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วันแรก  กรุงเทพฯ          (ไทย)  

22.00น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T       สาย

การบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาทีใ่หการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 

 

 

สก็อตแลนด ์เวลส ์องักฤษ � วนั 
เอดินเบอระ กลาสโกว ์วินเดอรเ์มียร ์

ปราสาทคารดิ์ฟฟ์ บาธ สโตนเฮนจ ์

ลอนดอน บริติชมิวเซียม หา้งแฮรร์อดส ์
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วันที่สอง  ดูไบ-เอดินเบอระ-ปราสาทเอดินเบอระ                     (ยูเออี-สก็อตแลนด) 

01.05 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

05.00 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง   

08.45 น. เดินทางสูเมืองเอดินเบอระ ประเทศสก็อตแลนด โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 23         

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)   

13.00 น. ถึงสนามบินเมืองเอดินเบอระ ประเทศสก็อตแลนด ผานพิธีการตรวจคน

เขาเมืองเรียบรอยแลว นําทานเดินทางยานเมืองเกาสูถนนรอยัลไมล (Royal 

Mile) ถนนสายสําคัญที่เชื่อมสูพระตําหนักโฮลี่รูด  (Palace of Holyroodhouse) ซึ่ง

เปนที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด และเคยเปนที่ประทับของ

พระนางแมรีแหง สก็อต ฝงตรงขามเปนรัฐสภาแหงชาติสก็อตอันนาภาคภูมิใจ ดวย

สถาปตยกรรมรวมสมัย นําทานเขาชมปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle)อัน

สงางามดวยทําเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเดนเปนสงาจากทุกมุมเมือง เคยเปนที่ประทับของกษัตริยสกอต แบงเปนสวน

ตางๆอยางนาชม อาทิ สวนของปอมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มีปนใหญเรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปนใหญใน

เวลา13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปที่ผานมา, โบสถเซนต มากาเร็ต สรางในคริสตศตวรรษที่ 12 เพื่อรําลึกถึงพระมารดาของ

กษัตริยเดวิดที่ 1 แลวเขาสูพระราชฐานชั้นในสวนที่เปน The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศแหงสก็อต  

ค่ํา     บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Courtyard by Marriott Glasgow Airport 

Hotel  หรือ ระดับเดียวกัน 

วันทีส่าม กลาสโกว-มหาวิหารแหงเมืองกลาสโกว-วินเดอรเมียร - เพรสตัน  (สก็อตแลนด-อังกฤษ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานถายรูป

ดานหนา มหาวิหารแหงเมืองกลาสโกว (Glasgow Cathedral) 

สถาปตยกรรมแบบโกธิค มหาวิหารแหงนี้เปนสุสานฝงศพของนักบุญ 

Saint Mungo ผานชมศาลาวาการเมือง (City Chamber), 

มหาวิทยาลัยกลาสโกว (Glasgow University) เปนมหาวิทยาลัยที่

ถูกสรางโดยพระประสงคของพระเจาเจมสที่ 2 ในป ค.ศ.1451 

ปจจุบันถือเปนมหาลัยที่เกาแกท่ีสุดเปนอันดับ 4 ในสหราชอาณาจักร, 

ศูนยประชุม Clyde Auditorium สถานที่จัดงานคอนเสิรต 

นิทรรศการและการประชุมตางๆ โดยโครงสรางของตัวอาคารนั้นมี

ลักษณะคลายโอเปราเฮาสจําลอง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู เมืองวินเดอรเมียร สูเขต เลคดิสทริค อุทยานแหงชาติที่ไดรับ

การขนานนามวาดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กวางขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แหง นําทานสัมผัสกับ

บรรยากาศของทะเลสาบวินเดอรเมียร ที่ทานจะไดชื่นชมกับความเปนธรรมชาติของทะเลสาบ จากนั้นนําทาน

เดินทางสู เมืองแมนเชสเตอร เมืองหลวงทางภาคเหนือของอังกฤษ เปนเมืองแนวหนาแหงการปฏิวัติอุตสาหกรรม   

