
 

 

Special London ลอนดอน สโตนเฮน้จ ์ออ๊กฟอรด์ 6วนั 3คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยเครื<องลาํใหญ ่A380  บนิตรงสูล่อนดอน(ฮทีโธรว)์ 
พเิศษ!!! นํ Hาหนกักระเป๋า 30 KG  สะสมไมลไ์ด ้50 %  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก 2-11 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง)

พกัเดี<ยวเพิ<ม 
(หอ้ง SGL)

ที<น ั<ง หมายเหตุ

13-18 ก.ย. 39,900 ไมม่รีาคาเด็ก 
(เด็กไมเ่กนิขวบ/Infant 13,000 บาท)

10,500 25

15-20 พ.ย. 39,900 10,500 25

22 – 27 พ.ย. 39,900 10,500 25



@ เยอืนมหานครลอนดอน ถา่ยรปูหอนาฬกิา BIGBEN วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์ สะพาน Tower Bridge 
@กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 1ใน7สิ<งมหศัจรรยข์องโลก  

@ เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) เมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมส ์เช็คสเปียร ์นกัเขยีน
บทละครชาวองักฤษและกวเีอกผูย้ ิ<งใหญข่องโลก 
@ ชอ้ปปิH งแบรนเนมระดบัโลก ที<  บสิเตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ  

@ ชอ้ปปิH งบนถนนออกซฟ์อรด์ ถนนสายแฟช ั<น ชื<อดงักลางกรงุลอนดอน 

 
22.00 น. พรอ้มกนัที+ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิขาออกช ัHน 4 โซน  D เคานเ์ตอร ์
                    สายการบนิไทย  (TG) เจา้หนา้ที+ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร 
                 ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึCนเครื+อง 

01.10 น. นําทา่นเดนิทางสูก่รงุลอนดอน สนามบนินานาชาต ิฮทีโธรวป์ระเทศองักฤษ เที<ยวบนิที< TG910  

07.15 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิฮทีโธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ 
(เวลาทอ้งถิ+นที+ประเทศองักฤษชา้กวา่ที+ไทย 7 ชั+วโมง) ผา่นพธิกีารประทบั
ตราหนังสอืเดนิทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ จากนัCนนําทา่นขึCน
รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงซาลสบ์วัร ี< (Salisbury) 
เมอืงชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องกรุงลอนดอน
ระหวา่งทางทา่นสามารถชม  ทศันยีภาพของชนบทองักฤษ ทุง่  หญา้กวา้ง 
ที+สวยงามตามเสน้ทางผา่น นําทา่นชม กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์
(Stonehenge) 1ใน7สิ<งมหศัจรรยข์องโลก  กองหนิหรอืแนวแทง่หนิที+
เป็นความลับดํามดืในชว่งหนึ+งของประวัตศิาสตร ์ แนวหนินีCมขีนาดมหมึา
เรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสงูขนาดใหญป่ระมาณ112กอ้น ตั Cงโดดเดี+ยวอยูก่ลางทุง่นา 
เป็นรูปวงกลมซอ้นกันอยู3่วงมอีายปุระมาณปลายยคุหนิถงึตน้ยคุบรอนซ ์ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพที+ระลกึถา่ยรูปตาม
อธัยาศยั จากน ัHนนําทา่นสูเ่มอืงบาธ 

เที<ยง ! รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืHอที< 1) 
บา่ย  ไดเ้วลาอนัควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงออ๊กฟอรด์ (Oxford) เมอืงที+มชี ื+อเสยีงในดา้นการศกึษา  

ชมมหาวทิยาลยัไครชเ์ชริท์ (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้ชม) ที+เกา่แกอ่ายกุวา่พันปี ไครช์เชริท์คอลเลจ ที+บางห อ้ง
ใชเ้ป็นสถานที+ ถา่ยทําภาพยนตรแ์ฮรร์ี+พอตเตอร ์ เป็นตน้นําทา่นเดนิชมเมอืงที+เกา่แกแ่ละสวยงาม แลว้ผา่นชม
สถานที+สําคญัตา่งๆ เชน่ โบสถป์ระจําเมอืง จัตรัุสกลางเมอืง ศาลาวา่การประจําเมอืง อาคารพพิธิภณัฑต์า่งๆ 
และยา่นการคา้ นําทา่นเดนิทางกลบัสูท่ี+พัก 

