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 เร ิ�มเพยีง 46,911.- 

 

SIMPLY ENGLAND 
7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิ Royal Brunei Airlines (BI)    
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• นําทา่นเที�ยวเมอืงสวยในเขตคอตส์โวลส ์Cotswold ถกูขนานนามวา่ ”Heart of England“ 

• เที�ยวเมอืงไบบวิร ี(Bibury)  หมูบ่า้นที�ไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นหมูบ่า้นที�สวยที�สดุในอังกฤษ (The Most 

beautiful village in England)   

• เขา้ชมพระราชวงัวนิดเ์ซอร ์(Windsor Castle) 

• ถา่ยรปูกับหอนาฬกิาบิ-กเบน (Big Ben)  ใจกลางกรงุลอนดอน (London) 

***พกัลอนดอน 3 คนื***  

***ทานเป็ดยา่งโฟรซ์ซี ั�น*** 
 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที�   9-15 เม.ย., 30 เม.ย.-6 พ.ค. 61 48,911.- 
วนัที�   7-13, 21-27 พ.ค. 61 46,911.- 

 

***  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 5,600 บาท *** 

(ไมร่วมคา่แปลเอกสารที�ตอ้งมตีราประทบัของสถาบนัแปลภาษา) 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า 

โรงแรมที�พกั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – บนัดารเ์สรเีบกาวัน ✈ ✈ ✈  

2 
บนัดารเ์สรเีบกาวัน – ลอนดอน – ออ๊กฟอรด์ – บา้นเชค็สเปียร ์ – 

เชลเทนิแฮม 
✈ O O JURYS INN 

CHELTENHAM 

3 
เชลเทนิแฮม – เบอรต์ัน ออน เดอะวอเตอร ์– ไบบวิรี�  

– พระราชวังวนิเซอร ์– ลอนดอน 
O O O HOLIDAY INN LONDON 

4 อสิระเที�ยวชมลอนดอนตามอธัยาศัย O X X HOLIDAY INN LONDON  

5 อสิระเที�ยวชมลอนดอนตามอธัยาศัย O X X HOLIDAY INN LONDON  

6 เที�ยวลอนดอน – หอนาฬกิาบกิเบน – สนามบนิ O O ✈  

7 บนัดารเ์สรเีบกาวัน – กรงุเทพฯ  ✈ ✈  ✈  

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพฯ – บนัดารเ์สรเีบกาวนั 

10.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์

สายการบนิ Royal Brunei Airlines ประตู 9 แถว U พบเจา้หนา้ที�คอย

อํานวยความสะดวก 

 

13.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์ เที�ยวบนิที� BI514  

17.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิบนัดารเีสรเีบกาวัน ประเทศบรไูนเพื�อรอเปลี�ยนเที�ยวบนิ   

20.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์ เที�ยวบนิที� BI097  
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 ***ตามเงื�อนไขของสายการบินที�จะตอ้งทําการตรวจเช็คความปลอดภัย 

(security check) เที�ยวบนิ BI097 จะทําการลงจอดที�สนามบนิดูไบกอ่นบนิเขา้

ประเทศอังกฤษ โดยลูกคา้ตอ้งนําสัมภาระที�ถอืตดิตัวขึdนเครื�องเอาลงมาทั dงหมด 

(Carry on)  เพื�อทําการสแกนกระเป๋าอกีรอบที�จุดตรวจที�ดูไบและต่อเครอืงเขา้

ประเทศองักฤษโดยเครอืงบนิลําเดมิ 

 

วนัที�สองของการเดนิทาง     บนัดารเ์สรเีบกาวนั – ลอนดอน – ออ๊กฟอรด์ – บา้นเช็คสเปียร ์ 

                                          – เชลเทนิแฮม 

06.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮทีโธรว ์ (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย 7 ชั�วโมงและ

จะเปลี�ยนเป็น 6 ชั�วโมงในวันที� 26 มนีาคม 2561) นําท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร นําทา่นเขา้สูเ่มอืงออ๊กฟอรด์ (Oxford) เมอืงแห่งการเรยีนรู ้

