
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UQR09 ENGLAND LONDON 8วนั5คนื 
พรีเมยีรล์กีองักฤษ ระหวา่ง อารเ์ซนอ่ล และ วูลฟ์แฮมปตนั 

 

เทยีวเมอืงลเิวอรพู์ล ชม LFC stadium Tour & Museum สนามฟุตบอลแอนฟลด์ ยา่นตึกอิฐแดง 
เทยีวชมเมอืงซอลสบ์รี สโตนเฮนจ์ เมอืงบวิไบร ีหมู่บา้นไบบวิร ีเวนิสนอ้ย เมอืงเชลตน์มั เมอืงแมนเชสเตอร ์ 

เทยีวลอนดอน พระราชวงัเวสต์มนิสเตอร์ หอนา ิกาบกิเบน พระราชวงับัคกงิแฮม ลอนดอนอาย ถนนออกซฟ์อรด์ 
 

เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 
“สายการบนิทีดทีสีดุในโลก (The World's Best Airline)” 

นําหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครอืง 25 Kg. / CARRY ON 7 Kg.    
 

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ป 
(บาท) 

เด็ก 2-11 ป 
ไม่เสริมเตียง (บาท) 

พักเดียว / เดินทาง
ท่านเดียว เพิม (บาท) 

ทีนัง หมายเหตุ 

24-31 พฤษภาคม 2566 99,888 
ไมม่ีราคาเดก็ 

(Infant ไมเ่กนิ 2 ป 
ราคา 14,500 บาท) 

89,388 19,500 25  

>> ราคาทัวร์รวมค่าวซ่ีาอังกฤษและคา่บรกิารแล้ว << 
 

** คา่ทวัร์ ไมร่วม คา่เขา้ชมการแขง่ขนัฟุตบอล พรเีมยีรล์กีองักฤษ อารเ์ซนอ่ล และ วลูฟ์แฮมปตนั ** 
 FLIGHT:  
DEPARTURE :    QR835  BKK-DOH  20.15-23.15    
       QR009  DOH-LHR  02.00-07.05   



 
 
 
 
RETURN    :    QR004  LHR-DOH  15.05-23.45 
       QR834  DOH-BKK  01.10-12.20    

 

 

17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน QATAR 
AIRWAYS (QR) โดยมีเจ้าหน้าทีบรษัิทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปาก่อนขนึเครอืง  

20.15 น.  นําท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) เทียวบินที QR835 
23.15 น. เดินทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลยีนเครอืง 

 

 

 

02.00 น.   นาํทา่นเดินทางสูถ่ึง ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว ์ประเทศอังกฤษ เทยีวบนิที QR009 

วันท ี โปรแกรมท่องเทียว เช้า เทียง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ QR835 BKK-DOH 20.15-23.15 –  
ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลียนเครอืง 

    

2 

ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด QR009 DOH-LHR 02.00-
07.05  ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ -เมอืงซอลส์บร ี- 
สโตนเฮนจ์ -เมืองไบบิวรี - หมู่บา้นบิวไบร ี- เมืองเวนิสน้อย
แห่งองักฤษ - เมอืงเชลต์นมั   

   Leonardo Hotel Cheltenham 
4* หรอืระดับใกล้เคียงกัน 

3 

เมอืงเชลตน์มั – เมอืงลิเวอรพู์ล - LFC stadium Tour & 
Museum - มหาวิหารลเิวอรพู์ล - ย่านตกึอิฐแดง – สนาม
ฟุตบอลแอนฟลด์ – Anfield store   
  

   
 Holiday Inn Manchester-

Mediacityuk4* 
 หรอื ระดับใกล้เคียงกนั 

4 
วหิารแมนเชสเตอร์ - St. Mary’s Catholic Church - 
เมอืงสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้านเช็คสเปยร ์– 
เมอืงลอนดอน 

   
Doubletree by Hilton  
London Greenwich 4*  
หรอื ระดับใกลเ้คียงกนั 

5 

อาคารรัฐสภาแห่งองักฤษ – พระราชวังเวสตม์ินสเตอร ์– หอ
นา ิกาบกิเบน – พระราชวังบคักิงแฮม – จัตุรสัทราฟลการ -
เพือเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอล พรีเมียรล์กีอังกฤษ ระหว่าง 
อาร์เซนอ่ล และ วลู์ฟแฮมปตนั                  
  

   
Doubletree by Hilton  
London Greenwich 4*  
หรอื ระดับใกลเ้คียงกนั 

6 
เมอืงลอนดอน - สะพาน Tower Bridge – ลอนดอนอาย - 
the shard London - เอาทเ์ล็ท บิสเตอร์วลิเลจ    

 Doubletree by Hilton  
London Greenwich 4*  
หรอืระดับใกล้เคียงกัน 

7 
ถนนออกซ์ฟอร์ด - ทา่อากาศยานลอนดอนฮทีโธรว ์ประเทศ
อังกฤษ  QR004 LHR-DOH 15.05-23.45 – ทา่อากาศยาน
นานาชาติฮามัด          

    

8 
ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด QR834 DOH-BKK 01.10-
12.20 - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ     

24 พ.ค. 66  ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ- ท่าอากาศยานนานาชาติฮามดั แวะพักเปลียนเครอืง 

25 พ.ค. 66  ท่าอากาศยานนานาชาติฮามดั - ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ -เมืองซอลส์บร ี- สโตนเฮนจ์ -เมืองไบบิวรี –  
       หมู่บ้านบิวไบร ี- เมอืงเวนิสน้อยแหง่องักฤษ - เมืองเชลตน์มั                 อาหาร เทยีง,เย็น             



 
 
 
 

07.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ นํา
ท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง ศุลกากร 
(เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 7 ชัวโมง) ตรวจรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้วนําท่านขนึรถโค้ชปรับอากาศ นําท่านเดินทางสู่ เมือง
ซอลส์บรี (Salisbury) (ระยะทาง 115 กม./ 1.30 ชม.) เปนเมือง
ทีตังของอนุสรณ์สถานสําคัญยุคก่อนประวัติศาสตร์ 1 ใน 7 สิง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง นันคือ สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 
กองหินหรือแนวแท่งหินทีเปนความลับดํามืดในช่วงหนึงของ
ประวัติศาสตร์ แนวหินนีมีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112 
ก้อน ตังโดดเดียวอยู่กลางทุ่งนา คาดว่าถูกสร้างขึนเมือ 5,000 ปทีแล้ว ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 
(ค่าเข้าชมรวมในค่าทัวร์)  

