
 

CODE: TG-UK12 Special London ลอนดอน สโตนเฮน้จ ์6วนั3คนื 

Special London ลอนดอน สโตนเฮน้จ ์ออ๊กฟอรด์ 6วนั 3คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยเครื6องลําใหญ ่A380  บนิตรงสูล่อนดอน(ฮทีโธรว)์ 
พเิศษ!!! นํ Hาหนกักระเป๋า 30 KG  สะสมไมลไ์ด ้50 %  

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-11 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดี6ยวเพิ6ม 
(หอ้ง SGL) 

ที6น ั6ง หมายเหต ุ

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) 1ใน7สิ6งมหศัจรรยข์องโลก 

@ เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) เมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมส ์เช็คสเปียร ์นกัเขยีน
บทละครชาวองักฤษและกวเีอกผูย้ ิ6งใหญข่องโลก 

@ ชอ้ปปิH งแบรนเนมระดบัโลก ที6  บสิเตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ  

@ ชอ้ปปิH งบนถนนออกซฟ์อรด์ ถนนสายแฟช ั6น ชื6อดงักลางกรงุลอนดอน 

 

 



 

 

 

วนัที6หนึ6ง      กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

 
22.00 น. พรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิขาออกช ัHน 4 โซน  D เคานเ์ตอร ์
                    สายการบนิไทย  (TG) เจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร 
                 ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึ$นเครื�อง 
 
 
วนัที6สอง       กรงุลอนดอน – ซาลสบ์วัรี6 – เสาหนิ สโตนเฮนจ ์– ออ๊กฟอรด์ – ลอนดอน                                                                    
                  � อาหารเที6ยง,เย็น 
 
01.10 น. นําทา่นเดนิทางสูก่รงุลอนดอน สนามบนินานาชาต ิฮทีโธรวป์ระเทศองักฤษ เที6ยวบนิที6 TG910  
 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบนินานาชาต ิฮีทโธรว ์กรุงลอนดอน ประเทศ

องักฤษ (เวลาทอ้งถิ�นที�ประเทศอังกฤษชา้กว่าที�ไทย 7 ชั�วโมง) ผ่านพธิี
การประทับตราหนังสือเดินทางด่านตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระ 
จากนั$นนําทา่นขึ$นรถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงซาลสบ์วัรี6 
(Salisbury) เมอืงชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้อง
กรุงลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชม  ทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ 
ทุง่  หญา้กวา้ง ที�สวยงามตามเสน้ทางผา่น นําทา่นชม กองหนิประหลาด 
สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 1ใน7สิ6งมหศัจรรยข์องโลก  กองหนิหรอื
แนวแทง่หนิที�เป็นความลับดํามดืในชว่งหนึ�งของประวัตศิาสตร ์แนวหนินี$มี
ขนาดมหมึาเรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสงูขนาดใหญป่ระมาณ112กอ้น ตั $งโดดเดี�ยวอยู่
กลางทุง่นา เป็นรูปวงกลมซอ้นกันอยู3่วงมอีายปุระมาณปลายยคุหนิถงึตน้ยคุบรอนซ ์ใหท้่านไดเ้ก็บภาพที�ระลกึ
ถา่ยรปูตามอธัยาศัย จากน ัHนนําทา่นสูเ่มอืงบาธ 

เที6ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืHอที6 1) 
บา่ย  ไดเ้วลาอนัควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงออ๊กฟอรด์ (Oxford) เมอืงที�มชี ื�อเสยีงในดา้นการศกึษา  

ชมมหาวทิยาลยัไครชเ์ชริท์ (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ชม) ที�เกา่แกอ่ายกุว่าพันปี ไครช์เชริท์คอลเลจ ที�บางหอ้ง
ใชเ้ป็นสถานที� ถ่ายทําภาพยนตรแ์ฮรร์ี�พอตเตอร ์เป็นตน้นําท่านเดนิชมเมอืงที�เกา่แกแ่ละสวยงาม แลว้ผ่านชม
สถานที�สําคัญต่างๆ เชน่ โบสถป์ระจําเมอืง จัตุรัสกลางเมอืง ศาลาว่าการประจําเมอืง อาคารพพิธิภัณฑต์่างๆ 
และยา่นการคา้ นําทา่นเดนิทางกลับสูท่ี�พัก 