และเมอืงสถานที�ถา่ยทําภาพยนตรเ์รื�อง Harry Potter ภาพยนตรท์ี�มชี ื�อเสยีงโด่ง

ดังในยคุ 2000 โดย J.K. Rowling เมอืงอ๊อกซฟอรด์ เป็นเมอืงที�ค่อนขา้งเล็ก

กะทัดรัด ตั dงอยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ ใกลก้ับแม่นํdาเทมส ์

จากนัdนนําท่านชมอาคารไครช้เชริท์คอลเล็ท (Christchurch College)    

จากทางดา้นนอก (ยังไม่รวมค่าเขา้ชม) เป็นสถานที�ถ่ายทําหนึ�งในฉาก

หอ้งอาหารของภาพยนตรแ์ฮรี� พ็อตเตอร ์

 
 
 

ระยะทาง 97 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืdนเมอืง  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมอืงที�ตั dงอยู่

ร ิมฝั� งแม่นํd าเอวอน อันเป็นบา้นเกิดของวิลเลี�ยม เช็คสเปียร์ (William 

Shakespeare ) กวทีี�มชี ื�อเสยีงที�สดุขององักฤษ  ชมเมอืงแสตรทฟอรด์ ซึ�ง ร่ม

รื�นไปดว้ยสวนสาธารณะ นําทา่นชมบา้นเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก) และชวีติความ

เป็นอยูข่องกวเีอกในอดตี ชมโบสถเ์กา่แก ่Holy Trinity แมนํ่dาเอวอนอนัเงยีบสงบ 

และสถานที�ในประวัตศิาสตรท์ี�เกี�ยวขอ้งกบักวเีอกผูน้ีd อสิระใหท้่านเลอืกซืdอสนิคา้

ที�ระลกึจากรา้นคา้มากมาย หลังจากนัdนไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั

เมอืงเชลเทนิแฮล (Cheltenham) เมอืงสปาในกลอสเตอรเ์ชยีรเ์คาน์ต ีทาง

ตะวันตก-ใตข้องอังกฤษ บนฝั�งแม่นํdาเชลต์ มอีุตสาหกรรมการท่องเที�ยวและพุ

นํdาแร ่ 

ระยะทาง 84 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 52 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.45 ชม. 
 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม JURYS INN CHELTENHAM หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที�สามของการเดนิทาง       เชลเทนิแฮม – Cotswold – เบอรต์นั ออน เดอะวอเตอร ์–  

                                               ไบบวิร ี� – พระราชวงัวนิเซอร ์– ลอนดอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านสู่เขต Cotswold พืdนที�ตอนกลางของประเทศอังกฤษที�ประกอบดว้ย

หมู่บา้นกว่า 70 หมู่บา้นซึ�งความสวยงามของ Cotswold นัdนถูกขนานนามว่า        

”Heart of England“ นําท่านเดนิทางไปยังเมอืงเล็กแสนน่ารัก Bourton On 

The Water  ซึ�งเป็นหมูบ่า้นที�ไดรั้บการโหวตใหเ้ป็นหมูบ่า้นที�มคีวามสวยงาม

มากที�สดุในองักฤษ ดว้ยลักษณะของตัวอาคารที�มคีวามโดดเดน่เฉพาะ ปลกูสรา้ง

ตัวอาคารดว้ยหนิ ซึ�งเป็นหนิ Cotswold stone เท่านัdน ภายในหมบูา้นจะมแีมนํ่dา 

Windrush ไหลผ่าน มเีป็ดหัวเขยีวสวยงามเวยีนว่ายเต็มแม่นํdา เป็นหมู่บา้นที�มี

ธรรมชาตสิดุแสนโรแมนตคิ นําท่านชม ไบบวิร ี(Bibury)  หมูบ่า้นที�ไดร้บัยก

ยอ่งวา่เป็นหมูบ่า้นที�สวยที�สดุในองักฤษ (The Most beautiful village in 

England)  เป็นสถานที�ซ ึ�งเต็มไปดว้ยกระท่อมโบราณ และโบสถอ์ันเก่าแก่

อย่างเชน่ โบสถเ์ซนตแ์มรี� อกีทั dงยังมถีนนสวยๆ รายลอ้มดว้ยดอกไมส้สีดใสรมิ

สองขา้งทาง อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับบรรยายอันสดุแสนโรแมนตคิพรอ้ม