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Holiday Inn Express Manchester Airport  

หรือ ระดับเดยีวกัน  
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วันทีส่ี่ ยอรค-มหาวิหารยอรค-แมนเชสเตอร-สนามฟุตบอลโอลดแทรฟฟอรด   (อังกฤษ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เดินทางสูเมือง

ยอรค เมืองโรมันโบราณที่ยังมีกําแพงเมืองโบราณลอมรอบ ตั้งอยู

บริเวณแมน้ําอูสและแมน้ําฟอสส เปนเมืองที่มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตรและมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ป นําทานถายรูป

ดานหนามหาวิหารยอรค หรือ ยอรค มินสเตอร (YORK MINSTER) 

มหาวิหารแหงหนึ่งที่ยิ่งใหญที่สุดในอังกฤษ เมืองแหงนี้มีบิชอป

ประจําเมืองในราวป 314 ทําใหเปนสถานที่ที่มีความสําคัญตอคริสต

ศาสนาแหงแรก ๆ ของอังกฤษ อีกทั้งยังเปนโบถสแบบกอธิคที่ใหญที่สุดในอังกฤษเหนือ งดงามดวยกระจกสีตกแตง

อยูภายในวิหาร และยังเปนมหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญเปนที่สองรองจากมหาวิหารโคโลญจนในประเทศเยอรมนี 

หนาตางใหญชื่อ “GREAT EAST WINDOW” สรางเสร็จเมื่อป 1408 เปนหนาตางประดับกระจกสีที่ใหญที่สุดใน

โลก  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางกลับสู

เมืองแมนเชสเตอร นําทานถายรูปดานหนาสนามฟุตบอลโอลด

แทรฟฟอรด แหงทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชื่อ

กองโลกที่มีสมาชิกแฟนคลับมากที่สุดในโลก เจาของสมญานาม 

“ปศาจแดง” สนามเริ่มกอสรางในป 1909 และเริ่มใชตั้งแตป 

1910 ปจจุบันมีความจุ 76,212 คน มีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคา

ที่ระลึกนานาชนิด ที่ MEGA STORE เชน เสื้อ ผาพันคอ หมวก 

เปนตน 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Holiday Inn Express Manchester Airport 

หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หา สแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน-บานเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปยรส-คารดิฟฟ      (อังกฤษ-เวลส) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสูเมืองสแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน  เมืองบาน

เกิดของยอดกวีเอกเชคสเปยรส นําทานชมเมืองสเตรทฟอรดที่คงรักษาสภาพแวดลอมแบบชนบทของอังกฤษแท ๆ 

ไวไดอยางสมบูรณ นําทานถายรูปดานหนา บานเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปยรส (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) 

กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ไดรับการยกยองทั่วไปวาเปนนักเขียนผูยิ่งใหญของอังกฤษและของโลกมัก

เรียกขานเขาวาเปนกวีแหงชาติของอังกฤษและ “กวีแหงเอวอน” (BARD OF AVON) ชมบานที่เคยเปนที่อาศัยของ

เชคสเปยร เปนบานหลังคามุงดวยฟาง ซึ่งเปนรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอรด ตั้งแตศตวรรษที่ 16 ปจจุบัน

ไดปรับเปนพิพิธภัณฑไปแลว   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสูเมืองคารดิฟฟเมืองหลวงของประเทศเวลส และยังเปน

เมืองทาสําคัญริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญและสวยงาม ถูกสรางขึ้นโดยฝมือชาวโรมันสมัยเรืองอํานาจ นําทานชม

เมืองคารดิฟ อดีตเมืองที่สงออกถานหินมากที่สุดเมืองหนึ่ง ผานชมศาลาวาการเมือง พิพิธภัณฑ สนามกีฬามิเลน

เนียม          สเตเดี้ยม 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Holiday Inn Cardiff City Center หรือระดับ

