
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
กนัยายน : 26 ก.ย. – 1 ต.ค. 
ตลุาคม : 4 – 9  
พฤศจกิายน : 7 – 12, 21 – 26, 30 พ.ย. – 5 ธ.ค. 
ธนัวาคม : 7 - 12

39,955.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที?ยง คํ?า
โรงแรมที?พกั 
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ – ลอนดอน ✈ ✈ ✈ HILTON AIRPORT 

2
ลอนดอน – Bourton On The Water – บา้นเชค็สเปียร ์–  

เมอืงแมนเชสเตอร ์
✈ O O

HOLIDAY INN 
EXPRESS 
MANCHESTER 
AIRPORT

3
แมนเชสเตอร ์– ลเิวอรพ์ลู – Bicester Village Outlet – 

ลอนดอน
O X O

HOLIDAY INN LONDON 
WEST

4 ลอนดอน – เมอืงบาธ – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน O O O
HOLIDAY INN LONDON 
WEST

ทวัรอ์งักฤษ 
LONDON SHORT BREAK 

6 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิศรลีงักา แอรไ์ลน ์(UL)    



***พกัลอนดอน 2คนื*** 

***ทานเป็ดยา่งโฟรซ์ซีนั*** 

***  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 5,600 บาท *** 

(ไมร่วมคา่แปลเอกสารที?ตอ้งมตีราประทบัของสถาบนัแปลภาษา) 

บนิตรงลดัฟ้าเขา้สูป่ระเทศองักฤษ ตืDนตาตืDนใจกบัเสาหนิสโตนเฮน้จ ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิDง

มหศัจรรยข์องโลก ชมพพิธิภณัฑนํ์ Rาแร่ รอ้นโรมนั (Roman Bath Museum) อดตีทีDย ิDงใหญแ่ละรุง่เรอืง

ของชาวโรมนัทีDเมอืงบาธ เทีDยวบา้นเกดิของวลิเลี?ยม เช็คสเปียร ์ (William Shakespeare) ถา่ยรปูกบั    

หอนาฬกิาบิNกเบน (Big Ben) ชอ้ปปิOงจใุจทีDหา้งแฮรร์อดส ์ และ ถนนออ๊กฟอรด์ ใจกลางกรงุลอนดอน 

(London) 

   

5
เทีDยวลอนดอน – หอนาฬกิาบกิเบน – แฮรอทส ์–  

สนามบนิฮทีโธรว ์ 
O O ✈

6 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – โคลมัโบ – ลอนดอน  

06.00 น.
 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 8 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิศรลี ั งกา แอรไ์ลน ์ โดยมเีจา้หนา้ทีDคอยตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวก

09.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์ เที?ยวบนิที? UL403 

***คณะเดนิทางวนัที? 26 ก.ย. – 1 ต.ค. และ 4 – 9 ต.ค. 60 ออกเดนิ

ทางเวลา 09.10 น. และถงึโคลมัโบ เวลา 11.00 น. ออกเดนิทางตอ่ เวลา 

13.05 น. และถงึลอนดอน เวลา 20.00 น.***

11.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติบ นัดาราไนเก (Bandarana ike 

International Airport) กรงุโคลมัโบ เพืDอรอเปลีDยนเครืDอง

12.50 น. ออกเดนิทางตอ่สูม่หานครลอนดอน เที?ยวบนิที? UL503

19.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮทีโธรว ์  (เวลาทอ้งถิDนชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัDวโมง)    

นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

นําคณะเขา้สูท่ีDพัก โรงแรม HILTON AIRPORT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที?สองของการเดนิทาง     ลอนดอน – Bourton On The Water – บา้นเช็คสเปียร ์–  

                                             เมอืงแมนเชสเตอร์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



นําทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water  ซึDงเป็น

หมูบ่า้นทีDไดรั้บการโหวตใหเ้ป็นหมูบ่า้นทีDมคีวามสวยงามมากทีDสดุในองักฤษ ดว้ย

ลักษณะของตัวอาคารทีDมคีวามโดดเดน่เฉพาะ ปลกูสรา้งตัวอาคารดว้ยหนิ ซึDง

เป็นหนิ Cotswold stone เทา่นัOน ภายในหมบูา้นจะมแีมนํ่Oา Windrush ไหลผา่น 

มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่นํOา เป็นหมู่บา้นทีDมีธรรมชาตสิุดแสน

โรแมนตคิ จากนัOนเดนิทางตอ่สู ่ เมอืง สแตรทฟอรด์ (Stratford Upon 

Avon) เมอืงทีDตั Oงอยูร่มิฝัDงแมนํ่Oาเอวอน อนัเป็ นบา้นเกดิของวลิเลี?ยม เช็คสเปีย

ร ์(William Shakespeare ) กวทีีDมชี ืDอเสยีงทีDสดุขององักฤษ  

ระยะทาง 122 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 2 

ชม. 