เก็บภาพความประทับใจกบัหมูบ่า้นเล็กๆแหง่นีd  

ระยะทาง 20 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 20 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี
 
 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืdนเมอืง 

บา่ย นําท่านเดินทางสู่เมืองว ินด์เซอร์ (Windsor)  เพื�อเข้าชมพระราชวงั

วนิดเ์ซอร ์(Windsor Castle) เป็นพระราชวังตั dงอยู่ที�วนิดเ์ซอร์ สรา้งโดย

สมเด็จพระเจา้วลิเลยีมที� 1 แห่งอังกฤษเมื�อปี ค.ศ. 1070สถาปัตยกรรมเป็นแบบ

โรมาเนสก ์พระราชวังวนิดเ์ซอรเ์ป็นพระราชฐานที�ยังมผีูอ้ยู่อาศัยที�ใหญ่ที�สุดใน

โลกและเป็นพระราชฐานที�เกา่ที�สดุที�มผีูอ้ยู่อาศัยที�ต่อเนื�องกันมาตั dงแต่เริ�มสรา้ง 

ใหท้่านไดเ้ขา้ชม พพิธิภัณฑต์่างๆ อาท ิพพิธิภัณฑอ์าวุธ ชดุอัศวนินักรบ โล่ห ์

ตราประจําตระกูลขนุนาง ภาพวาดฝีพระหัตถป์รนิซพ์ลิลปิ พระฉายาลักษณ์ส่วน

พระองค์ ของใชส้่วนพระองค์ ในวาระเฉลมิฉลองพระชนมายุครบ 90 พรรษา 

จากนัdนดนิทางเขา้สูม่หานครลอนดอน (London) เมอืงที�เป็นศูนยก์ลางสําคัญ

ทางธุรกจิ การเมอืง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรข์องโลก เป็นผูนํ้าดา้นการเงนิ 

การเมอืง การสื�อสาร การบันเทงิ แฟชั�น ศลิปะ และเป็นที�ยอมรับว่ามอีทิธพิลไป

ทั�วโลก และยงัเป็นเมอืงทอ่งเที�ยวที�ใหญแ่ละสําคัญของยโุรปอกีดว้ย    

ระยะทาง 128 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.45 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 44 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.45 ชม. 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON หรอืเทยีบเทา่   
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วนัที�ส ี�ของการเดนิทาง            อสิระเที�ยวชมลอนดอนตามอธัยาศยั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื คําแนะนํา และ ทางบรษิทัไม่

มรีถบรกิารสง่ คา่ใชจ้า่ยท ัtงหมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 

 

อสิระเที�ยวชม หอคอยแห่งลอนดอน  เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการ

ตั dงอยูบ่นฝั�งแมนํ่dาเทมสใ์นกรุงลอนดอนในอังกฤษเป็นพระราชวังที�เดมิสรา้งโดย

พระเจา้วลิเลยีมที� 1 แห่งอังกฤษ เมื�อปี ค.ศ. 1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโร

มาเนสก ์พระราชวังเป็นรูจั้กกันในนามว่า “หอคอยแห่งลอนดอน” หรอื “หอ” ใน

ประวัตศิาสตร ์ตัวปราสาทตั dงอยูภ่ายในโบโรแห่งทาวเวอรแ์ฮมเล็ทสแ์ละแยกจาก

ดา้นตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ดว้ยลานโล่งที�เรยีกว่า

เนนิหอคอยแหง่ลอนดอน หรอื “ทาวเวอรฮ์ลิ” (Tower Hill) ยโุรป   

 

อสิระเลอืกซืtอสิtนคา้ที�หา้งดงัใจกลางกรงุลอนดอน เช่น หา้งแฮรร์อดส ์

(Harrods) ในยา่นไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) จากนัdนอสิระใหท้่านได ้

สนุกกับการเลือกซืdอสินคา้ตามอัธยาศัย บริเวณถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford 