เทียง  รับประทานอาหารเทียง (มือที1) 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองไบบิวรี (Bibury) (ระยะทาง 90 กม. / 1.30 ชม.) พาท่านเดินเล่นรอบๆ หมู่บ้านไบบิวรี (Bibury 

Village) หมู่บ้านทสีวยทสีุดในอังกฤษ เปนหมู่บ้านสไตลวิ์นเทจทรงกระทอ่มหินโบราณทถีกูเรยีงรายกนัเปนแถวๆ พร้อมมี
แม่นําสายเล็ก ๆ ไหลผ่านหมู่บ้าน มีความเก่าแก่ดังเดิม แต่ยังดูมีความน่ารักสไตล์อังกฤษ จากนันนําทุกท่านเทียวชม 
เมืองเวนิสน้อยแหง่อังกฤษ (Bourton-On-The-Water) (ระยะทาง 29 กม. / 30 นาที) เมืองเล็กๆ ทีตังอยู่ริมนาํ เปน
หมู่บ้านไสตล์อังกฤษ มีแม่นําเล็ก ๆไหลผ่านพร้อมมีเจ้าเปดน้อยล่องมาตามแม่นําอีกด้วย อีกทังยังมีร้านค้า ร้านอาหาร 
ร้านของทรีะลึกมากมาย ให้ท่านเลือกซอืช้อปกันได้  จากนันให้ท่านอิสระเดินเล่นรอบๆเมืองได้ตามอัธยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 

 นําทุกทา่นเดินทางสู่ เมืองเชลต์นมั (Cheltenham) เมืองดังแห่งเรอืงสปา เมืองเก่าเเกท่ตีงัอยู่ทางภาคกลางตอนใตข้อง
ประเทศอังกฤษ ถือวา่เปนเมืองทีมีธรรมชาติงดงามเเละมีมนต์เสน่หท์ทีําให้มีผู้คนนิยมมากพักผ่อนกันเปนอย่างมาก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที2)  
ทีพัก: Leonardo Hotel Cheltenham 4* หรอืระดับใกล้เคียงกัน 
(ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที3) 
 นําทุกท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองลิเวอร์พลู (Liverpool) (ระยะทาง 229 กม. / 3.30 ชม.) เปนเมืองทีเปนทีตังของสโมสร

ฟุตบอลลิเวอรพู์ล หรอื หงส์แดง ซึงแข่งขันอยู่ในพรีเมียรล์ีก Premier League ลีกสูงสุดของฟุตบอลอังกฤษ  
เทียง  รับประทานอาหารเทียง (มือที4) 
 จากนันนําท่าน เข้าชม LFC stadium Tour & Museum พิพิธภัณฑ์ทีจัดแสดงของเกียวกับสโมสรลิเวอร์พูล สํารวจ

เรอืงราวของลิเวอรพู์ล เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันโด่งดังของสโมสร และเพลิดเพลินไปกับถ้วยรางวัลใหม่ล่าสดุ อีกทงัถ้วย
รางวัล เสือแข่งขัน เยียมชมส่วนต่างๆ เช่น ห้องแถลงข่าว ห้องรับรองผู้จัดการ และห้องแต่งตัวของทีม อิสระให้ท่าน
ถ่ายรูปและเดนิชมตามอัธยาศัย (ระยะเวลาการเข้าชมประมาณ 1.30 ชม.)  จากนันนําท่านเก็บภาพความประทับใจที มหา
วิหารลิเวอร์พูล Liverpool Cathedral เปนโบสถ์ทีใหญ่ทีสุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ทีสุดในอังกฤษ และใหญ่เปนอันดับ 5 

26 พ.ค. 66 เมอืงเชลตน์มั – เมืองลิเวอรพู์ล - LFC stadium Tour & Museum - มหาวหิารลิเวอรพู์ล - ยา่นตึกอิฐแดง –  
      สนามฟุตบอลแอนฟลด์ – Anfield store                              อาหาร เช้า,เทียง,เยน็

 



 
 
 
 

ของโลก สรา้งเสรจ็ตังแต่ 1978 โดยใช้เวลาสรา้งทังหมด 74 ป เยียมชม ย่านทฮิีปทสีุดในลิเวอรพู์ล Albert Dock ย่าน
ตึกอิฐแดง ซึงเปนแหล่งรวมความเจริญของเมืองลิเวอร์พูล เพราะทีนีเต็มไปด้วย ร้านอาหาร บาร์ พิพิธภัณฑ์ 
สถาปตยกรรมสวยๆ ความโดดเด่นของทนีีก็คือ ย่านนีเปนอาคารเก่าแก่ทีก่อสรา้งด้วยอิฐปูนแหง่แรกๆ ในอังกฤษ และมี
สีแดงสวยไปทวัทังย่าน และยังถูกขึนทะเบียนเปน 1 ใน มรดกโลกอีกด้วย  

 
 
 