เดียวกัน 
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วันที่หก บาธ-โรงอาบน้ําแรโรมัน-สโตนเฮนจ-ลอนดอน      (อังกฤษ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทาน

เดินทางสูเมืองบาธ ดินแดนแหงอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ

บนเกาะอังกฤษเมื่อกวา 2,000 ปมาแลว นําทานเขาชมโรง

อาบน้ําแรโรมัน ที่ชาวโรมันมาสรางไวเปนสถานที่อาบน้ําแร

โดยอาศัยน้ําจากบอน้ําแรธรรมชาติที่จะมีน้ําไหลออกมาอยาง

ตอเนื่องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความรอน

ถึง 46 องศาเซลเซียส ที่ เมืองบาธมี  บอน้ํ าพุรอนตาม

ธรรมชาติ 3 แหง บอที่ใหญที่สุดคือที่ ROMAN SACRED 

SPRING น้ําผุดจากใตดินลึก 3,000 เมตร มีแรธาตุถึงกวา 43 ชนิด  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสูสโตนเฮนจ วงหินปริศนาแหงเกาะอังกฤษนับเปน หนึ่ง

ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคเกา สรางขึ้นราว 2,000 ป ไมเปนที่ทราบแนชัดวา ทําไมสิ่งนี้จึงถูกสรางขึ้นมาแต

จากลักษณะของการกอสราง ทําใหทราบวาผูกอสรางตองมีฐานอํานาจอยูไมนอย นําทานเดินสูกรุงลอนดอน เมือง

ใหญที่ใหความสําคัญพื้นที่สีเขียว มีสวนสาธารณะอยูใจกลางเมืองหลายแหง สวนสาธารณะเหลานี้มีตนไมนานา

พันธุตกแตงดวนน้ําพุ และรูปปนอยางสวยงาม  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Hilton Gatwick Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันทีเ่จ็ด ลอนดอน-หอนาฬิกาบิ๊กเบน-บริติชมิวเซียม-หางแฮรรอดส-ลองเรือแมน้ําเทมส    (อังกฤษ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานชมกรุงลอนดอนอันยิ่งใหญที่เต็มไปดวยประวัติศาสตร                                                                   

อันยาวนานเปนเมืองหลวงแหงเครือจักรภพ และศูนยรวมอํานาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปจจุบันและ

เปนศูนยรวม สถาปตยกรรมที่สวยงามแหงหนึ่งของโลก  ผานชม  พระราชวังบัคกิ้งแฮม ที่ประทับแหงพระราชินี

อังกฤษ กอนนําทานเก็บภาพสวยๆที่ หอนาฬิกาบิ๊กเบน สัญลักษณที่สําคัญของลอนดอนที่ตั้งอยูเคียงขางอาคาร

รัฐสภาที่สวยงามริมฝงแมน้ําเทมส ผานชมสถานที่สําคัญตางๆ อาทิบานเลขที่ 10, ถนนดาวนนิ่งทําเนียบ

นายกรัฐมนตรี, จัตุรัสทราฟลการ, อนุสรณแหงสงครามทราฟลการของทานลอรดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอรคัส,  

ยานโซโห ฯลฯ นําทาน ลองเรือแมน้ําเทมส ชมทิวทัศนงดงามของสองฝากฝงแมน้ําเทมส ซึ่งไหลผานกลางกรุง

ลอนดอน ลองเรือผานสถานที่สําคัญตางๆ เชน จัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสทมินสเตอรที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษ,หอ

นาฬิกาบิ๊กเบนชมความงดงามสองฝงของแมน้ําเทมสผานจัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสทมินสเตอร,มหาวิหารเซนต

ปอล,ลอนดอนบริดจ เปนการทองเท่ียวลอนดอนท่ีดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง จุดสวยงามที่สุด เมื่อมองจากจุดกลางแมน้ําคือ            

อาคารรัฐสภา บิ๊กเบนและหอคอยลอนดอน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรือที่นิยมเรียกกันวา 

พิพิธภัณฑอังกฤษในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เปนหนึ่งใน

พิพิธภัณฑดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของมนุษยที่สําคัญ

ที่สุดและใหญที่สุดในโลก มีการกอตั้งขึ้นในป พ.ศ.2296 (ค.ศ.