เย็น  � รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มืHอที6 2) 

�ที6พกั: Ibis Hotel  Heathrow /  Holiday Inn Express Dartford หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัที6สาม       ซติ ีHทวัรล์อนดอน - ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน – หอนาฬกิาบิuกเบน – เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์– ถา่ยรปู

พระราชวงับคักิHงแฮม – จตรุสัทราฟลัการ ์– จตัรุสัเลสเตอร ์- ชอ้ปปิH งถนนออ๊กซฟ์อรด์                                   
�  อาหารเชา้,เที6ยง 

 

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืHอที6 3) 

 นําทา่นชม กรุงลอนดอน มหานคร
อั น ยิ� ง ใ ห ญ่ ที� เ ต็ ม ไ ป ด ้ ว ย
ประวัตศิาสตร์อันยาวนานเป็นเมอืง
หลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์
รวมอํานาจการปกครองของสหราช
อาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์
รวมสถาปัตยกรรมที�สวยงามแห่ง
หนึ�งของโลก  นําท่านเก็บภาพ



ความประทับใจสวยๆและเดนิชมววิโดยรอบของ ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน (Tower of London) (ค่าทัวรไ์ม่
รวมค่าเขา้ชมประมาณ14.50ปอนด)์ สรา้งขึ$นโดยพระเจา้วลิเลี�ยมที�1แห่งอังกฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรม
แบบโรมาเนสก ์เพื�อใชเ้ป็นพระราชวงัและป้อมปราการป้องกนักรงุลอนดอน มกีารขดุคคูลองลอ้มรอบปราสาทเพื�อ
ป้องกันระหว่างกําแพงชั $นในและนอก ปัจจุบันใชเ้ก็บมหามงกุฎและเครื�องเพชรของพระราชวงศ์อังกฤษ เป็น
สถานที�แหง่ประวติ ิ ศาสตรท์ี�ยาวนานและมสีสีันทั $งสยดสยองและน่ากลัว เนื�องจากครั $งหนึ�งที�นี�เคยเป็นคุกและที�
ประหารมากอ่น ใกล ้ๆ กันเป็นที�ตั $งของสะพาน Tower Bridge อกีสัญลักษณ์หนึ�งของลอนดอน ปัจจุบันเป็น
พพิธิภัณฑซ์ึ�งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอย จากนั$นเดนิทางไป ชม หอนาฬกิาบิuกเบน (BIG BEN) ของกรุง
ลอนดอนประเทศอังกฤษ ตั $งอยู่บนหอสูง 180 ฟตุ หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟุต 
ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิ$ว ระฆงัตหีนักถงึ 14 ตัน สรา้งขึ$นโดย เอ็ดมันต ์เมค
เกตต ์เดนสิัน เป็นนาฬกิาที�ใหญ่ที�สุดในโลกเป็นศูนยค์วบคุมเวลามาตรฐาน
ของโลกกรีนิช ซึ�งใชใ้นการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทางวิทยุ BBC  
ลอนดอนในการถ่ายทอดเสียงการตีระฆังไปทั�วโลกและยังเป็นหอนาฬกิา
ประจําพระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ซ ึ�งในปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั $งอยู่
ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬกิาถูกสรา้งหลังจากไฟไหม ้
พระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมื�อวันที� 16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส ์
แบรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ โดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตัวนาฬกิาอยูส่งูจากพื$น 55 
เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึ�งแขวนไวบ้รเิวณช่องลมเหนือหนา้ปัด
นาฬกิา ตัวอาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรยี 
(Victorian gothic)  และบนสะพาน Westminster ท่านสามารถบันทกึภาพ
กับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ�งเป็นชงิชา้สวรรคท์ี�สูงที�สุดในทวปี
ยโุรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�
ไดรั้บความนิยมและเป็นจุดดงึดูดนัก ท่องเที�ยวไดอ้ย่างมาก มผีูม้าเยอืน
มากกว่า 3 ลา้นคนต่อปีจากนั$นนําท่านถ่ายรูปหนา้ วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์(Westminster Abbey) 
เดมิเป็นสํานักสงฆ ์(แอบบ)ี แต่ปัจจุบันเป็นวัดนกิายอังกลคิันที�ตั $งอยูท่างตะวันตกของพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ 
ในกรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึ�งสถาปัตยกรรมสว่นใหญ่เป็นแบบกอธคิ นอกจากหอคอยที�เป็นสถาปัตยกรรม
ฟื$นฟกูอธคิ แอบบเีวสตม์นิสเตอรเ์ป็นสถานที�ที�ใชใ้นการทําพระราชพธิบีรมราชาภเิษกและที�ฝัง  พระบรมศพของ
พระมหากษัตรยิอ์งักฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์ระหวา่งปี ค.ศ. 1546 ถงึปี ค.ศ. 1556 แอบบไีดรั้บเลื�อนฐานะขึ$น
เป็นมหาวหิาร ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชนิีนาถเอลซิาเบธที� 1 แอบบกี็ไดรั้บแต่งตั $งใหเ้ป็นพระอาราม
หลวง (Royal Peculiar)  