เย็น  ! รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มืHอที< 2)  
"ที<พกั: Ibis Hotel  Heathrow /  Holiday Inn Express Dartford หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชื+อโรงแรมที+ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

เชา้  ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืHอที< 3) 

 นําท่านชม กรุงลอนดอน มหานครอันยิ+งใหญ่ที+เต็มไปดว้ยประวัตศิาสตร์อันยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่ง

เครอืจักรภพ และศนูยร์วมอํานาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจบุนั และเป็นศนูยร์วมสถาปัตยกรรมที่
สวยงามแหง่หนึ+งของโลก  นําทา่นเกบ็ภาพความประทั บใจสวยๆและเดนิชมววิโดยรอบของ ทาวเวอร ์ ออฟ 

วนัที<หนึ<ง      กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

วนัที<สอง       กรงุลอนดอน – ซาลสบ์วัร ี< – เสาหนิ สโตนเฮนจ ์– ออ๊กฟอรด์ – ลอนดอน                                                                     
                  ! อาหารเที<ยง,เย็น

วนัที<สาม       ซติีHทวัรล์อนดอน - ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน – หอนาฬกิาบิ[กเบน – เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์– ถา่ยรปู
พระราชวงับคักิHงแฮม – จตรุสัทราฟลัการ ์– จตัรุสัเลสเตอร ์- ชอ้ปปิH งถนนออ๊กซฟ์อรด์                                                               
!  อาหารเชา้,เที<ยง



ลอนดอน (Tower of London) 
( ค่ า ทั ว ร์ ไ ม่ ร ว ม ค่ า เ ข ้ า ช ม
ประมาณ14.50ปอนด)์ สรา้งขึCนโดย
พระเจา้วิลเลี+ยมที+1แห่งอังกฤษใน
ปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมา
เนสก ์ เพื+อใชเ้ป็นพระราชวงัและป้อม
ปราการป้องกันกรุงลอนดอน มกีาร
ขุดคูคลองลอ้มรอบปราสาทเพื +อ
ป้องกนัระหวา่งกําแพงชั Cนในและนอก 
ปัจจบุนัใชเ้กบ็มหามงกฎุและเครื+องเพชรของพระราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานที+แหง่ประวติ ิ  ศาสตรท์ี+ยาวนานและมี

สสีันทั Cงสยดสยองและน่ากลัว เนื+องจากครั Cงหนึ+งที+นี+เคยเป็นคุกและที+ประหารมาก่อน ใกล ้ๆ กันเป็นที+ตั Cงของ
สะพาน Tower Bridge อกีสญัลกัษณ์หนึ+งของลอนดอน ปัจจบุนัเป็นพพิธิภัณฑซ์ึ+งเป็นกลุม่อาคารและหอคอย 
จากนัCนเดนิทางไป ชม หอนาฬกิาบิ[กเบน (BIG BEN) ของกรงุลอนดอนประเทศอังกฤษ ตั Cงอยูบ่นหอสงู 180 
ฟตุ หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟตุ ตวัเลขบอกเวลายาว 24 นิCว ระฆงัตหีนักถงึ 14 ตนั สรา้งขึCนโดย เอ็ดมนัต ์ เมคเกตต ์
เดนสินั เป็นนาฬกิาที+ใหญท่ี+สดุในโลกเป็นศนูยค์วบคมุเวลามาตรฐานของโลกกรนีชิ ซึ+งใชใ้นการบอกเวลาของ
โลก โดยผา่นทางวทิย ุBBC  ลอนดอนในการถา่ยทอดเสยีงการตรีะฆงัไปทั+วโลกและยั งเป็นหอนาฬกิาประจํา
พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ซึ+งในปัจจบุนัใชเ้ป็นรัฐสภาองักฤษ ตั Cงอยูท่ศิตะวนัออกเฉียงเหนอืของพระราชวงั หอ
นาฬกิาถกูสรา้งหลงัจากไฟไหมพ้ระราชวงัเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมื+อวนัที+ 16 ตลุาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส ์แบรร์ ี
เป็นผูอ้อกแบบ โดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตวันาฬกิาอยูส่งูจากพืCน 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึ+งแขวน
ไวบ้รเิวณชอ่งลมเหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตัวอาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรีย 
(Victorian gothic)  และบนสะพาน Westminster ทา่นสามารถบันทกึภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) 
ซึ+งเป็นชงิชา้สวรรคท์ี+สงูที+สดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานที+ทอ่งเที+ยวที+
ไดรั้บความนยิมและเป็นจดุดงึดดูนัก ทอ่งเที+ยวไดอ้ยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปีจากนัCนนําทา่น
ถา่ยรปูหนา้ วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์ (Westminster Abbey) เดมิเป็นสํานักสงฆ ์ (แอบบ)ี แตปั่จจบุนั
เป็นวดันกิายองักลคินัที+ตั Cงอยูท่างตะวนัตกของพระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์  ในกรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึ+ง
สถาปัตยกรรมสว่นใหญเ่ป็นแบบกอธคิ นอกจากหอคอยที+เป็นสถาปัตยกรรมฟืCนฟกูอธคิ แอบบเีวสตม์นิสเตอรเ์ป็น
สถานที+ที+ใชใ้นการทําพระราชพธิบีรมราชาภเิษกและที+ฝัง  พระบรมศพของพระมหากษัตรยิอ์งักฤษและพระบรม
วงศานุวงศ ์ระหวา่งปี ค.ศ. 1546 ถงึปี ค.ศ. 1556 แอบบไีดรั้บเลื+อนฐานะขึCนเป็นมหาวหิาร ตอ่มาในรัชสมยัของ
สมเด็จพระราชนินีาถเอลซิาเบธที+ 1 แอบบกีไ็ดรั้บแตง่ตั Cงใหเ้ป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar)  