1753) ในเบื้องตนวัตถุที่เก็บรวบรวมไวสวนใหญเปนของสะสม

ของเซอร  แฮนส  สโลนซึ่ ง เปนแพทยและนักวิทยาศาสตร 

พิพิธภัณฑแหงนี้เปดใหบริการแกสาธารณะเปนครั้งแรกในวันที่ 

15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส เมืองบลูมส
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เบอรรี กรุงลอนดอน อันเปนสถานที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑในปจจุบันบริติชมิวเซียมเปนแหลงรวบรวมวัตถุตางๆ 

จากทุกทวีป จํานวนกวา 7 ลานชิ้น ซึ่งลวนมีชื่อเสียง และมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุษนจากจุดเริ่มตน

จนถึงปจจุบันอิสระทาน ชอปปงทีห่างแฮรรอดส หางหรูหราอันโดงดังยาน KNIGHTSBRIDGE เปนหางสรรพสินคา

ที่มีชื่อเสียงที่สุดในลอนดอน ถือเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของกรุงลอนดอน เปนแหลงทองเที่ยวและเปนหางหรูใน

เวลาเดียวกัน ประกอบดวยรานคากวา 300 ราน 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Hilton Gatwick Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่แปด  บิซสเตอรเอาทเล็ต วิลเลจ-ถนนอ็อกซฟอรด-สนามบิน       (อังกฤษ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู ถนนอ็อกซฟอรด ยานชอปปงใหญของ

ลอนดอนที่ทานจะไดเลือกซื้อสินคาคุณภาพเยี่ยมจาก มารค แอนด สเปนเซอร เซลฟริดจจ และหางอื่นๆ อีก

มากมาย นําทานเดินทางตอไปยัง   บิซสเตอรเอาทเล็ต วิลเลจ (Bicester Outlet Village) นําทานชมสินคาแบ

ร น ด เ น ม ต า ง ๆ  ทั้ ง ข อ ง อั ง ก ฤ ษ เ ช น 

Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, CalvinKlein, D&G, DKNY, Diesel, Dior, 

Dunhill  Ermenegildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo, Boss, Jaeger , J igsaw, Kipl ing, 

L'Occitane, Levi's, Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith  เปนตน                    

อสิระอาหารกลางวนัเพื �อความสะดวกในการเลอืกซื�อสนิคา้สําหรบัท่าน สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสู

ลอนดอน อิสระทานเดินเลนชอปปงบน อีกมากมาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

20.15 น. ออกเดินทางสูดู ไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิ เรตส  เที่ยวบินที่  EK 10         

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วนัที่เกา  ดูไบ-กรุงเทพฯ                  (ยูเออี-ไทย) 

07.20 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

09.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  

*************************** 
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา 
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อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง)  ลดทานละ   2,000  บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มทานละ 12,000  บาท 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทั 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบนิเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถ

เขา พักที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ 

 คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซาUNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน  

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น (2 ปอนด x 7 วัน = 14 ปอนด) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 8-16 พ.ย. / 29 พ.ย.– 7 ธ.ค. 2562  57,900 

ธันวาคม 

4-12 ธ.ค. 2562 57,900 
26 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563 

27 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563 

30 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563 
69,900 
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เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซาหรือวันเดินทาง ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมดัจําทั้งหมด 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 50 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

 คาบริการยื่นวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหา

การเมือง เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ

ไมวา กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณ ี

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรบัเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 

 เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

 ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  

(TRIPPLE  ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  
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เอกสารเบื้องตนในการขอยื่นวีซาระยะเวลาในการยื่น 30 วันทําการ 

ผูเดินทางตองมาแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

(เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได 

โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีกครั้งเพื่อความถูกตองในการเตรียมตัวเพื่อย่ืนวีซา) 