 แวะถา่ยภาพดา้นหนา้ สนามฟุตบอลแอนฟลด์ (Anfield Stadium) 
เปนสนามของสโมสรฟุตบอลลเิวอรพู์ล ประเทศอังกฤษ และยังเปน
หนึงในสนามทีเก่าแก่ทีสุดของวงการลูกหนังโลกด้วย อีกทังยังมี 
จากนันพาทุกท่านเทยีวรอบ เมืองลิเวอรพู์ล และอิสระช้อปปงของทีระลึกของสโมสรลิเวอรพู์ลท ีAnfield store 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที5)  
จากนันเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) (ระยะทาง 55 กม. / 1 ชม.) เมืองนีเจริญรุ่งเรืองจากการผลิตสงิ
ทอในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลให้เมืองเล็กๆอย่างแมนเชสเตอร์กลายเปนเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก 
เปนเมืองทีมีชือเสียงจากการกีฬาฟุตบอล โดยมีทีมทีมีชือดังอยู่  2 สโมสรด้วยกัน ได้แก่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (ปศาจ
แดง) และ แมนเชสเตอรซิ์ตี (เรือใบสีฟา)  
ทีพัก: Holiday Inn Manchester-Mediacityuk4* หรอืระดับใกล้เคียงกัน 
(ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที6) 
แวะถ่ายภาพด้านหน้าของ วิหารแมนเชสเตอร์ (Manchester Cathedral) นันนับว่าเปนอาคารประวัติศาสตร์ทีมี
ความสําคัญเเละสวยงามอย่างมาก ในรูปเเบบของสถาปตยกรรมกม็ีความงดงาม ปจจุบันใช้ประกอบพิธกีรรมทางศาสนา
รวมทังเปนส่วนหนงึของ Church of England อีกด้วย และ St. Mary’s Catholic Church เปนโบสถ์ทใีหญ่ทสีุดในยา่น
ใจกลางเมือง แต่ยังไม่มีวิธีเทียบกับโบสถ์ในยุโรป มีรปูปนทองแดงทไีม่มีใครอยู่ตรงหัวเข่าตรงทางเข้าโบสถ์ ภายในโบสถ์
เปดโล่งและกระจกสีสวยงาม อีกทงัยังเปนพืนทจีัดแสดงขนาดใหญ่ทีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาก  

เทียง  รับประทานอาหารเทียง (มือที7) 

27 พ.ค. 66  วิหารแมนเชสเตอร ์- St. Mary’s Catholic Church - เมอืงสแตรทฟอรด์ อัพพอน เอวอน – บ้านเช็คสเปยร ์–  
    เมืองลอนดอน                                   อาหาร เชา้,เทียง,เย็น



 
 
 
 

เทียวชม เมืองสแตรทฟอรด์ อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) ทีตงัอยู่ริมฝงแม่นําเอวอน อันเปนบ้านเกดิของ
วิลเลียม เช็คสเปยร์ (William Shakespeare) กวีทีมี ชือเสียงทีสุดของอังกฤษ นําท่านชม บ้านเช็คสเปยร์ 
(Shakespeare’s Birthplace) ทีเล่าเรืองราวชีวิตความเปนอยู่ของกวีเอกในอดีต อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตาม

อัธยาศัย  
 

จากนันนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) เมืองคุ้นหูนักท่องเทียวจากทัวโลก มีประวัติศาสตร์ของเมืองที
ยาวนานกว่า 2,000 ป ซึงปจจุบันได้ชอืว่าเปนเมืองหลวงทางการเงินของโลก (เช่นเดียวกับนิวยอร์ก) ทังยังเปนหนึงใน
ศูนย์กลางทางด้านการเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ รวมถึงเปนศูนย์กลางการคมนาคม และเปนเมืองท่องเทียว
สําคัญของทวปียุโรป 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที8) 
 ทีพัก: Doubletree By Hilton London Greenwich 4* หรอืระดับใกล้เคียงกัน 
(ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที9) 
 พาทุกท่านแวะถ่ายภาพด้านหน้ากับ  อาคารรัฐสภาแห่งอังกฤษ (Houses of Parliament) อาคารรัฐสภาแห่งนีนันมีวิว

ทิวทัศน์ทีสวยงามเปนอย่างมาก ถ้าหากท่านมองจากด้านนอกเข้าไปทีอาคารรัฐสภาแล้วกท็่านจะเห็นฉากของแม่นาํทําซงึ
อยู่ด้านหน้าของอาคารรัฐสภาแห่งนีนานๆทีนีจึงเปนวิวทีงดงามเปนอย่างมากเลยทีเดียว พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ 
(Westminster Palace) เปนสถานทีประชุมของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร ซงึเปนทรีู้จักกันดีในปจจุบันในฐานะอาคาร
รัฐสภาเปนพระราชวังทีเก่าแก่ทีสุดในลอนดอนซึงเปนมรดกโลกและเปนหนึงในอาคารทีเปนทีรู้จักมากทีสุดในโลก หอ
นา ิกาบิกเบน (Big ben clock tower) ทีเปนหนึงในนา ิกาทีมีชือเสียงทีสุดในโลก สัญลักษณ์สําคัญของทังกรุง
ลอนดอนและสหราชอาณาจักร รวมถึงปรากฎอยู่ในงานศิลปะ หนังสือ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์มากมาบ 

28 พ.ค. 66 อาคารรัฐสภาแหง่องักฤษ – พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์– หอนา ิกาบกิเบน – พระราชวงับัคกิงแฮม – จัตุรสัทรา
ฟลการ ์- เพือเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล พรีเมียรล์กีองักฤษ ระหว่าง อารเ์ซน่อล และ วลู์ฟแฮมปตนั                
                                                                                                               อาหาร เช้า,เทียง



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวังบัคกิงแฮม (Buckingham Palace) เปนพระราชวังประจําราชวงศ์อังกฤษ เปนอึกหนึง
แลนด์มาร์คสําคัญในลอนดอน โดยเปนพระราชวังทีมีความเก่าแก่มากกว่า 300 ป ทีมีความสวยงาม มีบริเวณเชือมต่อ
กับสถานทีท่องเทียวสําคัญอืนๆ ในลอนดอน ชมความสวยงามและยิงใหญ่ของพระราชวังบัคกิงแฮม สถานทีสําคัญอีก
แห่งของลอนดอนทนีักท่องเทียวนิยมมาถ่ายรูปอีกทงัยังเปนแหล่งทีนักท่องเทยีวใช้นังรอชม การผลัดเวรยามของทหาร
อันสวยงามอันสวยงามและเปนไฮไลท์หนึงของการมาเทยีวชมพระราชวงัแหง่นนีันเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนันอิสระให้ท่านพักผ่อนที จัตุรัสทราฟลการ์ (Trafalgar square) สร้างขึนในป ค.ศ. 1830 เพือเปนอนุสรณ์สถาน