Street) ซึ�งเรยีกไดว้า่เป็นศนูยก์ลางการชอ๊ปปิdงในกรุงลอนดอน มรีา้นคา้เสืdอผา้

แฟชั�น เครื�องประดับ นาฬกิา ชื�อดังมากมายตลอดแนวถนนกวา่ 2 กโิลเมตร อาท ิ

เชน่ Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, 

Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ หา้ง John Lewis, House of 

Fraser และ ยังมหีา้งสดุหรูอยา่ง Selfridges ที�มสีนิคา้ซปุเปอรแ์บรนด ์ตั dงอยู่

อกีดว้ย   

 

อสิระเลอืกซืtอ บรเิวณถนนอ๊อกฟอรด์ ยังมถีนนสายชอ้ปปิdงชื�อดังเชื�อมต่ออยา่ง 

ถนนคารน์าบีt (Canaby Street) แหลง่แฟชั�นสดุฮติของวยัรุน่ที�มรีา้น G - Star 

Raw, Diesel, Replay, Vans หรอื ถนนนวิ บอนด ์(New Bond Street) ซึ�ง

เป็นที�ตั dงของรา้นซปุเปอรแ์บรนด์ อย่างเช่น Louis Vitton, Gucci, Prada, 

Mulberry, Burberry, Alexander Mc Queen, Long Champ, Bvlgari เป็นตน้ 

 

 เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที�หา้ของการเดนิทาง     อสิระเที�ยวชมลอนดอนตามอธัยาศยั  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื คําแนะนํา และ ทางบรษิทัไม่

มรีถบรกิารสง่ คา่ใชจ้า่ยท ัtงหมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 

 

 เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�หกของการเดนิทาง        เที�ยวลอนดอน – หอนาฬกิาบกิเบน – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเที�ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพคิคาดลิลี�เซอร์คัส (Piccadilly 

Circus) เดมิเป็นวงเวยีนที�บรรจบของถนน 6 สาย มนํีdาพุ และรูปปัdนอรีอสตรง

กลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่าน

จตัรุสัทราฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) ที�รายลอ้มไปดว้ยอาคารที�น่าสนใจ 

ผ่านมหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ที�มยีอดโดมใหญ่เป็น

อนัดับ 2 ของโลก สถานที�ใชจั้ดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชารล์

และเลดีdไดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สู่จัตุรัสรัฐสภา ถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอก

ของมหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ที�ตั dงของรัฐสภา

อังกฤษมาตั dงแต่ตน้ศตวรรษที� 16 และยังเป็นที�ตั dงของหอนาฬกิาที�รูจั้กกันดใีน

นามหอนาฬกิาบกิเบน (Big ben) ที�มคีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทุกหนึ�ง

ชั�วโมง เป็นนาฬกิาที�มหีนา้ปัดใหญท่ี�สดุในโลกและฝั�งตรงขา้มที�มแีมนํ่dาเทมสก์ั dน

อยูเ่ป็นที�ตั dงของชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) ชงิชา้สวรรคท์ี�สงู

ที�สุดในยโุรป  จากนัdนนําท่านถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอกของพระราชวงับ ัtคกิtง

แฮม (Buckingham Palace) ที�ประทับของพระราชนิีอลซิาเบธที� 2 และพระ

สวาม ีใจกลางกรงุลอนดอน  

 

เที�ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจนี โฟรซ์ซี ั�น เพื�อลิtมรสเป็ดยา่งอนัเลื�องชื�อ 

13.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโทรว์  

17.05 น. นําทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพดว้ยเที�ยวบนิ BI098  

 ***ตามเงื�อนไขของสายการบินที�จะตอ้งทําการตรวจเช็คความปลอดภัย 

security check) เที�ยวบนิ BI098 จะทําการลงจอดที�สนามบนิดูไบกอ่นบนิเขา้

ประเทศบรูไน โดยลูกคา้ตอ้งนําสัมภาระที�ถอืตดิตัวขึdนเครื�องเอาลงมาทั dงหมด 

(Carry on)  เพื�อทําการสแกนกระเป๋าอกีรอบที�จุดตรวจที�ดูไบและต่อเครอืงเขา้
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ประเทศบรไูนโดยเครอืงบนิลําเดมิ 

วนัที�เจ็ดของการเดนิทาง        บนัดารเ์สรเีบกาวนั – กรงุเทพฯ   

17.25. น. เดนิทางถงึสนามบนิบนัดารเืสรเีบกาวัน ประเทศบรไูน  

18.15 น. นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงักรงุเทพดว้ยเที�ยวบนิ BI519  

20.00 น. ถงึกรงุเทพโดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยที�ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั dงในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํีdาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมื�อทา่นทําการซืtอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั|วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัtง 

มฉิะน ัtนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัtงสิtน 

 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรม : SIMPLY ENGLAND 7 วนั 4 คนื 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ 

ท ัtงนีtข ึtนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

รา้นคา้ใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พัก   

เชน่ กรณีที�เมอืงนัdนมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม 
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โดยสายการบนิ Royal Brunei Airlines (BI)    
 
กาํหนดวนัเดนิทาง:          9-15 เม.ย., 30 เม.ย.-6 พ.ค. 61 

 

 
กาํหนดวนัเดนิทาง:           7-13, 21-27 พ.ค. 61 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 48,911.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 48,911.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 7,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 48,911.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
48,911.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ั|วเครื�องบนิ ลดทา่นละ  14,000.- 

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

ช ัtนธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ัtน) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 46,911.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 46,911.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 7,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 46,911.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
46,911.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ั|วเครื�องบนิ ลดทา่นละ  14,000.- 

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

ช ัtนธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ัtน) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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1. คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั dนประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�นไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซืtอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ�มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีtยประกนัเร ิ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีtยประกนัเร ิ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุ ัtงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 

  

 

 

 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํdาหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิdน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํtามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรบัขึtนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 5,600 บาท  

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 2 ปอนดต์อ่คน ตอ่วนั : 7 x 2 = 14 ปอนด)์   

7. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ตลอดรายการเดนิทาง (10 ปอนด)์  

8. คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7%  
 

 

 

 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั�วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีที�น ั�งจะยนืยนัเมื�อไดร้บัเงนิมดัจํา

แลว้เทา่น ัtน 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน   

เง ื�อนไขการจอง 

อตัราคา่บรกิารนีtรวม 

อตัราคา่บรกิารนีtไมร่วม 
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3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั|วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที� ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัdง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึdน 

5. การยื�นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั dนตอนการยื�นวซี่าไม่เหมอืนกัน ทั dงแบบหมู่คณะและยื�น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั dงหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้าํรองที�นั�งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตั�วเครื�องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิ�การเรยีกเก็บคา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที�เกดิขึdน 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที�สายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ี�มรี่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(นํdาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long 

leg ขึdนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที�เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เชค็อนิเทา่นัdน 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึdนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั dงหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้า่ยทั dงหมด 

เงื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จําเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึtนจรงิ 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องต ั|วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัtงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนที�บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึtนไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื�อนการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั dงนีdทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตั�ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื�นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที�เกดิขึdนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื�นวซี่า / ค่ามัดจําตั�วเครื�องบนิ หรือค่าตั�ว

เครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั|วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัtงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัtงหมด 

 

 

 

 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว 

(Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัtนกนั และโรงแรมใน

รสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ�งถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

2. โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า  

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึdนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มี

ขนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบนํdา ซึ�งขึdนอยูก่ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัdนๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี

ลักษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที�มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที�ท่องเที�ยวพรอ้มทั dงการสัมมนา ดูงาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการ

เดนิทาง ทั dงนีdทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  อัน

เนื�องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การ

ผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสุล และ / หรอื สว่นงานที�เกี�ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต 

รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึ�งอยู่

เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที�ยวทั dงใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มี

ความคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหตุ ตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกันในกรณีที�ผูร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที�

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืdนที�มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื�อ

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั 

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ�งรว่มเดนิทาง 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 15 วนัทาํการ 

*** ยื�นวซีา่แสดงตนที� VFS Global (เทรนดีt ช ัtน 28) *** 

 เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทาง

ราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง
ออกมาได ้

การเดนิทาง รวมถงึมสี ิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลง

ไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั dงปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ัtงนีtการขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้ ี

เกยีรต ิซึ�งรว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 
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เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซีา่จะมเีง ื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีtรวมไปถงึผู ้

เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิdว จํานวน 2 ใบ (พืdนหลัง

ขาวเท่านัdน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก 

ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 

15 วนั กอ่นวนัยื�นวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที�มไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น 

STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีdแจง  

3.2  กรณีเปลี�ยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทัdงสองเลม่ (ทัdงเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 
 

***ควรเคลื�อนไหวบัญชสีมํ�าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการนําเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยื�นวซีา่ 

จะทําใหย้อดเงนิกระโดด ซึ�งอาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  

   

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 สําเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้อัพเดทไมเ่กนิ 15 

วนั กอ่นวนัยื�นวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที�มไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น

STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีdแจง 

     3.3.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยที�มกีารชีdแจงความสมัพันธอ์กีหนึ�งฉบับ (Sponsor Letter) 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีt กองทนุ และสลากออมสนิ** 
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4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีdแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัที�ออกเอกสาร ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัที�ออกเอกสาร ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั dงบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรที�สถานทตูดว้ย ท ัtงสองทา่น 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่น ัtน 

8. ในกรณีที�มเีอกสารแปลเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทบัตรา เทา่นัdน 

 

� � � � � � � � � � � � 
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แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยื�นวซ่ีาประเทศองักฤษ 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทกุขอ้ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 
ชื�อ-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาไทย 
................................................................................................................... 
ชื�อ-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสอืเดนิทาง 
............................................................................. 
ชื�อ-นามสกลุเกา่ ที�เคยใชก้อ่นเปลี�ยน 
............................................................................................................. 
เหตผุลที�เปลี�ยน (เชน่ สมรส ฯลฯ) .............................. 
เปลี�ยนเมื�อวนัที� (วนั/เดอืน/ปี) ................................... 
 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ..................................................................เชืdอชาต.ิ.........................  
สญัชาต ิ............................ สถานที�เกดิ........................... ประเทศ........................... 
 
ที�อยู ่( ถา้ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น กับที�อยูปั่จจบัุนคนละที�อยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด) 
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์.................................. ทา่นอาศัยอยูใ่นบา้นหลังนีdมาเป็นเวลา …......ปี ............เดอืน 
หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.......................................... 
หมายเลขโทรศัพทท์ี�ทํางาน ......................................... 
หมายเลขโทรศัพทบ์า้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 
มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัdงหมด ..................เลม่     
หมายเลขหนังสอืเดนิทางปัจจบัุน ........................ 
วนัที�ออก...............................หมดอาย.ุ............................. 
 
หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ......................... 
วนัที�ออก...............................หมดอาย.ุ.............................. 
 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม ่………………………………………………………………… 
วนั/เดอืน/ปี ที�เคยเขา้ประเทศอังกฤษครัdงลา่สดุ .............................................  
รวมทัdงหมดกี�วนั .................... 
วตัถปุระสงคใ์นการไปครัdงลา่สดุ (ทอ่งเที�ยว , ธรุกจิ , นักเรยีน) 
.................................................................... 
ประเภทของวซีา่อังกฤษที�เคยไดรั้บ เป็นประเภทใด 
...................................................................................... 
ระยะเวลาของวซีา่อังกฤษที�เคยไดรั้บ เริ�มตั dงแตว่นัที� ..................................... 
ถงึวนัที� ................................... 
 
ทา่นเคยไดรั้บการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอื ประเทศอื�นๆหรอืไม ่
................................................................... 
เหตผุลที�ถกูปฏเิสธ ..........................................................  
วนั/เดอืน/ปี ที�ถกูปฏเิสธ ....................................... 
 
ประเทศอื�น ๆ ที�ทา่นเคยเดนิทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดอืนปี ที�ไป รวมกี�วนั และ
วตัถปุระสงคใ์นการไป (ทอ่งเที�ยว , ธรุกจิ, นักเรยีน) 
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1.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีที�ไป ............................ รวม .......... วนั  
วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 
2.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีที�ไป ............................ รวม .......... วนั  
วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 
3.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีที�ไป ............................ รวม .......... วนั  
วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 
4.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีที�ไป ............................ รวม .......... วนั  
วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 
5.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีที�ไป ............................ รวม .......... วนั  
วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 
 