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืOนเมอืง

นําเทีDยวชมเมอืงแสตรทฟอรด์ ซึDง รม่รืDนไปดว้ยสวนสาธารณะ นําทา่นชมบา้น

เช็คสเปียร ์ และชวีติความเป็นอยูข่องกวเีอกในอดตี ชมโบสถเ์กา่แก ่ Holy 

Trinity แม่นํOาเอวอนอันเงยีบสงบ และสถานที Dในประวัตศิาสตรท์ีDเกีDยวขอ้งกับ    

กวเีอกผูน้ีO อสิระใหท้า่นเลอืกซืOอสนิคา้ทีDระลกึจากรา้นคา้มากมาย จากนัOนออก

เดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์ (Manchester) เมอืงอตุสาหกรรมทีDมชีืDอเสยีง

จากการเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่แรกของโลก เป็นศนูยก์ลางศลิปะ สืDอ และ

ธรุกจิขนาดใหญ ่ อกีทั Oงยังเป็นเมอืงทีDตั OงของสโมสรทีDมชี ืDอเสยีงโดง่ดังในวงการ

ฟตุบอลของโลก โดยมสีโมสรฟตุบอล 3 สโมสร ไดแ้ก ่แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด 

และแมนเชสเตอร ์ซติีO และสโมสรครกิเกต็ แลงคาเชยีร ์เคานต์ีO  

ระยะทาง 194 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3 

ชม.

คํ?า รับประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคารอาหารจนี

เขา้สูท่ีDพัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS MANCHESTER 

AIRPORT หรอืเทยีบเทา่

วนัที?สามของการเดนิทาง   แมนเชสเตอร ์– ลเิวอรพ์ลู – Bicester Village Outlet – ลอนดอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 จากนัOนออกเดนิทางสูเ่มอืงลเิวอรพ์ูล (Liverpool) ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็น

เมอืงวฒันธรรมแหง่ยโุรปในปี 2008 และยงัเป็นเมอืงถิDนกําเนดิของวงดนตรสีีDเตา่

ทองหรอืเดอะบทีเทลิ ความรุง่เรอืงของลเิวอรพ์ลูมาจากการเป็นเมอืงทา่สําคญั มี

การตดิตอ่คา้ขายกบัแครบิเบยีน, ไอรแ์ลนด ์และแผน่ดนิใหญย่โุรป     นําทา่น

ชมบรเิวณทา่เรอือลัเบริต์ (Albert Dock) โดยบรเิวณทา่เรอืประกอบไปดว้ย

อาคารทา่เรอืและคลงัสนิคา้  ชมตกึรอยลัลเิวอร ์ (Royal Liver Building) 

อกีหนึDงอาคารทีDถอืวา่เป็นสญัลกัษณแ์ละมชีืDอเสยีงของเมอืงลเิวอรพ์ลู จากนัOนนํา

ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเบอรม์งิแฮม (Birmingham)

ระยะทาง 54 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 1 

ชม. 

ระยะทาง 100 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 2 

ชม.

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืOนเมอืง

บา่ย จากนัOนนําทา่นเดนิทางสู ่Bicester Village outlet ชอปปิOงจใุจ มหีลากหลาย

แบรนดด์ังใหท้่านใหเ้ลอืกสรร อาท ิ เชน่ Balenciaga, Valentino, MCM, 

Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio 

Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ

ระยะทาง 158 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 2.30 

ชม. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%25E0%25B9%25258
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259C%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%258D%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B


คํ?า อสิระอาหารคํ?าเพื?อไมร่บกวนการชอ๊ปปิR ง

จากนัOนดนิทางเขา้สูม่หานครลอนดอน (London) เมอืงทีDเป็นศนูยก์ลางสําคญั

ทางธรุกจิ การเมอืง วฒันธรรม และประวตัศิาสตรข์องโลก เป็นผูนํ้าดา้นการเงนิ 

การเมอืง การสืDอสาร การบนัเทงิ แฟชัDน ศลิปะ และเป็นทีDยอมรับวา่มอีทิธพิลไป

ทัDวโลก และยงัเป็นเมอืงทอ่งเทีDยวทีDใหญแ่ละสําคญัของยโุรปอกีดว้ย  

ระยะทาง 102 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 1.30 

ชม. 