ของยุทธนาวีทราฟลการ์และสงครามวอเตอร์ลูระหว่างอังกฤษกับฝรังเศสในป ค.ศ. 1805 ซึงลักษณะเด่นของจัตุรัสทรา
ฟลการ์ก็คือ มีเสาหินทีเปนอนุสาวรย์ี เนลสันตังอยู่บรเิวณจุดศูนย์กลาง โดยทีมีสิงโตโลหะ 4 ตัวล้อมรอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
เ ที ย ง

  รับประทานอาหารเทียง (มือที10) 
13.30 นําท่านเดินทางสู่ เอมิเรตส์ สเตเดียม (Emirates Stadium) เปนสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลอารเ์ซนอล  
 เพือเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ระหว่าง อาร์เซน่อล (Arsenal) และ วูล์ฟแฮมปตัน วันเดอร์เรอส์ 

(Wolverhamton Wanderers) โดยแมตช์ นี อ า ร์ เ ซน่ อล  เปดบ้ านต้ อนรับการมา เยื อนของวู ล์ฟแฮมปตั น  
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบตัรเข้าชมการแข่งขัน) สําหรับทา่นทีต้องการเข้าชมการแข่งขัน สามารถสอบถามราคาบตัรเข้าชมกับ
เจ้าหนา้ทีอกีครัง ราคาบตัรมกีารปรบัสงูขึน-ลดลงตลอดเวลา เนืองจากระยะเวลา ปริมาณ และความต้องการของผูเ้ข้า
ชม 



 
 
 
 

 อิสระใหท้กุทา่นไดส้มัผสับรรยากาศ ลุ้นผลและสนกุกบัเกมสก์ารแขง่ขนัฟุตบอลตลอด 90 นาท ีหรอื หากทา่นใดไมเ่ข้าชม
การแข่งขัน สามารถเดินชมบรรยากาศโดยรอบ หรือเลือกช้อปป งสินค้าของสโมสรได้ตามอัธยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย หลังจบการแข่งขัน นําทุกท่านเดินทางกลับสู ่เมืองลอนดอน (London)  

    ทีพัก: Doubletree By Hilton London Greenwich 4* หรอืระดับใกล้เคียงกัน 
(ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที11) 
 พาทุกท่านชมแลนด์มาร์ค เมืองลอนดอน (London) เริมต้นที สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน (London Tower 

Bridge) เปนสะพานทีขนึชือว่าเปนสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน โดยมีลักษณะเปนสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน 
ใกล้ๆกันเปนทีตังของ สะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึงของลอนดอน ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ์ ซึงเปนกลุ่ม
อาคารและหอคอยหลัง ท่านสามารถบันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึงเปนชิงช้าสวรรค์ทีสูงทีสุดในทวีป
ยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเปนสถานททีอ่งเทยีวทไีด้รับความนิยมและเปนจุดดงึดูดนัก ท่องเทยีว
ได้อย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อป และ the shard London ถูกออกแบบในลักษณะสมัยใหม่นิยมและคติ
คํานึงประโยชน์ เปนอาคารประเภท mixed-use tower มีความสูง (รวมเสาอากาศ) 309.6 เมตร มีทังหมด 72 ชัน จน
กลายเปนหนึงในอาคารระฟาทมีีความสูงมากทีสุดแหง่หนึงในยุโรปตะวันตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทียง  รับประทานอาหารเทียง (มือที12) 
 จากนันนําท่านสู่ เอาท์เล็ท บิสเตอร์วิลเลจ (Bicester outlet)  (ระยะทาง 100 กม. / 1.30 ชม.)   เปนเอาท์เล็ทขนาด

ใหญ่ยอดนิยมของบรรดานักทอ่งเทยีวจากทวัโลกเพือตะลยุชอ้ปปง มีสินค้าแฟชนัมากมายให้เลอืก ซงึเต็มไปด้วยรา้นคา้
แบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเปนเสือผ้า กระเปา รองเท้าตามแฟชัน อีกทังยังมีร้านอาหารและเครืองดืมในคาเฟและ
ร้านอาหารในหมู่บ้านให้ลองเลือกชิมอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปและช้อปปงตามอัธยาศัย   อิสระอาหารเย็นตาม
อัธยาศัย 

29 พ.ค. 66 เมอืงลอนดอน - สะพาน Tower Bridge – ลอนดอนอาย - the shard London - เอาท์เล็ท บสิเตอร์วลิเลจ 
                                                                                                               อาหาร เช้า,เทียง



 
 
 
 

    ทีพัก: Doubletree By Hilton London Greenwich 4* หรอืระดับใกล้เคียงกัน 
(ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที13) 
 อิสระช้อปปงที ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford street) เปนย่านช้อปปงทีเปนถนนยาวประมาณ 2.4 กิโลเมตร มีร้านค้าและ

ร้านอาหารประมาณ 300 แหง่ บรษัิทและหน่วยงานหลายแหง่มักมาเปดทนีี เนืองจากอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนและงา่ยต่อ
การเข้าถึง เทียวชมรา้นค้าชือดังนับรอ้ย คาเฟ และร้านอาหารในถนนแห่งการช้อปปงทคึีกคักทสีุดแหง่หนึงในยุโรป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนันนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ เพือทางกลับสู่ ประเทศไทย 
11.30 น.  เดินทางถงึ ทา่อากาศยานลอนดอนฮทีโธรว ์ประเทศอังกฤษ  
 นําท่านท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) เทียวบินที QR004 
15.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ 
23.15 น. เดินทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลยีนเครอืง 
 
 
02.00 น.   นาํทา่นเดินทางสูถ่ึง ประเทศไทย เทียวบนิที QR834 
07.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลับวนัหรอืเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 
ขนึอยูก่ับตามสถานการณ์ทอ้งถนิ สถานทที่องเทียว เทศกาล หรอื สภาพอากาศทอ้งถนิ ณ เวลานนั 

ทังนกีารเปลียนทางบรษัิทจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของทกุทา่นเปนหลกัสาํคัญ 
 

► เอกสารทตี้องทําการเตรียมก่อนเดนิทาง 
1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายกุารใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีได้รับวคัซนี

ครบถ้วนมาแล้ว  
 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางครงันีจะต้องมจํีานวน 10 ทา่นขนึไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 
- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททมีโีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 
- หรือเลือน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหน้ากอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