1. พาสปอรต ที่ยงัไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาใน กลุมเชง

เกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพือ่เปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จาํนวน 2 ใบ (**ตองมีฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ และมีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ (ถามี) 

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนงและอัตราเงินเดือนในปจจุบัน,วัน

เดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนีแ้ละชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกติหลงัครบกําหนด 

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน  พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและ

หลักฐานการเงินของบริษทัฯยอนหลัง 6 เดือน (พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 

6. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบนั) ควรเลอืกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่าํกวา 6 หลัก 

เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดอืดรอน

เมื่อกลับสูภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจบุัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญช ี ตองมียอดอัพเดตไมเกิน 15 กอนวันนดัหมาย

ยื่นวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายไุมเกิน 15 วัน นับจากวันยืน่  สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรบัผดิชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัท

ฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรบัผิดชอบตอคาใชจายและการกลับ มาทาํงานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง 

และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานั้น 

9. กรณีทีเ่ด็กอายตุ่ํากวา 20 ป เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองทาํจดหมายยินยอมเปนภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา

, มารดา และบุตรจะตองไปยืน่เร่ืองแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีก ทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอ หรือ

สํานักงานเขต โดยมนีายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารบัรองจากทาง ราชการอยางถูกตอง 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก

ปฏิเสธวีซา สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชาํระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษทัฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตง

กายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง

บริษัทใครขอรบกวนทานจดัสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูตฯ 

เร่ืองวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบนัทึกไวเปนสถิติในนามของบริษทัฯ  

12. เมื่อทานไดชําระเงนิมัดจําหรือทัง้หมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะ

ขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่ไดระบุโดยทัง้หมด 

13. การยื่นวีซานั้น ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทานั้น ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการยื่นวีซาได 

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซาเปนภาษาอังกฤษเทานั้น และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร  

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรมรายละเอยีดเพิ่มเติม (สําคัญมาก) 
ขอมูลเพื่อใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศอังกฤษ 

โปรดกรอกขอมูลในชองวางเปน ภาษาอังกฤษ ตามความเปนจริง 

เพื่อประโยชนของทานเองในการพิจารณาอนุมัติวีซา 

บทท่ี 1 ขอมูลสวนตัว  

1.1 ชื่อจริง ………………………………………………………………………………………………………...............................................  

1.2 นามสกุล ……………………………………………………………….…………………………………..….……………………………….......  

1.3 ชื่อรอง (ถามี.......................................................................................................................................................... 

1.4 เพศ �ชาย �หญิง  

1.5 สถานะภาพ �โสด �สมรส �สมรสโดยไมไดจดทะเบียน �หยาราง �แยกกันอยู �หมาย  

1.6 วัน/เดือน/ป เกิด................................................................................................................................................... 

1.7 จังหวัดที่เกิด.......................................................................................................................................................... 

1.8 ประเทศที่เกดิ....................................................................................................................................................... 

1.9 สัญชาติ................................................................................................................................................................ 

1.10 เปนบุคคลสองสัญชาติใชหรือไม �ไม �ใช ถาตอบใชโปรดระบุ..................................................................... 

 

บทท่ี 2 ขอมูลหนังสือเดินทาง 

2.1 หนังสือเดินทางเลขที่...................................................................................................................................... 

2.2 จังหวัดที่ออกหนังสือเดินทาง……………………………………………………………..………………….….……………………….. 

2.3 ออกหนังสือเดินทาง โดย………………………………………………………...…………………………..….…………………………  

2.4 วัน/เดือน/ป ที่ออกหนังสือเดินทาง.................................................................................................................  

2.5 วัน/เดือน/ป ที่หนังสือเดินทางหมดอายุ …………………………………….……………………………….............................  