นําเขา้สูท่ีDพัก  โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที?ส ี?ของการเดนิทาง ลอนดอน – เมอืงบาธ – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงบาธ (Bath) ตั Oงอยูใ่นหบุเขาของแมนํ่Oาเอวอนใน

บริเวณทีDมีนํOาพุรอ้นธรรมชาตทิีDเป็นทีDตั OงถิDนฐานของชาวโรมันสมัยทีDยังเรือง

อํานาจ และเป็นผูส้รา้งโรงอาบนํ Rาโรมนั (Roman Bath) และยงัไดเ้ป็นเมอืง

มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 นําทา่นเขา้ชม

พพิธิภณัฑนํ์ Rาแรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซึDงมปีระวตักิารคน้

พบทีDน่าสนใจ ปัจจบุนัเป็นกลุม่อาคารสําคญัของเมอืง คอื บรเิวณทีDเป็นทีDตั Oงของ

บอ่นํOาแรร่อ้นคงิส ์ (The Sacred Spring)  สว่นทีDสอง คอื บรเิวณวดั และสว่นทีD

สาม คอื บรเิวณทีDเปิดบรกิารใหนั้กทอ่งเทีDยวหรอืชาวเมอืงใชบ้รกิารนํOาแรซ่ ึDงมทีั Oง

สระวา่ยนํOา,     บอ่นํOาแรเ่ย็น-รอ้น, หอ้งอบไอนํOา และสว่นทีDเป็น Turkish Bath  

ระยะทาง 185 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 2.45 

ชม. 

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืOนเมอืง

บา่ย
นําทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงซาลสบ์วัร ี? (Salisbury) นําทา่นชมเสาหนิสโตน

เฮน้จ ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิDงมหศัจรรยข์องโลกในยคุกอ่นประวั ตศิาสตร ์

มอีายกุวา่ 5,000 ปี เป็นกลุม่แทง่หนิขนาดใหญ ่ตั Oงอยูก่ลางทุง่ราบกวา้งใหญ ่ซึDง

ไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสรา้งอย่างชัดเจน จากนั Oนด ินทางกลับสู ่       

มหานครลอนดอน (London)

ระยะทาง 62 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 1 

ชม. 

ระยะทาง 136 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 2 

ชม.

คํ?า รับประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคารอาหารจนี

นําเขา้สูท่ีDพัก  โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที?หา้ของการเดนิทาง  เที?ยวลอนดอน – หอนาฬกิาบกิเบน – แฮรอทส ์–  

                                          สนามบนิฮทีโธรว ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



 นําทา่นเทีDยวชม มหานครลอนดอน ผา่นพคิคาดลิลี?เซอรค์สั (Piccadilly 

Circus) เดมิเป็นวงเวยีนทีDบรรจบของถนน 6 สาย มนํีOาพ ุ และรปูปัOนอรีอสตรง

กลาง และเขา้สู ่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน           

ผา่นจตัรุสัทราฟลักา้ร ์(Trafagal Square) ทีDรายลอ้มไปดว้ยอาคารที Dน่า

สนใจ ผา่นมหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ทีDมี ยอดโดมใหญ่

เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานทีDใชจั้ดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชาย

ชารล์ และเลดีOไดอาน่า สเปนเซอร ์ แลว้เขา้สูจั่ตรัุสรัฐสภามหาวหิารเวสทม์นิส ์

เตอร ์ (Westminster Abbey) ทีDตั Oงของรัฐสภาองักฤษมาตั Oงแตต่น้ศตวรรษ    

ทีD 16 และยังเป็นทีDตั OงของหอนาฬกิาทีDรูจั้กกันดีในนามหอนาฬกิาบ ิYกเบน     

(Big Ben) ทีDมีความสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุหนึDงชัDวโมง เป็นนาฬกิาทีDมหีนา้