30 พ.ค. 66  ถนนออกซฟ์อรด์ - ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศองักฤษ – ทา่อากาศยานนานาชาติฮามัด  อาหาร เช้า 
                                                                                                                        

31 พ.ค. 66  ท่าอากาศยานนานาชาติฮามดั - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ



 
 
 
 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม (ในกรณีทผีู้เดนิทางไม่ถึง15ทา่นและท่านยงัประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บรษัิทจะทําการแจง้ให้ทา่นทราบกอ่นล่วงหน้า 
► ในกรณีทลีกูค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หน้าทขีองบริษัทฯ ก่อนทกุครงั มิฉะนนัทางบรษัิทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทังสนิ   
► การจองทัวร์และชําระค่าบรกิาร  
- กรุณาชาํระค่ามัดจาํ ทา่นละ 45,000 บาท  
 กรณุาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยนืวีซ่าพรอ้มเอกสารชําระมดัจําค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือชาํระ 20-25 วนักอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯต้องออกตัวหรือวีซา่ออกใกล้วนัเดินทางท่านจําเปนต้อง
ชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือตามทบีรษัิทกาํหนดแจง้เทา่นนั 
 
**สาํคญั** สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ
จาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่ํากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนนัทาง
บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํ 
 
เงอืนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร์  
1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนักอ่นการเดนิทางขนึไป คืนเงนิทงัหมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็ บค่าใชจ้่ายตามท ีเกิดขนึจริงเช่น 

ค่าวซ่ีา ค่ามัดจําตัวเครอืงบนิ ค่ามดัจําโรงแรม ค่าวีซา่  หรอือนืๆ)  
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดนิทางคืนมัดจํา 50%  (ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทเีกิดขนึ จรงิเชน่ ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจาํตัวเครอืงบนิ  ค่ามัดจาํโรงแรม หรอือนืๆ )  
3. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วันก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายทังหมดตามราคาทัวร์ทตีามระบุใน โปรแกรม 
4. กรณีผู้เดนิทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิค่าทัวรท์งัหมด 
5. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรอืไม่เดนิทาง พร้อมคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธ ิไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บริการและเงนิมัดจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสนิ  
6. กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดินทางได้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียก

เก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขนึจรงิ 
7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบรษัิทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง  
8. ตามพระราชบญัญติัธุรกิจนําเทยีวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนาํเทียว การยกเลกิการเดินทางของ

นกัทอ่งเทียว ผู้ประกอบธุรกิจนําเทยีวมีค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจรงิเพือเตรยีมการจัดนําเทยีว ให้นํามาหกัจากเงินค่าบรกิารที
ต้องจ่าย ทงัน ีผู้ประกอบธุรกจินาํเทียวแสดงหลักฐานใหน้กัท่องเทียวทราบ เช่น ค่าวีซ่า คา่มดัจําตัวเครอืงบนิ ค่า
โรงแรม หรอือนืๆ 
 

อตัราคา่บรกิารนีรวม  
(บรษัิท ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทังหมด หรืออยา่งใดอย่างหนงึ ไม่สามารถรฟีนดเ์ปนเงนิหรือการบรกิารอนืๆได้) 
1. ค่าตัวโดยสารเครอืงบินไป-กลบั ชนัประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร์ข้างตน้   
2. ค่าทีพักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการหรอื ระดับใกล้เคียงกนั  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทเีข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปนต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดียว

เพิม) หรือเปนการเพิมเตียงเสรมิ หรอื SOFA BED และกรณีห้องพักในเมอืงทรีะบุไวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงาน
แฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดทีพักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมทีพักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครืองปรับอากาศทีสามารถปรับ
ควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทังป  



 
 
 
 

4. ค่าบรกิารและยนืวีซ่าประเทศอังกฤษแล้ว 
5. ตวักรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทนีังเปน Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตัวกรุ๊ปเทา่นนัไมส่ามารถ

เลอืนวนัได้ ใน กรณีทที่านตอ้งการแยกวนัเดนิทางกลบัหรือไปกอ่น โปรดตดิต่อเจ้าหนา้ทีเพือสอบถามราคาอีกครงั และ
การจัดทนีงัของผู้เดนิทาง เปนการจัดการภายในของสายการบิน ทางบรษัิทไม่สามารถเขา้ไปเพือแทรกแซงได้  

6. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข้์างต้น  
7. เจ้าหน้าทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
8. ค่านาํหนกักระเปา สมัภาระโหลดใต้ทอ้งเครอืง 30 กโิลกรมั ถือขนึเครอืงได้ 7 กิโลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภัยเครอืงบนิ

ตามเงอืนไขของแต่ละสายการบินทมีีการเรียกเก็บ และกรณีนาํหนกัสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสียค่าปรับตามทีสายการบนิ
เรียกเก็บ  

9. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 
แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชอืโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ 
ซึงเกิดขึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทปีระกันครอบคลุมการรักษาเท่านัน (เข้ารับรกัษา
ในรปูแบบอนืๆประกันจะไมค่รอบคลมุ) ซงึสามารถศึกษาข้อมลูเพิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซอืประกันเพิม
วงเงินคุ้มครอง เพิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บรษัิทฯ  ซงึความคุ้มครองและข้อยกเว้น เปนไปตามเงือนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทังนีการทําประกันนีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเทียว ที
บังคับใหบ้รษัิทนําเทียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านนั แต่ทังน ีท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครอง
และข้อยกเว้นแผนเติมจากเวบ็ไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซือความคุ้มครองเพิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มา
ทีบรษัิทฯ 

10. ค่ารถปรบัอากาศนําเทียวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 
11. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

 
อตัราคา่บรกิารนีไมร่วม  

1. ค่าทาํหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากทา่น 
2. ค่าใช้จ่ายอนืๆ ทนีอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท์ เปนตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีนํามันทสีายการบนิเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิ และได้ทาํการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเปาทีโรงแรม 
6. ค่าทปิไกด์ คนขบัรถทา่นละ 60 GBP/ทา่น สาํหรบัหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ  
 
กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเกดิขึน
จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่/คา่มดัจาํตวัเครอืงบนิ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทงัหมดก่อนทาํการจอง เพือความถกูตอ้งและความเข้าใจตรงกันระหวา่งท่านลกูค้า
และบริษัท ฯ และเมอืทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์งัหมดกับทางบรษัิทฯ แล้ว ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได้ยอมรับ
เงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทงัหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธทิีจะเลือนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึนในกรณีทีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธกิารเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง่เพิม หากสายการบนิมีการปรบัขึนก่อนวันเดินทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธใินการเปลียนเทยีวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนอืงจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  



 
 
 
 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง  

6. เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แล้ว ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทังหมด  

7. รายการนีเปนเพียงข้อเสนอทตี้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทพัีกในต่างประเทศ
เรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซงึอาจจะปรับเปลียนตามทรีะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรืองห้องพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี/ปลอด
บุหรไีด้ โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพัก ทังนขีนึอยู่กบัความพร้อมให้บรกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร ์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนนั บรษัิทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน 

11. ผู้จัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 
แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชอืโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ 
ซึงเกิดขึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทปีระกันครอบคลุมการรักษาเท่านัน (เข้ารับรกัษา
ในรปูแบบอนืๆประกันจะไมค่รอบคลมุ) ซงึสามารถศึกษาข้อมลูเพิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซอืประกันเพิม
วงเงินคุ้มครอง เพิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บรษัิทฯ  ซงึความคุ้มครองและข้อยกเว้น เปนไปตามเงือนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทังนีการทําประกันนีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเทียว ที
บังคับใหบ้รษัิทนําเทียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านนั แต่ทังน ีท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครอง
และข้อยกเว้นแผนเติมจากเวบ็ไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซือความคุ้มครองเพิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มา
ทีบรษัิทฯ 

13. ผู้จัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

เอกสารประกอบการยนืคาํรอ้งขอวซีา่องักฤษ 
ระยะเวลาดาํเนนิการพิจารณาวซีา่ 45-60 วนัทาํการ 

ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิวมอื ตามวนัเวลานดัหมายยนืวซีา่ 
โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที เนอืงจากสถานทตูมกีารเปลียนแปลงขอ้กาํหนดเงอืนไข 

รวมถงึเอกสารทีใชส้าํหรบัยนืคาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ปนประจาํ 
 
1. พาสปอรต์เล่มปจจุบัน (Passport) 

มีอายุไม่ตํากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมี
จํานวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 5 หน้า เพือให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 
(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรต์เล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) 

 
หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับอังกฤษ, เชงเก้น, อเมรกิา และแคนาดา 
กรุณาถ่ายสําเนาหน้าพาสปอรต์เล่มเก่า และสําเนาหน้าวซ่ีาทเีคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  

 
2. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence)  

 - สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมีเอกสารอนืๆ เพิมเติม (ถ้ามี) ท่านจําเปนต้องยนืเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน ี
 - สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาใบหย่าร้าง / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - สําเนาใบเปลียนชือ - นามสกุล (จําเปน หากเคยมีการเปลียนแปลง) 
กรณีเด็กอายุตํากวา่ 18 ป (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเปนต้องยนืเอกสารเพิม พรอ้มแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน ี

- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
กรณีเด็กอายุตํากวา่18ป (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จําเปนต้องยนืเอกสารเพิม พรอ้มแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน ี

- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / สําเนาพาสปอรต์บิดา และมารดา 
 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรบัรองยินยอมให้บุตรเดินทางจาก
มารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลทีสาม พร้อมกับ
ยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ทีสํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานทอียู่ตามทะเบียน
บ้านของท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขต ลงนาม
และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเด็กแสดงตัวยืนคําร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา 
จําเปนต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าทีทีรับยืนวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบ
สําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝายใดเปนผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 



 
 
 
 

จากนัน ผู้ปกครองจําเปนต้องนําหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทังฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) ส่งให้
กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนําส่งบริษัททัวร์ (สามารถ
ขอดูตัวอย่างได้ทแีผนกวีซา่ของบรษัิททัวร์) 

3. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการทํางาน  (Proof of Work) 
 

3.1 กรณีเปนพนักงานทัวไป ทังภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัททีท่านทํางานปจจุบัน   โดยระบุ
ตําแหน่งงาน, เงินเดือนทีได้รับ, วัน เดือน ป ทีเริมทํางาน, และช่วงเวลาทีขอลางานไปเทียว (โดยไม่ต้องระบุชือประเทศ ให้ใช้ 
European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอํานาจอย่าง
ชัดเจน 
(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยนืคําร้องขอวซี่า และเอกสาร จําเปนต้องเปนภาษาอังกฤษ เท่านัน) 
3.2 กรณีทีเปนเจ้าของกิจการ ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรบัรองการจดทะเบียนบรษัิทฯ (DBD) 
(คัดสําเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
3.3 กรณีทีเปนนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านัน สถานทูตไม่รับ
พิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรบัรองผลการเรียน 
(เอกสารมีอายุ 30 วนั ก่อนยืนคําร้องขอวซี่า และเอกสาร จําเปนต้องเปนภาษาอังกฤษ เท่านัน) 

3.4 กรณีเปนแม่บา้น ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ใน
กรณีทีไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จําเปนต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชือ-สกุล    วัน 
เดือน ปเกิด ของสามีและบุตร ทีมีความสัมพันธ์ร่วมกัน 
(ผู้สมัคร จําเปนต้องเขียนจดหมายชีแจง บรรยายเปนภาษาอังกฤษเท่านัน) 
3.5 กรณีกจิการทีไมไ่ดจ้ดทะเบยีน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเปนต้องเขียนจดหมาย

แนะนําตนเอง ชีแจงรายละเอียดการทํางาน แหล่งทมีาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรอืเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูป
ถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซอืขาย, ใบเสรจ็รบัเงิน, โฉนดทีดิน, หลักฐานอ้างอิงอืนๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จําเปนต้องเขียนจดหมายชีแจง บรรยายเปนภาษาอังกฤษเท่านัน) 
 
4. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 

 4.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จําเปนต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี  
4.1.1  Bank Certificate หนังสือรบัรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 

(สะกด ชอื-สกุล เปนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอรต์เล่มปจจุบันทใีช้เดินทาง) 
 4.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีทีมีประวัติการเดินบัญชีทสีมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมําเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน
บัญชีนันๆไม่ตํากว่า 6 หลัก เพือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมอืท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

  (สะกด ชอื-สกุล เปนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอรต์เล่มปจจุบันทใีช้เดินทาง) 

4.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  
4.2.1 Bank Guarantee หนังสือรบัรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอนื 

(สะกด ชอื-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เปนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอรต์เล่มปจจุบันทใีช้เดินทาง) 
4.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ให้การสนับสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีทีมีประวัติการเดินบัญชีทสีมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมําเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน
บัญชีนันๆไม่ตํากว่า 6 หลัก เพือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมอืท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 



 
 
 
 

4.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จําเปนต้องเขียนจดหมายชีแจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ
ประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางทไีปท่องเทยีวตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบรษัิทฯ เพือขอดูตัวอย่าง) 
 

 
Bank Certificate & Bank Statement 

จําเปนตอ้งขอจากธนาคาร เปนภาษาองักฤษ เท่านนั 
จําเปนตอ้งให้เจ้าหนา้ทีธนาคาร ประทับตราสาํคัญ พรอ้มลงนามรับรองเอกสาร เท่านัน 

 
5. International Vaccine Certificate 

ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ทีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 
 
6. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว สําหรับยื นคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น 
 
 เพือประโยชน์ในการยืนวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยืนวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเปนจริง เนืองจาก
บริษัทฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพืออนุมัติคําร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล
ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทตูตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเปนเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเปนจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวซ่ีา 
หรอือาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยงิขึน 
 
 เมือท่านชาํระเงินมดัจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดส่งให้กบับรษัิทฯทนัท ี!! หาก
ดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวซ่ีา บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธไิม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเปนการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีท่านได้ชําระไปแล้วทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏเิสธวซ่ีา และมีความประสงค์ทจีะยืนคําร้องขอวซ่ีาใหม่ ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครงั 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
ตามทีสถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทังนีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีเพือไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทังช่วย
ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือใหท้่าน
จดัส่งเอกสารดังกล่าวใหก้ับทางบริษัท เพือนําส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รบัวีซ่าแล้ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธินําเรียนสถานทูตเพือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 
เนืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไวเ้ปนสถิติในนามของบรษัิทฯ 

 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใชป้ระกอบการยืนคาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเปนภาษาองักฤษเทา่นัน !! 
พรอ้มแนบสาํเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเปนตอ้งเซน็รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

เพือความสะดวกในการยนืวซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 
 

 



 
 
 
 

Checklist for Visa Application 
(เช็คลิสต์สําหรับตรวจเอกสาร) 

 
กรุณาระบุ ชือ รหัส รายการทวัร ์และวันทีเดินทาง 

พร้อมกรอกขอ้มูลท้ายรายการ ก่อนนําเอกสารส่งบรษัิทฯ 
 

โปรแกรมทัวร ์:       วันทเีดนิทาง :       

ชอื-สกลุ ผู้สมัครวซ่ีา (ENG) :      บรษัิททจีองทัวร์ :      

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 
สาํหรบันาํสง่บรษัิททวัร์ 

ฉบบัจรงิ 
(ชดุ) 

สาํเนา 
(ชดุ) 

หมายเหต ุ
อืนๆ 

Passport (หนงัสอืเดนิทาง เล่มปจจุบนั)    

Passport (หนงัสอืเดนิทาง เล่มเก่า) ถ้ามี โปรดระบุจํานวน ....... 
เลม่ 

   

Photo (รปูถ่าย)    

Certificate of Employment (หนงัสอืรับรองสถานะการทํางาน)    

Certificate of Study (หนังสือรบัรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนงัสอืรบัรองฐานะทางการเงิน จาก
ธนาคาร) 

   

Bank Statement (รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดอืน จาก
ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวซ่ีา เซ็นชอืเหมอืนพาสปอรต์) 
   

เอกสารส่วนตัว  

- สําเนา ใบเกดิ/ใบสตูิบัตร 

- สําเนา ทะเบียนบา้น 

- สําเนา ใบทะเบียนสมรส 

- สําเนา ใบหย่ารา้ง 

- สําเนา ใบเปลยีนชือตัว 

- สําเนา ใบเปลยีนนามสกุล 

- สําเนา บตัรประจาํตัวประชาชน 

- สําเนา บตัรข้าราชการ 

   



 
 
 
 
 
Date วัน/เดอืน/ป ทจีัดสง่:                     Application’s Signature เซ็นชอืหมอืนพาสปอรต์:            

 
หมายเหต:ุ โปรดตรวจสอบความถกูต้อง กอ่นลงนาม และนาํเอกสารสง่ใหก้ับบรษัิททัวร์ ตามลาํดับ 
ทังนี บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการตรวจรับเอกสาร โดยอา้งองิจากใบ Checklist ทีผูส้มัครจัดส่งมาเท่านนั. 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสว่นตวั ยืนคาํรอ้งขอสมคัรวซีา่องักฤษ 
โปรดกรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ในการยืนวซ่ีาของท่าน (กรอกข้อมลูเปนภาษาองักฤษ) 

 
ชอื/รหสั รายการทวัร ์และวนัทีเดนิทางทอ่งเทยีว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

1. ชอื - นามสกุล ปจจุบนั ตรงกบัพาสปอรต์ (ภาษาองักฤษ)   ............................................................................ 

2. ชอืเดมิ ตอนเกิด (หากมี โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ ภาษาองักฤษ) ................................................................. 

3. นามสกุล ตอนเกิด (หากมี โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

    เหตุผลทีเปลียนนามสกลุ โดยอา้งองิจากเอกสารการเปลียนนามสกลุ โปรดระบุ .................................................. 