2.6 หนังสือเดินทางเลมนี้เปนเลมแรกใชหรือไม �ใช �ไมใช ถาตอบ “ใช” ใหขามไปบทที่ 3  

2.7 ถาขอ 2.6 ตอบวา “ไม” โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทางเลมเกาท่ีเคยมีทั้งหมด  

และระบุวายังเก็บรักษาอยู หรือหาย…………………………………………………………………………..................................... 

  

บทท่ี 3 ขอมูลสถานที่อยู 

3.1 ที่อยูตามทะเบียนบาน พรอมรหัสไปรษณีย............................................................................................................................. 

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

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

3.2 อยูอาศัย มานานเทาใด …………………………………………………………………………………...….….…………………………  

3.3 เบอรโทรศัพท ที่บาน………………………………………./ เบอรโทรศัพทมือถือ 3.4 .................................................  

อีเมล…………………………………………………………………………………………………….……..............................................  
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3.5 หากมีท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก แตกตาง จากขอ 3.1 โปรดระบุ........................................................................... 

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

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

บทท่ี 4 ขอมูลครอบครัว  

4.1 ชื่อ/นามสกุล บิดา………………………………………………………….…………………………………….……………………………  

4.2 วัน/เดือน/ปเกิด ของบิดา................................................................................................................................ 

4.3 จังหวัดที่บิดาเกิด......................................................... ประเทศที่บิดาเกิด……………………….…………………....…  

4.4 สัญชาติ ของบิดา …………………………………………………………………………...………………..….………………………....  

4.5 ชื่อ/นามสกุล มารดา ……………………………………………………………………..…………………..….…………………………  

4.6 วัน/เดือน/ปเกดิ ของมารดา........................................................................................................................... 

4.7 จังหวัดที่มารดาเกิด ………………………………….. ประเทศที่มารดาเกิด......................................... ….……………… 

4.8 สัญชาติ ของมารดา ………………………………………………………………………………………….….……………………….....  

4.9 ชื่อ/นามสกุล ของสามี หรือ ภรรยา................................................................................................................. 

4.10 วัน/เดือน/ปเกิด ของสามี หรือ ภรรยา......................................................................................................... 

4.11 สัญชาติ ของสามี หรือ ภรรยา....................................................................................................................... 

4.12 ที่อยูอาศัยของสามี หรือ ภรรยา ตามที่กรอกใน ขอ 3.1 ใชหรือไม �ใช �ไมใช 

ถาไมใช โปรดระบุ ................................................................................................................................................. 

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

4.13 สามี หรือ ภรรยา เดินทางไปประเทศอังกฤษพรอมกันใชหรือไม �ใช �ไมใช  

4.14 ทานมีบุตรหรือไม �ไมมี �มี จานวน…………………คน ถาไมมีขามไปขอ 4.18  

4.15 ถาตอบขอ 1.14 “ม”ี โปรดระบุชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปเกิด/ท่ีอยู/เลขประชาชนของบุตร  

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

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

4.16 ที่อยูอาศัยของบุตร ตรงตามที่กรอกใน ขอ 3.1 ใช หรือ ไม �ใช �ไมใช ถาไมใชโปรดระบุ

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

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

4.17 บุตรเดินทางไปประเทศอังกฤษพรอมกับทานหรือไม �ใช �ไมใช ถามีโปรดระบุชื่อ-นามสกุล  

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

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

4.18 มีเด็กที่มิใชบุตรแตเปนญาติ เดินทางไปประเทศอังกฤษพรอมกับทานหรือไม �มี �ไมมี โปรดระบุ  

ชื่อ/นามสกุล , วัน/เดือน/ปเกิด , เลขที่หนังสือเดินทาง , ที่อยู จังหวัดและประเทศที่เกิด , สัญชาต ิ,  

ความสัมพันธกับทาน……………............................................................................................................... 

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

.................................................................................................................................................. 
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บทท่ี 5 ขอมูลการงานและการเงิน  

5.1 ขณะนี้สถานภาพของทานเปนอยางไร  

�ลูกจางประจํา �ลูกจางไมเต็มเวลา �วางงาน �ประกอบธุรกิจสวนตัว  

�นักเรียน/นักศึกษา �เกษียณ �มีผูอุปการะ เชน แมบาน  

อื่นๆ โปรดระบุ....................................................................................................................................................... 