เที<ยง  ! รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืHอที< 4) 

บา่ย น ําท ่านชมและถ ่ายร ูปด า้นนอก พระราชว งับ ัคก ิHงแฮม 

(Buckingham Palace) ซึ+งเดมิเป็น “คฤหาสน์ ” กอ่นจะไดรั้ บการ
สถาปนาเป็นพระราชวงั ประจําราชวงศอ์งักฤษ นําผา่นชม จตัรุสัรา
ฟลัการ ์ (Trafalgar Square) เป็นจัตรัุสที+ใหญ ่ ตั Cงอยูใ่จกลางกรงุ
ลอนดอน กลางจัตรัุสนัCนมอีนุสาวรยีล์อรด์เนลสนั วรีบรุษุคนสําคญัของ
อังกฤษ ตั Cงอยูบ่นเสาสงูใกล ้ๆ กันเป็นที+ตั Cงของพระบรมรูปทรงมา้ของ
พระเจา้ชาลสท์ี+ 1 และป้ายเริ+มตน้กโิลเมตรหรอืไมลท์ี+ 0 ทราฟัลการส์
แควสย์งัเป็นจดุที+นักทอ่งเที+ยวนยิมมาถา่ยภาพ และผา่นชม  จตัรุสั
เลสเตอร ์(Leicester Square) อยูท่างถนนตะวนัออกของ วงเวยีน
พคิคาดลิ ี  เลสเตอรส์แควรร์ายลอ้มไปดว้ยโรงภาพยนตร ์  ภายในจัตรัุสมรีปูปัCน “ชารล์ี  แชปปลนิ” ดาราตลก
ในยคุภาพยนตรข์าวดํา  กลางจัตรัุสมนํีCาพเุชค็สเปียรส์รา้งเป็นอนุสรณไ์วใ้นศนูยก์ลางการละครแหง่นีC  ทางเดนิ
รอบๆจัตรัุสมรีอยประทับฝ่ามอืของดาราฮอลลวีดูหลายคนรวมทั Cงป้ายของบรษัิทสรา้งภาพยนตรย์ักษ์ใหญ่ของ
โลก นําทา่นอสิระช ้อปปิH งสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนอ๊อกซฟ์อรด์ (Oxford Street) เป็นยา่นชื+อดงัในกรุง