เที6ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืHอที6 4) 

บา่ย นํ าท่ านชมและถ่ายรูปด้านนอก  พระราชว ังบ ัคกิHงแฮม 
(Buckingham Palace) ซึ�งเดมิเป็น “คฤหาสน์” กอ่นจะไดรั้บการ
สถาปนาเป็นพระราชวัง ประจําราชวงศอ์ังกฤษ นําผ่านชม จตัรุสัรา
ฟลัการ ์(Trafalgar Square) เป็นจัตรัุสที�ใหญ่ ตั $งอยูใ่จกลางกรุง
ลอนดอน กลางจัตุรัสนั$นมอีนุสาวรียล์อรด์เนลสัน วีรบุรุษคนสําคัญ
ของอังกฤษ ตั $งอยูบ่นเสาสงูใกล ้ๆ กันเป็นที�ตั $งของพระบรมรูปทรงมา้
ของพระเจา้ชาลสท์ี� 1 และป้ายเริ�มตน้กโิลเมตรหรอืไมลท์ี� 0 ทราฟัล
การ์สแควสย์ังเป็นจุดที�นักท่องเที�ยวนิยมมาถ่ายภาพ และผ่านชม  
จตัรุสัเลสเตอร ์(Leicester Square) อยูท่างถนนตะวันออกของ วงเวยีนพคิคาดลิ ี เลสเตอรส์แควรร์าย
ลอ้มไปดว้ยโรงภาพยนตร ์ ภายในจัตุรัสมรีูปปั$น “ชารล์ ี แชปปลนิ” ดาราตลกในยุคภาพยนตรข์าวดํา  กลาง
จัตรัุสมนํี$าพเุชค็สเปียรส์รา้งเป็นอนุสรณ์ไวใ้นศูนยก์ลางการละครแห่งนี$  ทางเดนิรอบๆจัตุรัสมรีอยประทับฝ่ามอื
ของดาราฮอลลวีูดหลายคนรวมทั $งป้ายของบรษัิทสรา้งภาพยนตรย์ักษ์ใหญ่ของโลก นําท่านอสิระช ้ อปปิH ง
สนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนอ๊อกซฟ์อรด์ 
(Oxford Street) เป็นยา่นชื�อดังในกรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ มคีวามยาวถงึ 
1.6 กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชั $นนํา
ของอังกฤษ และชอ้ปปิ$ งเซ็นเตอร์มา
รวมกนัอยูบ่นถนนเสน้เดยีวกนัมากมาย ไม่
ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท,



หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลุยส,์หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ ซึ�งแต่ละหา้งก็ลว้นแลว้แต่มชี ื�อเสยีง
ดว้ยกันทั $งสิ$น (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพื6อความสะดวกในการชอ้ปปิH ง) ถงึเวลานัดหมายนําท่าน
เดนิทางกลับสูท่ี�พัก 

 �ที6พกั: Ibis Hotel Heathrow / Holiday Inn Express Dartford หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที6ส ี6            อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั ใหท้า่นเลอืกทอ่งเที6ยวตามอธัยาศยั                                           �   อาหารเชา้ 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืHอที6 5) 
 อสิระใหท้า่นทอ่งเที6ยวตามอธัยาศยัดว้ยตวัทา่นเองเต็มวนั (ไมม่รีถ

บัสบรกิารในวันนี$) ในกรุงลอนดอน หรือรอบนอก ซึ�งสามารถเดนิทาง
เที�ยวไดง้่าย โดยรถไฟใตด้นิ Tube , รถเมล ์โดยใชบ้ัส Oyster ที�
ครอบคลมุการเดนิทางทั�วกรงุลอนดอนและรอบนอก หรอืทา่นจะเลอืกไป
เที�ยวชมบรเิวณรอบนอกกรุงลอนดอน เชน่ เมอืงอ๊อกฟอรด์ เมอืงแคม
บรดิจ ์ซึ�งเป็นเมอืงรวมหลายวทิยาลัยที�น่าเที�ยว ซึ�งใชเ้วลาเดนิทางจาก
ลอนดอนไมเ่กนิ1ชั�วโมงโดยรถไฟ กรณีที�ท่านเลอืกเที�ยวในลอนดอน จะมมีวิเซี�ยมสําคัญมากมาย ซึ�งมทีั $งเสยี
คา่เขา้ชม และ ไมเ่สยีคา่เขา้ชมอาท ิเชน่ บรติชิมวิเซยีม National Museum หรอืขึ$นลอนดอนอาย ซึ�งเป็นชงิชา้
สวรรคท์ี�สงูที�สดุในทวปียโุรป หรอืนั�งเรอืล่องแมนํ่$าเทมส ์นั�งรถบัสเปิดประทุน hop on hop bus london ชม
เมอืง เป็นตน้ (อาหารเที6ยงและเย็นอสิระตามอธัยาศยั)  

 �ที6พกั: Ibis Hotel Heathrow / Holiday Inn Express Dartford หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื6อโรงแรมที6ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที6หา้       ลอนดอน - สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - บสิเตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ - สนามบนิฮทีโธวร ์                                                                            
                  �   อาหารเชา้,เที6ยง 
 
เชา้   � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืHอที6 6) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford-
upon-Avon) เมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมส ์เชค็สเปียร ์นักเขยีนบทละคร
ชาวองักฤษและกวเีอกผูย้ ิ�งใหญข่องโลก เชญิสมัผัสชวีติความเป็นอยูข่อง
กวเีอกในอดตี และเยี�ยมชมโบสถเ์กา่แก ่Holy Trinity สถานที�ใน
ประวัตศิาสตรท์ี�เกี�ยวขอ้งกบักวเีอกผูน้ี$ อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ยา่นใจกลาง
เมอืง 

เที6ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืHอที6 7) 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ บสิเตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ (Bicester village 
shopping Centre ) ก่อตั $งในปี1992 มรีา้นคา้มากกว่า900รา้นของ
แฟชั�นชั $นนําของโลกและแบรนด์ไลฟ์สไตล์คอลเลคชั�นทันสมัย 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 
จนถงึเวลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์เพื�อ
เชค็อนิเดนิทางกลับ 

 21.35 น. เหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพ โดยเที6ยวบนิที6TG917 
วนัที6หก       สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 
15.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
 