5.2 ชื่อหนวยงาน, บริษัทฯ.................................................................................................................................... 

5.3 เริ่มทํางานที่นี่ วัน/เดือน/ป ……………………………………….…………………………………………...............................  

5.4 ที่อยู ที่ทํางาน………………………………………………………….……………………………………......................................  

5.5 เบอรโทรศัพท ที่ทางาน อีเมล ……………………………………..………………………………………................................  

5.6 มีงานพิเศษหรือไม �ไมมี �มี โปรดระบุ......................................................................................................  

5.7 ทานเคยทํางานเหลานี้มาหรือไม  

ทหาร �เคย �ไมเคย สื่อสารมวลชน �เคย �ไมเคย  

รับราชการ �เคย �ไมเคย เทศบาล �เคย �ไมเคย  

ตุลาการ,ผูพิพากษา �เคย �ไมเคย  

ตํารวจ,รักษาความปลอดภัย �เคย �ไมเคย 

5.8 รายไดทั้งหมดตอเดือน หลังหักภาษี................................................................................................................ 

5.9 ทานมีรายได อื่นๆ หรือไม �ไมมี �มี โปรดระบุ..............................................................................  

5.10 ทานมีรายไดจากการออมทรัพย เชน หุน , กองทุนหรือไม �ไมมี �มี โปรดระบุ...........................  

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

5.11 ทานไดใหครอบครัว เดือนละ เทาไหร..........................................................................................................  

5.12 ทานมีคาใชจายสวนตัวเดือนละเทาไหร………………………………………………….………………….  

5.13 ทานใชคาใชจายสวนไหนไปประเทศอังกฤษ……………………………………………………………….  

5.14 ใครเปนผูออกคาเดินทางไปประเทศอังกฤษ………………………………………………….……………..  

5.15 ถามีผูอ่ืนออกคาใชจายในการเดินทางครั้งนี้ให เปนจานวนเงินเทาไหร..........................................................  

5.16 ทานวางแผนที่จะใชจายสวนตัวไปประเทศอังกฤษ…………………………. 

 

บทท่ี 6 ขอมูลการเดินทางทองเที่ยวที่ผานมา  

6.1 ทานเคยเดินทางไปประเทศอังกฤษหรือไม �ไมเคย �เคย ถาเคยไป ไปวันที่เทาไหร, ไปเมืองอะไร,  

ไปเพ่ืออะไร, ชวงเวลาเทาใด โปรดระบุ.........................................................................................................  

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

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

6.2 ทานเคยเดินทางไปตางประเทศ (นอกจากอังกฤษ) ในชวง 10 ป ที่ผานมาหรือไม �ไมเคย �เคย  

ถาเคยไป ไปวันที่เทาไหร , ไปที่ไหน , ไปเพ่ืออะไร , ชวงเวลาใด โปรดระบ…ุ……………….............................................................. 

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

............................................................................................................................................ 
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6.3 ทานเคยถูกสถานทูตประเทศใดปฏิเสธวิซาหรือไม �ไม �เคย ถาเคยถูกปฏิเสธวันที่เทาไร,  

ประเทศอะไร, เหตุผล, หากเปนประเทศอังกฤษระบุหมายเลขอางอิง โปรดระบ…ุ…………………………...............................  

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

6.4 ทานเคยยื่นเอกสารตอกงสุลอังกฤษในชวง 10 ป ที่ผานมาหรือไม �ไม �เคย ถาเคยยื่น วันที่เทาไร,      ยื่นเรื่องอะไร, 

อนุญาตหรือปฏิเสธ โปรดระบุ.......................................................................... 

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

6.5 ทานมีประกันสังคมประเทศอังกฤษหรือไม �ไม �มี ถามี หมายเลขอะไร, เหตุผลใดจึงมี.................................................. 