ปัดใหญ่ทีDสุดในโลกและฝัDงตรงขา้มทีDมีแม่นํOาเทมสก์ั Oนอยู่เป็นทีDตั Oงของชงิชา้

สวรรค ์ลอนดอน อาย (London Eye) ชงิชา้สวรรคท์ีDสงูทีDสดุในยโุรป จากนัOน

นําทา่นถา่ยรปูกบัสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแมนํ่Oาเทมสท์ี่

สามารถยกเปิดปิดได ้

เที?ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจนี โฟรซ์ซี ั?น  

เพื?อล ิRมรสเป็ดยา่งอนัเลื?องชื?อ

บา่ย จากนัOนพาทา่นเลอืกซืOอสิOนคา้ในยา่นไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge)  ซึDงเป็นทีD

ตั Oงของหา้งสรรพสนิคา้ชื?อดงัอยา่ง ฮารว์ยี ์  นโิคล (Harvey Nicole) และ 

แฮรร์อดส ์ (Harrods) ทีDทา่นสามารถเลอืกซื Oอสนิคา้แฟชัDนชั OนนําจากทัDวทกุมมุ

โลก รวมทั Oงกระเป๋าแฮรร์อดสท์ีDนยิมกนัอยา่งมาก รวมทั Oงมรีา้นคา้แฟชัDนมากมาย

ตั Oงอยูบ่รเิวณ High Street เชน่ Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, 

Hugo Boss, Porsche Deign, Bally  และยงัมถีนนสโลน (Sloane Street)    

ทีDเป็นทีDตั Oงของรา้น Super Brands อาท ิเชน่ 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

17.00 น. พาท่านเดินทางสู่สนามบนิฮทีโธรว ์ เพืDอใหท้่านไดม้ ีเวลาทํา คนืภาษ ี                       

(Tax Refund) และเลอืกซืOอสนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ

ระยะทาง 39 ก.ม.

20.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ เที?ยวบนิที? UL504 

***คณะเดนิทางวนัที? 26 ก.ย. – 1 ต.ค. 60 ออกเดนิทางเวลา 21.30 น. 

และถงึโคลมัโบ เวลา 12.45 น. ออกเดนิทางตอ่ เวลา 15.45 น. และถงึ

กรงุเทพฯ เวลา 20.50 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที? 4 – 9 ต.ค. 60 ออกเดนิทางเวลา 21.30 น. และถงึ

โคลมัโบ เวลา 12.45 น. ออกเดนิทางตอ่ เวลา 15.00 น. และถงึกรงุเทพฯ 

เวลา 20.05 น.***

วนัที?หกของการเดนิทาง      โคลมัโบ – กรงุเทพฯ 

12.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติบ นัดาราไนเก (Bandarana ike 

International Airport) กรงุโคลมัโบ เพืDอรอเปลีDยนเครืDอง



(รา้นคา้ใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ\การยา้ยเมอืงที?เขา้พกั เชน่ กรณีที?เมอืงน ัRนมี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที?ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี?ยน

ตามความเหมาะสม)  

โปรแกรม : องักฤษ 

LONDON SHORT BREAK 

6 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิศรลีงักา แอรไ์ลน ์(UL)    
กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560  

กนัยายน : 26 ก.ย. – 1 ต.ค. 

14.35 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุเทพฯ เที?ยวบนิที? UL406

19.40 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการทีDจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีDทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ ทรัพยส์นิสว่นตวัหาย, การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอื

ยกเลกิของเทีDยวบนิ รวมถงึกรณีทีDกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้

เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั OงในกรณีทีDทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่

สนํีOาเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึDง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการเปลีDยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีDยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการเปลีDยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีDคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื?อทา่นทาํการซืRอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื?อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที?ลกูคา้ตอ้งออกต ั]วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที?ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัRง มฉิะน ัRนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัRง

ส ิRน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี?ยนแปลงได ้ท ัRงนีRข ึRนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที?ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั



ตลุาคม : 4 – 9  

พฤศจกิายน : 7 – 12, 21 – 26, 30 พ.ย. – 5 ธ.ค. 