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ มคีวามยาวถงึ 
1.6 กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชั Cนนําของ
องักฤษ และชอ้ปปิCงเซน็เตอรม์ารวมกนัอยู่
บนถนนเสน้เดยีวกันมากมาย ไมว่า่จะเป็น
พลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที,หา้งสรรพสนิคา้



จอหน์หลยุส,์หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ ออฟ เฟรเซอร ์ ฯลฯ ซึ+งแตล่ะหา้งก็ลว้นแลว้แตม่ชีื+อเสยีงดว้ยกนัทั CงสิCน 
(อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพื<อความสะดวกในการชอ้ปปิH ง) ถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางกลับสู่
ที+พัก 

 "ที<พกั: Ibis Hotel Heathrow / Holiday Inn Express Dartford หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื+อโรงแรมที+ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

เชา้ ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืHอที< 5) 
 อสิระใหท้า่นทอ่งเที<ยวตามอธัยาศยัดว้ยตวัทา่นเองเต็มวนั (ไมม่รีถ

บัสบรกิารในวันนีC) ในกรุงลอนดอน หรอืรอบนอก ซึ+งสามารถเดนิทาง
เที+ยวไดง้า่ย โดยรถไฟใตด้นิ Tube , รถเมล ์ โดยใชบ้สั Oyster ที+
ครอบคลมุการเดนิทางทั+วกรงุลอนดอนและรอบนอก หรอืทา่นจะเลอืกไป
เที+ยวชมบรเิวณรอบนอกกรงุลอนดอน เชน่ เมอืงออ๊กฟอรด์ เมอืงแคม
บรดิจ ์ ซึ+งเป็นเมอืงรวมหลายวทิยาลยัที+น่าเที+ยว ซึ+งใชเ้วลาเดนิทางจาก
ลอนดอนไมเ่กนิ1ชั+วโมงโดยรถไฟ กรณีที+ทา่นเลอืกเที+ยวในลอนดอน จะ
มมีวิเซี+ยมสําคญัมากมาย ซึ+งมทีั Cงเสยีคา่เขา้ชม และ ไมเ่สยีคา่เขา้ชมอาท ิ เชน่ บรติชิมวิเซยีม National 
Museum หรอืขึCนลอนดอนอาย ซึ+งเป็นชงิชา้สวรรคท์ี+สงูที+สดุในทวปียโุรป หรอืนั+งเรอืลอ่งแมนํ่Cาเทมส ์นั+งรถบั ส
เปิดประทนุ hop on hop bus london ชมเมอืง เป็นตน้ (อาหารเที<ยงและเย็นอสิระตามอธัยาศยั)  

"ที<พกั: Ibis Hotel Heathrow / Holiday Inn Express Dartford หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื<อโรงแรมที<ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

เชา้   ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืHอที< 6) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford-
upon-Avon) เมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมส ์เชค็สเปียร ์นักเขยีนบทละคร
ชาวองักฤษและกวเีอกผูย้ ิ+งใหญข่องโลก เชญิสมัผัสชวีติความเป็นอยูข่อง
กวเีอกในอดตี และเยี+ยมชมโบสถเ์กา่แก ่Holy Trinity สถานที+ใน
ประวตัศิาสตรท์ี+เกี+ยวขอ้งกบักวเีอกผูน้ีC อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ยา่นใจกลาง
เมอืง 

เที<ยง  ! รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืHอที< 7) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ บสิเตอร ์ เอา้ทเ์ลท วลิเลจ (Bicester village 
shopping Centre ) กอ่ตั Cงในปี1992 มรีา้นคา้มากกวา่900รา้นของ
แฟชั+นชั Cนนําของโลกและแบรนดไ์ลฟ์สไตลค์อลเลคชั+นทนัสมยั อาท ิBally 
, Burberry , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi ,  Gucci , 
Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s , Max 
Mara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite , 
Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ ตน้ จนถงึเวลานัด
หมาย นําทา่นเดนิทางสูส่นามบินนานาชาตฮิทีโธรว ์ เพื+อเชค็อนิเดนิทาง
กลบั 

 21.35 น. เหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพ โดยเที<ยวบนิที<TG917 

 
15.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

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

วนัที<ส ี<            อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั ใหท้า่นเลอืกทอ่งเที<ยวตามอธัยาศยั                                           !   อาหารเชา้