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

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

6.6 ทานเคยมีประวัติอาชญากรรมในประเทศใดบางหรือไม รวมถึงคดีจราจรดวย �ไม �มี วันที่เทาไหร,  

ประเทศอะไร , ขอหาอะไร , โปรดระบุ.........................................................................................................................................  

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

6.7 ทานเคย ถูกจับกุมในคดีอาญา แมกระท่ังคดีไมขึ้นถึงศาลรวมถึงคดีจราจรดวย �ไมมี �มี ถาเคย วันที่  

เทาไหร , ประเทศอะไร , ขอหาอะไร โปรดระบุ...........................................................................................................................  

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

6.8 ทานเคยมีสวนรวม, เกี่ยวของ, เปนผูตองสงสัยในการเดินขบวน, ประทวง, สงคราม, คดีอาญาหรือไม  

�ไมเคย �เคย ถาเคยระบุวันที่, ประเทศอะไร, ขอหาอะไร โปรดระบ…ุ………………………….................................................... 

6.9 ทานเคยมีสวนรวม, สนับสนุนการประทวงในประเทศใดๆ หรือไม �ไมเคย �เคย ถาเคยระบุวันที่,  

ประเทศอะไร, โปรดระบุ.............................................................................................................................................................  

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

6.10 ทานเคยแสดงความเห็น, ตัดสิน การเดินขบวนประทวงผานสื่อมวลชนใดๆ หรือไม �ไมเคย �เคย  

ถาเคยระบุวันที่, ประเทศอะไร, ขอหาอะไร โปรดระบุ..............................................................................................................  

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

6.11 ทานเคยไดรับการพจิารณา, ตัดสิน ใหเปนผูกระทาความผิดหรือบุคคลไมดี �ไมเคย �เคย ถาเคย  

ระบุวันที่ , ประเทศอะไร , ขอหาอะไร โปรดระบุ.........................................................................................  

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

 

บทท่ี 7 หากทานอายุต่ํากวา 18 ป กรุณากรอกบทนี้ดวย (ถาอายุเกิน 18 ป ไมตองกรอก)  

7.1 ระบุขอมูลของบิดา, มารดา, ผูปกครอง เชน ชื่อ, ทีอ่ยู, เบอรโทรศัพท, อีเมล, ความสัมพันธกับทาน.......................  

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

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

7.2 ทานเดินทางไปประเทศอังกฤษคนเดียวใชหรือไม �ไมใช �ใช ถาตอบ “ใช” กรอกขอ 7.3 ดวย  

7.3 ระบุขอมูลของผูใหญ 2 ทาน ที่จะเดินทางไปประเทศอังกฤษดวย เชน ชื่อ, ที่อยู, เบอรโทรศัพท, อีเมล, ความสัมพันธกับ

ทาน, หนังสือเดินทางเลขที่  

1.......................................................................................................................................................................  



 

 We’re ONE CENTER 
 

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

2.......................................................................................................................................................................  

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

 

บทท่ี 8 ขอมูลในการจะเดินทางไปประเทศอังกฤษ  

8.1 มีญาติเดินทางไปอังกฤษครั้งนี้ดวยหรือไม �ไมมี �มี ถามีระบุชื่อ, วัน เดือน ปเกิด, สัญชาติ……….  

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

8.2 ญาติที่เดินทางไปประเทศอังกฤษครั้งนี้ดวย มีวีซาอังกฤษหรือไม  

�ไมมี �มี �ไมจําเปนตองใชวีซา  

8.3 ทานมีเพ่ือนหรือญาติ ที่อยูในประเทศอังกฤษหรือไม �ไมมี �มี ถามีระบุชื่อ, สัญชาติ, ที่อยู,  

เบอรโทรศัพท, ความสัมพันธกับทาน...............................................................................................................  

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

8.4 ทานจะไปเยี่ยมญาติ ตามขอ 8.3 หรือไม �ไมไป �ไป  

อื่น ๆ ................................................................................................................................................  

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

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

 

**กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ** 
 

 