ธนัวาคม : 7 - 12 

1. คา่ตัaวเครืDองบนิ ชั Oนประหยดั ( Economy Class) ทีDระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืDอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีDยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีDระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีDระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีDทอ่งเทีDยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื?อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที?) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืDนไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืRอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื?องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ?ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีRยประกนัเร ิ?มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีRยประกนัเร ิ?มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที?มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื?อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที?มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื?อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 39,955.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั) 39,955.-

พกัหอ้งเดี?ยว เพิ?มทา่นละ 5,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 39,955.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั)
39,955.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั]วเครื?องบนิ ลดทา่นละ 15,000.-

ช ัRนธรุกจิเพิ?มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ?มตน้ที?ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื?อที?น ั?ง confirm เทา่น ัRน)
80,000.-

***   ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 5,600 บาท   ***

อตัราคา่บรกิารนีRรวม



1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืDองดืDมทีDสัDงพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํOาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนด,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋า

เดนิทางหรอืของมคีา่ทีDสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํOามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีDสายการบนิมกีารปรับขึOนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึDงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศองักฤษ 5,600 บาท 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ?น, พนกังานขบัรถ  (10 ปอนด)์ 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 2 ปอนด ์ตอ่คน ตอ่วนั : 6 x 2 = 12 ปอนด ์หรอืประมาณ 

600 บาท) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิDม 7%  

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัDวโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีที?น ั?งจะยนืยนัเมื?อไดร้บั 

     เงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัRน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีDเดนิทาง ทีDมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืDอทําการจองควิยืDนวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืDอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที?ตอ้งการออกต ั]วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีD  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Oง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีD ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_ไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีDเกดิขึOน 

5. การยืDนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั OนตอนการยืDนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Oงแบบหมูค่ณะและยืDน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืDอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีD 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัDงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีDยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัDวโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนืDองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ั Oงหมด 

เง ื?อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที?เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที?เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที?เกดิขึRนจรงิเห 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารทีDดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึOน 

อตัรานีRไมร่วม

เงื?อนไขการจอง

ขอ้มลูเบืRองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื?นวซีา่และการยื?นขอวซีา่



2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืDนวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้า

งบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพืDอวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึDงบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีDคอ่น

ขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีDศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรืDองการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัOน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่Dากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริDมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํDากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืDนคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทาง

บรษัิทดว้ย เนืDองจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิDงในการยืDนคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่Dากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีDใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง

นัOนๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 

  

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีDนัDงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัaวเครืDองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_การเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัaวเครืDองบนิ ซึDงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัaวเครืDองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_เรยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีDเกดิขึOนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึOนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Oงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ_ เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Oงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ\ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัRงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิ

ทางไมค่รบตามจาํนวนที?บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึRนไป) เนืDองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืDนทีDเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีDเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึDงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลืDอนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั OงนีOท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีDไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตัaว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีDสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื?นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีDเกดิขึOนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืDนวซีา่ / คา่มดัจําตัaวเครืDองบนิ 

หรอืคา่ตัaวเครืDองบนิ (กรณีออกตัaวเครืDองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีDกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั]วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ_ในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัRงหมด    

ขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องต ั]วเครื?องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง



9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืDองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีD ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ_ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัRงหมด 

1. เนื?องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดี?ยว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัต่ างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั Rนกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ?งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื?องจากโรงแรม

น ัRนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ\ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ?มเตมิในกรณีที?อาจมกีารแยก

หอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืDองปรับอากาศเนืDองจากอยูใ่นแถบทีDมอีณุหภมูตํิDา  

3. กรณีทีDมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึOนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิ_ในการปรับเปลีDยนหรอืยา้ยเมอืงเพืDอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีDมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีDเป็นหอ้งเดีDยวอาจเป็นห ้ องทีDมขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบนํOา ซึDงขึOนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัOนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