วนัที<หา้       ลอนดอน - สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - บสิเตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ - สนามบนิฮทีโธวร ์                                                                             
                  !   อาหารเชา้,เที<ยง

วนัที<หก       สนามบนิสวุรรณภมู ิ



หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลี<ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื<องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี<ยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื<อใหท้า่นทอ่งเที<ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ื<อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัHงนีHจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึHนไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิทที+มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื+อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ+ม (ในกรณีที+ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที<ลกูคา้ตอ้งออกต ั\วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที<ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัHง มฉิะน ัHนทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัHงส ิHน  
3.การชําระคา่บรกิาร  
- กรณุาชาระมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท 
 - คา่ทวัรส์ว่นที+เหลอืชาํระ 20 วนักอ่นออกเดนิทาง  
**สาํคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทาง
ไป-กลบัและจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่+ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ให ้
บรษัิทมฉิะนัCนทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆทั CงสิCน** กรุณาสง่เอกสารกรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลขอวซีา่ (ตามทา้ย
รายการทวัร)์ พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา ** สะสมไมลไ์ด ้ 50 %กรณุาแจง้เลข Royal Orchid Plus พรอ้มสง่สําเนา
หนา้พาสปอรต์ 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื+องจากเป็นราคาตัbวเครื+องบนิโปรโมชั+น เมื+อจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื+อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และ กรณีที+กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Cงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที+ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิdที+จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั CงสิCน  รวมถงึ เมื+อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ+ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิd ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั
จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั CงสิCน  
5.อตัราคา่บรกิารนีHรวม  
1. คา่ตัbวโดยสารเครื+องบนิไป-กลบั ชั Cนประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
   (ตัbวกรุป๊ไมส่ามารถUpgradeที+นั+งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัbวกรุป๊เทา่นัCนไมส่ามารถเลื+อนวนัได ้
2. คา่ที+พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที+ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที+ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที+บรษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
5. คา่นํ Hาหนกักระเป๋า สมัภาระที<สายการบนิไทย  30 กโิลกรมั (ไม่เกนิ2ชิHน) ถอืขึHนเครื<องได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนั
วนิาศภยัเครื+องบนิตามเงื+อนไขของแตล่ะสายการบนิที+มกีารเรยีกเกบ็  
6. การประกนัการเดนิทาง บริษัทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผน
ประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบืCองตน้ ดงันีC  
- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัที+มอีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัที+อายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื+องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
  ซึ+งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื+อนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทั CงนีCการทําประกนันีCจากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคบั 
ตาม พ.ร.บ. ธรุกิ จนําเที<ยว  ที<บ ังคบัใหบ้รษิทันําเที<ยว ทาํประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ั CงนีC ทา่น
สามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซืCอความคุม้ครองเพิ+มเตมิ
สามารถแจง้ความประสงคม์าที+บรษัิทฯ  
6.อตัราคา่บรกิารนีHไมร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอื+นๆ ที+นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื+องดื+ม คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  
4. คา่ภาษีนํCามนั ที+สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ+มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัbวเครื+องบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ที+จา่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าที+โรงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 30 GBP ตอ่ทรปิ สาํหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ และนํ Hาใจจากทา่น 
8.ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษและค่าบริการ ท่านละ 6,000 บาท  



กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่
ใชจ้า่ยที<เกดิขึHนจรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื<นวซีา่/คา่มดัจาํต ั\วเครื<องบนิ และหรอื คา่ต ั\วเครื<องบนิ (กรณีออกต ั\ว
แลว้ ) 