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

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลี6ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื6องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี6ยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื6อใหท้า่นทอ่งเที6ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 



 

 

เงื6อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัHงนีHจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึHนไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที6ลูกคา้ตอ้งออกต ั|วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที6ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัHง มฉิะน ัHนทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัHงสิHน  
3.การชําระคา่บรกิาร  
- กรณุาชาระมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท 
 - คา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืชําระ 20 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่�ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั$นทางบรษัิท
จะไมรั่บผดิชอบใดๆทั $งสิ$น** กรณุาสง่เอกสารกรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูขอวซีา่ (ตามทา้ยรายการทัวร)์ พรอ้มหลักฐานการโอนเงนิ
มดัจํา ** สะสมไมลไ์ด ้50 %กรณุาแจง้เลข Royal Orchid Plus พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั $งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทั $งสิ$น  รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัด
จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั $งสิ$น  
5.อตัราคา่บรกิารนีHรวม  
1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั $นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeที�นั�งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั�วกรุ๊ปเทา่นั$นไมส่ามารถเลื�อนวนัได ้
2. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
5. คา่นํ Hาหนกักระเป๋า สมัภาระที6สายการบนิไทย  30 กโิลกรมั (ไมเ่กนิ2ชิHน) ถอืขึHนเครื6องได ้7กโิลกรมั และค่าประกัน
วนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบื$องตน้ ดังนี$  
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  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 $งนี$การทําประกนันี$จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเที6ยว  ที6บงัคบัใหบ้รษิทันําเที6ยว ทําประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัHน แต่ทั $งนี$ ท่าน
สามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซื$อความคุม้ครองเพิ�มเตมิ
สามารถแจง้ความประสงคม์าที�บรษัิทฯ  
6.อตัราคา่บรกิารนีHไมร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ$ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าที�โรงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 30 GBP ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ และนํ Hาใจจากทา่น 
8.ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท  
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยที6เกดิข ึHนจรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื6นวซีา่/คา่มดัจาํต ั|วเครื6องบนิ และหรอื คา่ต ั|วเครื6องบนิ (กรณีออก
ต ั|วแลว้ ) 
 



7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัHงหมดกอ่นทําการจอง เพื6อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื6อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัHงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงื6อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัHงหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ$นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ$นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั $งสิ$น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั $งสิ$น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั $งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั $งหมด  
7. รายการนี$เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั $งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั $งนี$ข ึ$นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 14วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนั$น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั $งสิ$นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั$น 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ   
12. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที�ยว เท่านั$น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซื$อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั�วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั $งสิ$นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั$น  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 
 
 
 

กฎในการยื6นวซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองที�VFS Global (เทรนดี$ ชั $น28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิ$วมอื และสแกนม่านตา 
(เจา้หนา้ที�ของบรษัิทจะนัดวันกบัทา่น และดําเนนิการแจง้ทา่นอกีครั $ง) 

2.ตอ้งดําเนนิการนัดควิยื�นวซีา่ ( ในการทําควิวซีา่ เอกสารทุกอย่างของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดกอ่น และทางเราจะกรอก
ออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทั $งจา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิที�ยื�นได ้

3.ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึ$นอยูก่บัทางสถานฑตูและในระหว่างดําเนนิการไม่
สามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพื�อใชเ้ดนิทางไปประเทศอื�นได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ ื�นคําขอทกุคนตอ้งไปที�ศนูยรั์บคําขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กที�มอีายตํุ�ากวา่ 5 ปีตอ้งไปปรากฏตัวที�ศนูยด์ว้ย แต่
ไมต่อ้งใหข้อ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)  เด็กที�มอีายนุอ้ยกว่า 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญ่พาไปดว้ย และผูใ้หญ่นี$จะตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ที�
ของวเีอฟเอส  