5. หากมงีานเทศกาลโรงแรมอาจจะไดพั้กในเมอืงอืDนแทน 

ขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั



1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ชาํรดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ควรนํามาประกอบการยืDนวซีา่ดว้ย)   

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิOว จํานวน 2 ใบ (พืOนหลงัขาวเทา่นัOน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้ม

สวมแวน่ตาหรอืเครืDองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ย

สําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยืDนวซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีDมไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีOแจง         

3.2  กรณีเปลี?ยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทั Oงสองเลม่ (ทั Oงเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทีDออกจากทางธนาคารเทา่นัOน ฉบบัภาษาอังกฤษ โดยระบุ

ชืDอเจา้ของบญัช ี(บคุคลทีDออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชืDอ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีD

เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชืDอ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืDน

ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืDนไดไ้มเ่กนิ 30 วนั หลงัจาก

ธนาคารออกให ้  

     3.3.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีDมกีารชีOแจงความสมัพันธอ์กีหนึDงฉบบั (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจาํ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีDมชีืDอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีOแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ทีD 

โฉนดทีDดนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริDมทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืDอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชืDอสถานทตูทีDยืDน) 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื?นประมาณ 15 วนัทาํการ 

*** ยืDนวซีา่เดีDยวแสดงตนทีD VFS Global (เทรนดีF ช ัFน 28) *** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที?ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื?นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได้



- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีDออกจากสถาบนัทีDกําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืDอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชืDอสถานทตูทีDยืDน) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุDากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีDยนชืDอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีDยน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะ

ตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Oงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที?บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุํ?ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชืDอรับรองในแบบฟอร์ มสมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณก์บับตุรทีDสถานทตูดว้ย ท ัRงสองทา่น 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ัRน 

8. ในกรณีที?มเีอกสารแปลเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทบัตรา เทา่นัOน 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 



แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 
(กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ให้ครบทุกข้อ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

ชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ภาษาไทย................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง............................................................................. 

ชื่อ-นามสกุลเก่า ที่เคยใช้ก่อนเปลี่ยน............................................................................................................. 

เหตุผลที่เปลี่ยน (เช่น สมรส ฯลฯ) ..............................เปลี่ยนเม่ือวันที่ (วัน/เดือน/ปี) ................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด....................................................................................................................................... 

เชื้อชาติ.......................... สัญชาติ ............................ สถานที่เกิด........................... 

ประเทศ........................... 

ที่อยู่ ( ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กับที่อยู่ปัจจุบันคนละที่อยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด ) 

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

..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์....................................... 

ท่านอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มาเป็นเวลา …........….........ปี .........................เดือน 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..........................................หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน ......................................... 

หมายเลขโทรศัพท์าน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 

มีหนังสือเดินทางมาแล้วทั้งหมด ..................เล่ม     

หมายเลขหนังสือเดินทางปัจจุบัน ........................วันที่ออก...............................หมดอายุ.............................. 

หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า .........................วันที่ออก...............................หมด

อายุ............................... 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่ …………………………………………………………… 

วัน/เดือน/ปี ที่เคยเข้าประเทศอังกฤษครั้งล่าสุด ...................................... รวมทั้งหมดกี่วัน .................... 

วัตถุประสงค์ในการไปครั้งล่าสุด (ท่องเที่ยว , ธุรกิจ , นักเรียน) .................................................................... 

ประเภทของวีซ่าอังกฤษที่เคยได้รับ เป็นประเภทใด ..................................................................................... 

ระยะเวลาของวีซ่าอังกฤษที่เคยได้รับ เริ่มต้ังแต่วันที่ .....................................ถึงวันที่ ................................... 

ท่านเคยได้รับการปฏิเสธวีซ่าอังกฤษ หรือ ประเทศอื่นๆหรือไม่ ................................................................... 

เหตุผลที่ถูกปฏิเสธ .......................................................... วัน/เดือน/ปี ที่ถูก

ปฏิเสธ ....................................... 

ประเทศอื่น ๆ ที่ท่านเคยเดินทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดือนปี ที่ไป รวมกี่วัน และ

วัตถุประสงค์ในการไป (ท่องเที่ยว , ธุรกิจ, นักเรียน) 
1.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วัน วัตถุประสงค์ในการไป .......................... 