7.หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัHงหมดกอ่นทาํการจอง เพื<อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื<อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัHงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ื<อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัHงหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิdที+จะเลื+อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึCนในกรณีที+มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิdการเกบ็คา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ+ม หากสายการบนิมกีารปรับขึCนกอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิdในการเปลี+ยนเที+ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื+องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั CงสิCน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ+งของผดิกฎหมาย ซึ+งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บริ ษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั CงสิCน หากเกดิสิ+งของสญูหาย อนัเนื+องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที+ยวเอง  
6. เมื +อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั Cงหมดกบัทางบรษัิทฯ แล ้ ว ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื+อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั Cงหมด  
7. รายการนีCเป็นเพยีงขอ้เสนอที+ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั Cงหนึ+ง หลั งจากไดส้ํารองโรงแรมที+พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ+งอาจจะปรับเปลี+ยนตามที+ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื+องหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที+เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี+ / ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลี+ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี+พัก ทั CงนีCข ึCนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับ
ประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 14วนักอ่นการเดนิทาง มิ
ฉะนัCน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั Cงสิ Cนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัCน 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื+องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที+ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที+ยว อนัเนื+องมาจากการกระทําที+สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื+น ๆ   
12. การประกนัภยั ที+บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที+ยว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเที+ยว เทา่นัCน ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื+อนไขกรมธรรมของบริ
ษัทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื+อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์   (ทา่นสามารถซืCอประกนัสขุภาพ 
ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั+วไป และควรศกึษาเงื+อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั Cงสิ Cนแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัCน  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื+องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที+ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที+ยว อนัเนื+องมาจากการกระทําที+สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื+น ๆ  

กฎในการยื<นวซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาแสดงตนดว้ยตวัเองที+VFS Global (เทรนดีC ชั Cน28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิCวมอื และสแกนมา่นตา (เจา้
หนา้ที+ของบรษัิทจะนัดวนักบัทา่น และดําเนนิการแจง้ทา่นอกีครั Cง) 

2.ตอ้งดําเนนิการนัดควิยื+นวซีา่ ( ในการทําควิวซีา่ เอกสารทกุอยา่งของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดกอ่น และทางเราจะกรอก
ออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทั Cงจา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิที+ยื+นได ้

3.ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วนั ขึCนอยูก่บัทางสถานฑตูและในระหวา่งดําเนนิการไม่
สามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพื+อใชเ้ดนิทางไปประเทศอื+นได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ื+นคําขอทกุคนตอ้งไปที+ศนูยรั์บคําขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กที+มอีายตํุ+ากวา่ 5 ปีตอ้งไปปรากฏตวัที+ศนูยด์ว้ย แต่
ไมต่อ้งใหข้อ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)  เด็กที+มอีายนุอ้ยกวา่ 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญพ่าไปดว้ย และผูใ้หญน่ี Cจะตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ที+
ของวเีอฟเอส  



เอกสารประกอบการยื<นวซีา่ประเทศองักฤษ 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุนัที+มอีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวนัเดนิทางกลบั และหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่
จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพื+องา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ของทา่น  

2.เอกสารสว่นตวั สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาบตัรขา้ราชการ / สําเนาใบเปลี+ยนชื +อ -นามสกลุ, สําเนา
ใบหยา่ หรอื ทะเบยีนสมรส / สําเนาสตูบิตัร (ในกรณีที+เป็นเด็ก) 

3.หลกัฐานการทาํงาน 

   - หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท ที+ทา่นทํางานอยู ่( เป็นภาษาองักฤษเทา่นัCน) ตอ้งระบตํุาแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนปัจจบุนั, 
วนัเดอืนปีที+เริ+มทํางานกบับรษัิทนีC และชว่งเวลาที+ขอลางานเพื+อเดนิทางไปยโุรป หลงัจากนัCน จะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัค
รบกําหนดลา (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ 1 เดอืน ชื+อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื+อสถานทตูที+ยื+น) 

    - กรณีที+เป็นเจา้ของกจิการ ขอสําเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอื หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ที+คดัสําเนาไว ้ไม่
เกนิ 6 เดอืน พรอ้มวตัถปุระสงค ์ 

    - กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีCแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที+ โฉนดที+ดนิ เป็นตน้ 

4. กรณีที<เป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบนัการศกึษา เป็นภาษาองักฤษเทา่นัCน 
พรอ้มถา่ยสําเนาบตัรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ 1 เดอืน ชื+อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์
ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื+อสถานทตูที+ยื+น)  