 

 



 

 

เอกสารประกอบการยื6นวซีา่ประเทศองักฤษ 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุนัที�มอีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลบั และหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่
จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพื�องา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ของทา่น  

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

3.หลกัฐานการทํางาน 

   - หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท ที�ทา่นทํางานอยู ่( เป็นภาษาองักฤษเทา่นั$น) ตอ้งระบตํุาแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนปัจจบุนั, 
วันเดอืนปีที�เริ�มทํางานกับบรษัิทนี$ และชว่งเวลาที�ขอลางานเพื�อเดนิทางไปยโุรป หลังจากนั$น จะกลับมาทํางานตามปกตหิลัง
ครบกําหนดลา (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื�อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

    - กรณีที�เป็นเจา้ของกจิการ ขอสําเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอื หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ที�คัดสําเนาไว ้ไม่
เกนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์ 

    - กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี$แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตน้ 

4. กรณีที6เป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบันการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั$น 
พรอ้มถา่ยสําเนาบตัรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์
ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น)  

*** ในกรณีที6ผูเ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุํ6ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา หรอืเดนิทางไปกับบดิา 
หรอื มารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะตอ้งทําจดหมายยนิยอมจากทางอําเภอ โดยที�บดิา, และมารดา จะตอ้งไปยื�นเรื�องแสดงความ
จํานงในการอนุญาตใหบุ้ตร เดนิทางไปต่างประเทศกับอกีท่านหนึ�งได ้ณ ที�ว่าการอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรือ
ผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชื�อ และตราประทับจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์
บดิาและมารดาพรอ้มเซน็รับรองสําเนาถกูตอ้ง ถา้กรณีบดิาและหรอืมารดาเสยีชวีติตอ้งมสํีาเนาใบมรณะบตัรดว้ย 

5.หลกัฐานการเงนิ  

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้่ายเอง สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิหรือสําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจําส่วนตัว 
ยอ้นหลัง 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบัญชขีองท่านใหถ้งึปัจจุบันดว้ย) ควรเลอืกเล่มที�มกีารเขา้ออกของเงนิสมํ�าเสมอ และมี
จํานวนไมตํ่�ากวา่ 6 หลักเพื�อแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการ เงนิเพยีงพอ ที�จะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมื�อกลับสู่
ภมูลํิาเนา (กรณีนี$สถานทตูอาจจะขอสมดุบญัชตีัวจรงิเก็บไวใ้นระหวา่งการพจิารณา (นําไปเผื�อในวันยื�นวซีา่ดว้ย) และคนืใหก้ับ
ทา่นในวันที�รับวซีา่)  

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง หรอืเดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ�งในการยื�นขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอื
รับรองคา่ใชจ้า่ย ใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ย 

    - ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั$น ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุื�อเจา้ของบัญช ี(บคุคลที�ออก
คา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชื�อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที�เจา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกด
ชื�อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายื�นขอจาก ธนาคารลว่งหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ื�นไดไ้ม่
เกนิ 30 วัน หลังจากธนาคารออกให ้

    - ตอ้งทําหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยที�มกีารชี$แจงความสมัพันธอ์กีหนึ�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. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานที�เกดิ ............................... 

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

4. ที�อยูปั่จจบุนั (ที�ตดิตอ่ไดส้ะดวก) 
........................................................................................................................ 

............................. ...................... รหัสไปรษณีย ์ ....................อเีมลแ์อดเดรส............................................. 

โทรศัพทบ์า้น .....................................................  มอืถอื ..................................................... 

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

ชื�อสถานที�ทํางาน หรอืรา้นคา้ โรงเรยีน มหาวทิยาลัย  .............................................................................................  

ที�อยู ่...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์...............โทรศัพทท์ี�ทํางาน /โรงเรยีน /มหาวทิยาลัย...................... 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 ทา่นอาศัยมากี�ปี....................................... 

