไดอ้าศยัในท่ีอยูน้ี่เป็นระยะเวลา…………ปี……………เดือน        
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น…………………………………………………หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ………………………………………………………………. 

ในระหว่างดาํเนินการขอวีซ่า ทางสถานทูตสามารถติดต่อท่านไดต้ามท่ีอยูน้ี่ใช่หรือไม่…………………………… 

หากไม่ใช่ กรุณาระบุท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได้……………………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.ช่ือ-สกุลมารดาMS./MRS.…………………………………………………………....................วนัท่ีเกิด…………………………… 

จงัหวดัท่ีเกิด…………………………..ประเทศ……………………………………….สัญชาติ…………………………………………. 

7.ช่ือ-สกุลบิดา MR..…………………………………………………………....................วนัท่ีเกิด…………………………… 

จงัหวดัท่ีเกิด…………………………..ประเทศ……………………………………….สัญชาติ…………………………………………. 

8.ช่ือ-สกุลคู่สมรส MR./MS./MRS………………………………………………………………………….............................................................. 

สัญชาติ……………………………………………………….วนัท่ีเกิด…………………………… 

คู่สมรสอาศยัอยูก่บัท่านใช่หรือไม่………………คู่สมรสเดินทางไปกบัคุณในคร้ังน้ีดว้ยหรือไม่……………………………………………. 

หากไม่ กรุณาระบุท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้……………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น…………………………………………………หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ…………………………………………………….……………. 

 

9.ท่านมีบุตรจาํนวนก่ีคน………………………………………………….โปรดใส่รายละเอียดบุตรทุกคนท่ีท่านมี 

1.) ช่ือ-สกุล MR./MS./MRS/MSTR……………………………………………………………………………..วนัท่ีเกิด………………………………………. 

จงัหวดัท่ีเกิด……………………......หมายเลขพาสปอร์ต………………………….. 
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บุตรคนน้ีอาศยัร่วมกบัท่านใช่หรือไม่………..   
หากไม่ อาศยัอยูก่บั(กรุณาระบุความสัมพนัธ์และช่ือ-สกุล)…………………………………………………………………………………………………….. 

ท่ีอยู…่……………………………................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………..บุตรคนน้ีร่วมเดินทางกบัท่านในคร้ังน้ีดว้ยหรือไม่……………………………… 

 

2.) ช่ือ-สกุล MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วนัท่ีเกิด………………………………………………. 

จงัหวดัท่ีเกิด……………………......หมายเลขพาสปอร์ต………………………….. 

บุตรคนน้ีอาศยัร่วมกบัท่านใช่หรือไม่………..   
หากไม่ อาศยัอยูก่บั(กรุณาระบุความสัมพนัธ์และช่ือ-สกุล)…………………………………………………………………………………………………….. 

ท่ีอยู…่……………………………................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………..บุตรคนน้ีร่วมเดินทางกบัท่านในคร้ังน้ีดว้ยหรือไม่……………………………… 

 

3.) ช่ือ-สกุล MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วนัท่ีเกิด………………………………………………. 

จงัหวดัท่ีเกิด……………………......หมายเลขพาสปอร์ต………………………….. 

บุตรคนน้ีอาศยัร่วมกบัท่านใช่หรือไม่………..  
หากไม่ อาศยัอยูก่บั(กรุณาระบุความสัมพนัธ์และช่ือ-สกุล)…………………………………………………………………………………………………….. 

ท่ีอยู…่……………………………................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………..บุตรคนน้ีร่วมเดินทางกบัท่านในคร้ังน้ีดว้ยหรือไม่……………………………… 

10.นอกจากบุตรตามรายช่ือดงักล่าว ยงัมีเด็กคนอ่ืนท่ีร่วมเดินทางภายใตก้ารดูแลของท่านหรือไม่…………….. 

หากมี จาํนวนก่ีคน………………….กรุณาระบุรายละเอียด 

1.) ช่ือ-สกุล MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วนัท่ีเกิด………………………………………………. 

จงัหวดัท่ีเกิด…………………….หมายเลขพาสปอร์ต…………………..สัญชาติ………………….. 

ความสัมพนัธ์กบัเด็ก………………………………………..ความสัมพนัธ์กบัพ่อแม่ของเด็ก…………………………….. 

ท่ีอยูข่องเด็ก………………………………………………………………………………………………………………..หมายเลขโทรศพัท์…………………………… 

 

2.) ช่ือ-สกุล MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วนัท่ีเกิด………………………………………………. 

จงัหวดัท่ีเกิด…………………….หมายเลขพาสปอร์ต…………………..สัญชาติ………………….. 

ความสัมพนัธ์กบัเด็ก………………………………………..ความสัมพนัธ์กบัพ่อแม่ของเด็ก…………………………….. 

ท่ีอยูข่องเด็ก………………………………………………………………………………………………………………..หมายเลขโทรศพัท์…………………………… 

 

11.เคยทาํงานกบัองคก์รเหล่าน้ีหรือไม่ : ราชการทหาร/ขา้ราชการพลเรือน/ตุลาการ/ส่ือต่างๆหรืองานท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงทั้งของรัฐ เช่น ตาํรวจ 
หรือบริษทัของเอกชนท่ีเก่ียวกบัความมัน่คง.............................................................................................................................. 
ท่านประกอบอาชีพ…………………………….....................................ตาํแหน่ง………………………………..……………………………………….. 

ช่ือบริษทัหรือองคก์รท่ีสังกดั………………………………………………………......................................................................................……………. 

ลกัษณะงาน เช่น ธุรกิจส่วนตวั / โรงงาน.................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูส่าํนกังาน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วนัท่ีเร่ิมงาน .......................................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัทส์าํนกังาน…………………………………………… อีเมลล…์……………………………………………………………… 
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รายไดร้วมจากงานท่ีทาํต่อเดือน………………………… 

 

ท่านมีบญัชีเงินฝาก อสังหาริมทรัพย ์หรือรายไดท้างอ่ืนๆ เช่น เล่นหุ้น แชร์อีก ใช่หรือไม่ (หากมีโปรดระบุ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
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เผา่พนัธุ์หรือไม่................................................................................................................................................................................ 
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