*** ในกรณีที<ผูเ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุํ<ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ ์และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา หรอืเดนิทางไปกบับดิา 
หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึ+ง จะตอ้งทําจดหมายยนิยอมจากทางอําเภอ โดยที+บดิา, และมารดา จะตอ้งไปยื+นเรื+องแสดงความ
จํานงในการอนุญาตใหบ้ตุร เดนิทางไปตา่งประเทศกบัอกีทา่นหนึ+งได ้ณ ที+วา่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรอืผูอํ้านวย
การเขตลงลายมอืชื+อ และตราประทบัจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและ
มารดาพรอ้มเซน็รับรองสําเนาถกูตอ้ง ถา้กรณีบดิาและหรอืมารดาเสยีชวีติตอ้งมสํีาเนาใบมรณะบตัรดว้ย 

5.หลกัฐานการเงนิ  

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยต์วัจรงิหรอืสําเนาสมดุบญัชเีงนิฝากประจําสว่นตวั ยอ้น
หลงั 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบญัชขีองทา่นใหถ้งึปัจจบุนัดว้ย) ควรเลอืกเลม่ที+มกีารเขา้ออกของเงนิสมํ+าเสมอ และมจํีานวน
ไมตํ่+ากวา่ 6 หลกัเพื+อแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการ เงนิเพยีงพอ ที+จะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมื+อกลบัสู่
ภมูลํิาเนา (กรณีนีCสถานทตูอาจจะขอสมดุบญัชตีวัจรงิเกบ็ไวใ้นระหวา่งการพจิารณา (นําไปเผื+อในวนัยื+นวซีา่ดว้ย) และคนืใหก้บั
ทา่นในวนัที+รับวซีา่)  

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง หรอืเดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ+งในการยื+นขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอื
รับรองคา่ใชจ้า่ย ใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ย 

    - ตอ้งทาํ BANK GUARANTEE ที+ออกจากทางธนาคารเทา่นัCน ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุื+อเจา้ของบญัช ี(บคุคลที+ออก
คา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชื+อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที+เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกด
ชื+อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายื+นขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ื+นไดไ้ม่
เกนิ 30 วนั หลงัจากธนาคารออกให ้

    - ตอ้งทาํหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยที+มกีารชีCแจงความสมัพันธอ์กีหนึ+งฉบบั (Sponsor Letter) 

**** ทางสถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั **** 



**** เอกสารทางการเงนิ สามารถใชบ้ญัชเีงนิฝากประเภท กองทนุ พนัธบตัรรฐับาล และสลากออมสนิได ้**** 

ศนูยย์ื+นวซีา่องักฤษ 

The Trendy Office Building, 28th Floor, Sukhumvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110 



แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยื+นวซีา่ประเทศองักฤษ 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื+อประโยชนใ์นการยื+นวซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

1. ชื+อ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / 
ด.ญ.)   ............................................................................................ 

2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานที+เกดิ ............................... 

3. ชื+อ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี ................................................................................... 

4. ที+อยูปั่จจบุนั (ที+ตดิตอ่ได ้
สะดวก) ........................................................................................................................ 

............................. ...................... รหสัไปรษณีย ์ ....................อเีมลแ์อดเดรส............................................. 

โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มอืถอื ..................................................... 

5. อาชพีปัจจบุนั .............................................. ตําแหน่ง ...................................................................... 

ชื+อสถานที+ทํางาน หรอืรา้นคา้ โรงเรยีน มหาวทิยาลยั  .............................................................................................  

ที+อยู ่...................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย ์...............โทรศพัทท์ี+ทํางาน /โรงเรยีน /มหาวทิยาลยั...................... อเีมล.์................................. 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่

7. บคุคลที+จะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรณุาระบ ุ

 ชื+อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์...................................... 

 ชื+อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์..................................... 

 ชื+อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์..................................... 

9.บา้นที+อยู ่ปัจจบุนั ทา่นอาศยัมากี+ปี....................................... 

10.วนั เดอืน ปี เกดิของบดิา.......................................................................สถานที+เกดิ................................. 

11.วนั เดอืน ปี เกดิของมารดา...................................................................สถานที+เกดิ.................................. 

12.รายไดต้อ่เดอืน............................................บาท  

13.รายไดอ้ื+นๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั......................................................................... 