สถานภาพ  
.........โสด    
........ หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งนํามาแสดงดว้ย)                           
......... แตง่งานแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน)            
........ แตง่งานและมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งนํามาแสดงดว้ย) 
........ หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
 
ในกรณีสมรสแลว้ทัdงจดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิ�มเตมิ                                                                                                  
ชื�อ นามสกลุ ของคูส่มรส 
.............................................................................................................................. 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส
........................................................................................................................... 
สถานที�เกดิ.................................................................................................. 
เชืdอชาต ิ..........................................  สญัชาต ิ............................................. 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 
ที�อยูปั่จจบัุนของคูส่มรส 
................................................................................................................................ 
 
ในกรณีที�มบีตุร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิ�มเตมิทกุคน                                                                                             
1.ชื�อ นามสกลุ ของบตุร 
................................................................................................................................ 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 
............................................................................................................................... 
สถานที�เกดิ................................................................................... 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 
ปัจจบัุนบตุรอาศัยอยูท่ี� 
................................................................................................................................... 
2.ชื�อ นามสกลุ ของบตุร 
................................................................................................................................ 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 
............................................................................................................................... 
สถานที�เกดิ................................................................................... 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 
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ปัจจบัุนบตุรอาศัยอยูท่ี� 
................................................................................................................................... 
 
ประวตัขิองบดิา                                                                                                                             
ชื�อของบดิา ..........................................................  
นามสกลุของบดิา .......................................................... 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา .........................................  
สถานที�เกดิของบดิา........................................................ 
ประเทศที�เกดิ ......................................................  
เชืdอชาต ิ................................... สญัชาต.ิ..................................... 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 
ประวตัขิองมารดา                                                                                                                             
ชื�อของมารดา ........................................................  
นามสกลุของมารดา .................................................... 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา ..........................................  
สถานที�เกดิของมารดา .............................................. 
ประเทศที�เกดิ .............................................  
เชืdอชาต ิ................................... สญัชาต ิ..................................... 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 
 
ขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้ดนิทางเกี�ยวกับดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรับ และรายจา่ยตา่งๆ 
งานปัจจบัุนทําอาชพี, ตําแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 
...................................................................... 
ชื�อบรษัิทที�ทํางาน 
..........................................................................................................................................
ที�อยูข่องบรษัิทที�ทํางาน
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์......................................วนั/เดอืน/ปี ที�เร ิ�มทํางาน ............................................... 
เงนิเดอืน .................................บาท 
 
กรณี นักเรยีน / นักศกึษา ระบชุื�อโรงเรยีน/มหาวทิยาลัย 
............................................................................... 
ระดับชั dนที�เรยีนอยู ่........................................หลักสตูรที�กําลังเรยีน 
.............................................................. 
 
ทา่นเคยทํางานเหลา่นีdหรอืไม ่(ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย สื�อมวลชน ขา้ราชการ)  
........เคย ........ไมเ่คย 
ถา้เคย ระบอุาชพีที�ทํา , ตําแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 
.................................................................... 
ชื�อตน้สงักัดที�เคยทํางาน 
................................................................................................................................  
 
ที�อยูข่องตน้สงักัดที�เคยทํางาน
..........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์......................................วนั/เดอืน/ปี ที�เร ิ�มทํางาน ..........................................  
วนั/เดอืน/ปี ที�ออกจากงาน .......................................... 
 
ทา่นมสีมดุบัญชเีงนิฝากหรอืไม ่               ........ม ี     .......ไมม่ ี                                                                       
ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดวา่เป็น  บัญชอีอมทรัพย ์/ ฝากประจํา  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเทา่ไหร ่  
……………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………... 
ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทา่ไหร่
........................................................................................................... 
ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร ่
.................................................................  
คา่ใชจ้า่ยของทา่นในการไปอังกฤษเป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร ่
...........................................................................   
ในการเดนิทางครัdงนีd ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น 
..................................................................................ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เชน่ คา่ตั�ว
เครื�องบนิ คา่โรงแรม คา่อาหาร ..................................................... ถา้มคีนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นไป
อังกฤษ เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร ่...............................................  
หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ัtงส ิtน 
ท ัtงนีtบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัtน 

 

 