10.วัน เดอืน ปี เกดิของบดิา.......................................................................สถานที�เกดิ................................. 

11.วัน เดอืน ปี เกดิของมารดา...................................................................สถานที�เกดิ.................................. 

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

13.รายไดอ้ื�นๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก......................................................................... 

      แหลง่ที�มาของรายไดนั้$น............................................................................................................  

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

15.รายไดท้ี�ทา่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่งๆ ตอ่เดอืน...................บาท 



16.ทา่นมหีลกัทรัพยส์ว่นตวันอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบตัร หุน้ หรอือื�นๆ กรณุาระบุ
......................................................................................................................................................... 

 

17.ภายใน 10 ปีที�ผา่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอื�นๆนอกเหนอืจากประเทศองักฤษหรอืไม ่

ถา้เคย โปรดระบปุระเทศนั$นและเพราะเหตใุด....................................................................................... 

18.ภายใน 10 ปีที�ผา่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษหรอืไม.่..................................... 

ถา้เคย เพราะเหตใุด
............................................................................................................................................. 

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

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

วันออกวซีา่...........................................................วันหมดอายขูองวซีา่
................................................................... 

เดนิทางเขา้องักฤษกี�ครั $ง..................เมื�อวันที�.....................................................ถงึวันที� .................................. 

20.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส รวมถงึบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชื�อ – นามสกลุ / วันเดอืนปีเกดิ รวมถงึ 

สถานที�เกดิดว้ย 

-ชื�อ-นามสกลุ.......................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานที�เกดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง
................ 

-ชื�อ-นามสกลุ.......................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานที�เกดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง
................ 

-ชื�อ-นามสกลุ.......................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานที�เกดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง
................ 

-ชื�อ-นามสกลุ.......................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานที�เกดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง
................ 

21.ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี$ 

เลขพาสปอรต์..........................วันออก..........................วันหมดอาย.ุ......................ออกให ้ณ ประเทศ
............................. 

สามารถถอืมาวันยื�นวซีา่ไดห้รอืไม.่....................... 

เลขพาสปอรต์..........................วันออก..........................วันหมดอาย.ุ......................ออกให ้ณ ประเทศ   
.................... 

สามารถถอืมาวันยื�นวซีา่ไดห้รอืไม.่..................... 

เลขพาสปอรต์..........................วันออก..........................วันหมดอาย.ุ......................ออกให ้ณ ประเทศ
....................... 

สามารถถอืมาวันยื�นวซีา่ไดห้รอืไม.่...................... 

เลขพาสปอรต์..........................วันออก..........................วันหมดอาย.ุ......................ออกให ้ณ ประเทศ
......................... 



 

 

 

22. ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีที�ผา่นมา  

1.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีที�เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

2.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีที�เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

3.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีที�เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

4.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีที�เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

5.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีที�เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

6.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีที�เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

7.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีที�เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

8.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีที�เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

9.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีที�เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง...........................
10.ประเทศ......................วัน เดอืน ปีที�เดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

23.วันเดนิทางไปองักฤษ วนัที� ..........................................ถงึวันที�................................................ 

24.ที�พักในองักฤษ........................................................................... 

ที�อยู.่................................................................................................................................................ 

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

25.บรษัิทที�คณุทํางาน บรษัิททําเกี�ยวกบัอะไร.......................................................................................................... 

26.มเีงนิคงเหลอืในบญัชทีั $งหมดเทา่ไหร ่
................................................................................................................. 

*** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัHงหมด เจา้หนา้ที6จะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น *** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เลา่ จาํเป็นตอ้งสง่มาเพื6อดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการทํางานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการทํางานของทา่นเป็น

ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชื6อบรษิทั / ตาํแหนง่ของทา่น 
 
หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆทั $งสิ$น ทั $งนี$บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลาง
และคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นั$น  