      แหลง่ที+มาของรายไดนั้Cน............................................................................................................  

14.คา่ใชจ้า่ยของทา่นตอ่เดอืน.........................บาท  

15.รายไดท้ี+ทา่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่งๆ ตอ่เดอืน...................บาท 

16.ทา่นมหีลกัทรัพยส์ว่นตวันอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบตัร หุน้ หรอือื+นๆ กรณุา
ระบ.ุ........................................................................................................................................................ 



17.ภายใน 10 ปีที+ผา่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอื+นๆนอกเหนอืจากประเทศองักฤษหรอืไม ่

ถา้เคย โปรดระบปุระเทศนัCนและเพราะเหตใุด....................................................................................... 

18.ภายใน 10 ปีที+ผา่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษหรอืไม.่..................................... 

ถา้เคย เพราะเหตุ
ใด............................................................................................................................................. 

19.ภายใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ หรอืไม…่……………………………………….………………… 

ถา้เคย ไดว้ซีา่ประเภทไหน....................................... 

วนัออกวซีา่...........................................................วนัหมดอายขูอง
วซีา่................................................................... 

เดนิทางเขา้องักฤษกี+ครั Cง..................เมื+อวนัที+.....................................................ถงึวนัที+ .................................. 

20.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส รวมถงึบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชื+อ – นามสกลุ / วนัเดอืนปีเกดิ รวมถงึ 

สถานที+เกดิดว้ย 

-ชื+อ-นามสกลุ.......................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานที+เกดิ..................เลข
หนังสอืเดนิทาง................ 

-ชื+อ-นามสกลุ.......................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานที+เกดิ..................เลข
หนังสอืเดนิทาง................ 

-ชื+อ-นามสกลุ.......................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานที+เกดิ..................เลข
หนังสอืเดนิทาง................ 

-ชื+อ-นามสกลุ.......................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานที+เกดิ..................เลข
หนังสอืเดนิทาง................ 

21.ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงันีC 

เลขพาสปอรต์..........................วนัออก..........................วนัหมดอาย.ุ......................ออกให ้ณ 
ประเทศ............................. 

สามารถถอืมาวนัยื+นวซีา่ไดห้รอืไม.่....................... 

เลขพาสปอรต์..........................วนัออก..........................วนัหมดอาย.ุ......................ออกให ้ณ 
ประเทศ   .................... 

สามารถถอืมาวนัยื+นวซีา่ไดห้รอืไม.่..................... 

เลขพาสปอรต์..........................วนัออก..........................วนัหมดอาย.ุ......................ออกให ้ณ 
ประเทศ....................... 

สามารถถอืมาวนัยื+นวซีา่ไดห้รอืไม.่...................... 

เลขพาสปอรต์..........................วนัออก..........................วนัหมดอาย.ุ......................ออกให ้ณ 
ประเทศ......................... 



22. ประวตักิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีที+ผา่นมา  

1.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีที+เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

2.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีที+เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

3.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีที+เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

4.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีที+เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

5.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีที+เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

6.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีที+เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

7.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีที+เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

8.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีที+เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

9.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีที+เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง...........................
10.ประเทศ......................วนั เดอืน ปีที+เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

23.วนัเดนิทางไปองักฤษ วนัที+ ..........................................ถงึวนัที+................................................ 

24.ที+พักในองักฤษ........................................................................... 

ที+อยู.่................................................................................................................................................ 

.................................................................................................เบอรโ์ทร.......................................... 

25.บรษัิทที+คณุทํางาน บรษัิททําเกี+ยวกบัอะไร.......................................................................................................... 

26.มเีงนิคงเหลอืในบญัชทีั Cงหมดเทา่
ไหร ่................................................................................................................. 

*** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัHงหมด เจา้หนา้ที<จะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น *** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เลา่ จาํเป็นตอ้งสง่มาเพื<อดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการทาํงานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการทาํงานของทา่นเป็นภาษา
องักฤษ ไดแ้ก ่ชื<อบรษิทั / ตาํแหนง่ของทา่น 

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกี+ยวขอ้งใดๆทั CงสิCน ทั CงนีCบรษัิทเป็นเพยีงตวักลาง
และคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัCน 