2.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วัน วัตถุประสงค์ในการไป .......................... 

3.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วัน วัตถุประสงค์ในการไป .......................... 

4.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วัน วัตถุประสงค์ในการไป .......................... 

5.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วัน วัตถุประสงค์ในการไป .......................... 



สถานภาพ .........โสด                                           ........ หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้องนำมาแสดงด้วย)                          

......... แต่งงานแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบียน)           ........ แต่งงานและมีทะเบียนสมรส (ต้องนำมาแสดงด้วย) 

........ หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 

ในกรณีสมรสแล้วทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                                       

ชื่อ นามสกุล ของคู่

สมรส ..............................................................................................................................วัน/เดือน/ปีเกิด 

ของคู่สมรส........................................................................................................................... 

สถานที่เกิด.................................................................................................. 

เชื้อชาติ ..........................................  สัญชาติ ............................................. 

หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................... 

ที่อยู่ปัจจุบันของคู่สมรส ................................................................................................................................ 

ในกรณีที่มีบุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน                                                                                                

1.ชื่อ นามสกุล ของบุตร ................................................................................................................................ 

วัน/เดือน/ปีเกิด ของบุตร ............................................................................................................................... 

สถานที่เกิด................................................................................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................... 

ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที่ ................................................................................................................................... 

2.ชื่อ นามสกุล ของบุตร ................................................................................................................................ 

วัน/เดือน/ปีเกิด ของบุตร ............................................................................................................................... 

สถานที่เกิด................................................................................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................... 

ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที่ ................................................................................................................................... 

ประวัติของบิดา                                                                                                                                                

ชื่อของบิดา .......................................................... นามสกุลของ

บิดา .......................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด ของบิดา .........................................  

สถานที่เกิดของบิดา........................................................ประเทศที่เกิด ......................................................  

เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ...................................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................... 

ประวัติของมารดา                                                                                                                                               

ชื่อของมารดา ........................................................ นามสกุลของมารดา .................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด ของมารดา ..........................................  

สถานที่เกิดของมารดา ..............................................ประเทศที่เกิด .............................................  

เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ ..................................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................... 



ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกี่ยวกับด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 

งานปัจจุบันทำอาชีพ, ตำแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ...................................................................... 

ชื่อบริษัทที่

ทำงาน ..........................................................................................................................................ที่อยู่ของ

บริษัทที่

ทำงาน.............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................รหัส

ไปรษณีย์.......................................วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มทำงาน ............................................... เงิน

เดือน .................................บาท 

กรณี นักเรียน / นักศึกษา ระบุชื่อโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ............................................................................... 

ระดับชั้นที่เรียนอยู่ ........................................หลักสูตรที่กำลังเรียน .............................................................. 

ท่านเคยทำงานเหล่านี้หรือไม่ (ทหาร ตำรวจ รปภ. ศาล ทนาย ส่ือมวลชน ข้าราชการ) ........เคย ........ไม่เคย 

ถ้าเคย ระบุอาชีพที่ทำ , ตำแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ) .................................................................... 

ชื่อต้นสังกัดที่เคยทำงาน ................................................................................................................................  

ที่อยู่ของต้นสังกัดที่เคย

ทำงาน.............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................รหัส

ไปรษณีย์.......................................วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มทำงาน .......................................... วัน/เดือน/ปี ที่ออก

จากงาน .......................................... 

ท่านมีสมุดบัญชีเงินฝากหรือไม่                ........มี      .......ไม่มี                                                                        

ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียดว่าเป็น  บัญชีออมทรัพย์ / ฝากประจำ  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเท่าไหร่   

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

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

ท่านได้ใช้เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่........................................................................................................... 

ท่านแบ่งรายได้ของท่านให้กับสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ .................................................................  

ค่าใช้จ่ายของท่านในการไปอังกฤษเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ ...........................................................................   

ในการเดินทางครั้งนี้ ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้

ท่าน ..................................................................................ใครเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าต๋ัวเครื่อง

บิน ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ..................................................... ถ้ามีคนออกค่าใช้จ่ายให้ท่านไปอังกฤษ เขาได้

จ่ายให้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ ...............................................  

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี?ยวขอ้งใดๆท ัRงส ิRน 

ท ัRงนีRบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัRน 