    วัน/เดือน/ป ทเีปลียนนามสกุล โดยอา้งอิงจากเอกสารการเปลียนนามสกลุ โปรดระบุ ........................................... 

4. เพศ   ชาย          หญิง 

5. โทรศัพทม์อืถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บา้น (ถ้ามี) .......................................... 

6. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กนิฉนัสามี (ไมไ่ด้จดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่ร้าง   ⃣   หม้าย 

7. ทอียู่ตามสําเนาทะเบยีนบ้าน (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

ท่านพํานกั/อาศัย ณ ทีอยู่ตามสาํเนาทะเบียนบา้น มาเปนระยะเวลากีป ..................................................................  

8. ทีอยู่พํานกัปจจุบนั กรณีไมต่รงกบัสําเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

ท่านพํานกั/อาศัย ณ ทีอยู่ปจจุบัน มาเปนระยะเวลากีป .......................................................................................  

9. ชอื-สกุล ของบิดา (โปรดระบุ) ................................................... ........ วัน/เดือน/ป เกิด ............................ 

หมายเลขหนังสอืเดินทาง Passport no ………………….. สถานทีเกิด .................................. 

10. ชือ-สกลุ ของมารดา (โปรดระบุ) ......................................................... วัน/เดือน/ป เกิด ............................ 

หมายเลขหนังสอืเดินทาง Passport no ………………….. สถานทีเกิด .................................. 

11. ชอื-สกลุ คู่สมรส (ถา้มี โปรดระบุ) ........................................................ วัน/เดือน/ป เกิด ............................ 

หมายเลขหนังสอืเดินทาง Passport no ………………….. สถานทีเกิด .................................. 

12. ชือ-สกุล บตุร/ธิดา (ถ้ามี โปรดระบุ) ...................................................... วัน/เดือน/ป เกิด ............................ 



 
 
 
 

หมายเลขหนังสอืเดินทาง Passport no ………………….. สถานทีเกิด .................................. 

13. ชอื-สกลุ บุตร/ธิดา (ถา้มี โปรดระบุ) ...................................................... วัน/เดือน/ป เกิด ............................ 

หมายเลขหนังสอืเดินทาง Passport no ………………….. สถานทีเกิด ................................... 

14. ทา่นมี Passport เล่มเกา่ล่าสุด หรอืไม่ (ถ้ามี) โปรดระบ ุ

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วนัออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

      14.2 เลขพาสปอรต์ .................... วนัออก ................... วนัหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

15. อาชีพปจจุบนั .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกบัทีระบุในหนังสือรับรองการงาน)  .................................................................................. 

    กรณีเปนนกัเรียน-นักศึกษา ระบุ คณะ/สาขา (ตรงกับทรีะบุในหนังสือรับรองการศึกษา)  ........................................ 

    ลักษณะงาน/รายละเอียดทปีฏบิตังิาน (ตรงกบัทีระบุในหนังสือรบัรองการงาน)  ................................................... 

    วัน/เดือน/ป ทเีรมิตน้การทํางาน-การศึกษา (ตรงกับทรีะบุในหนงัสอืรับรองการงาน/การศึกษา)  .............................. 

    เงินเดอืนทีได้รับ (ตรงกับทีระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ....................................... บาท 

16. ทอียูท่ํางาน ธุรกิจรา้นคา้ โรงเรียน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการค้าขาย โปรดระบุโดยละเอียด) 

ชอืหน่วยงาน ........................................................................................................................................... 

ทีอยู่ททีาํงาน .......................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ............................. 

โทรศัพท์ ททีาํงาน/โรงเรียน/มหาวทิยาลัย ............................................ อีเมล์ ................................................ 

17. อาชพีเสรมิ นอกเหนือจากอาชีพหลกั (ถา้มี โปรดระบุ และอธิบายโดยละเอยีด)   

อาชีพ/รายละเอยีดงาน ............................................................................................................................... 

สถานท/ีทอียู ่.......................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 

18. ทําเคยทาํงานในกลุม่/ประเภท เหลา่นหีรอืไม่ (โปรดระบุ) 

    ข้าราชการ, ทหาร-ตาํรวจ, เจ้าหน้าทรีกัษาความปลอดภยั, นกักฎหมาย อัยการ ทนายความ และสือมวลชน-นกัขา่ว 

ไม่เคย 

เคย โปรดระบุรายละเอียดงาน ..................................................................................................... 

   วัน/เดอืน/ป ทเีรมิและสนิสุด การปฏิบตัิงาน ............................................................................. 

19. ภาระค่าใช้จา่ยทงัหมด ต่อเดือน (โปรดระบุ) ....................................................................................... บาท 

20. รายไดท้ีทา่นใหแ้ก่ครอบครวั ในการใช้จ่าย ตอ่เดอืน (โปรดระบุ) ............................................................. บาท 

21. เงินคงเหลือในบญัชีออมทรัพย์ ซงึเปนบัญชีเดียวกันกบัทที่านนําสง่บรษัิทฯ เพือใช้ยนืแสดงใหก้ับสถานทตูพิจารณา 

     โดยยอดเงินคงเหลอืทีระบุ ต้องสมัพันธก์ับยอดสดุทา้ยทรีะบุในรายการเดนิบญัชี (Bank Statement : Saving Account) 

      บัญชีธนาคาร .................................................. ยอดเงนิคงเหลอืล่าสุด ............................................. บาท 

      บัญชีธนาคาร .................................................. ยอดเงนิคงเหลอืล่าสุด ............................................. บาท 



 
 
 
 
22. ท่านมีหลักทรพัยอื์น นอกเหนอืจากบญัชีข้างตน้ หรอืไม่ อาทิเชน่ พันธบัตร, สลากออมทรพัย์/ออมสิน, หุ้น เปนต้น 

     (ถ้ามี ทา่นจําเปนตอ้งแสดงหลักฐานใหก้ับสถานกงสลุพิจารณา โปรดระบุรายละเอียด)  

     ประเภท .................................................................. มูลค่า/คิดเปนเปนจาํนวนเงิน .............................. บาท 

     ประเภท .................................................................. มูลค่า/คิดเปนเปนจาํนวนเงิน .............................. บาท 

23. บุคคลทเีดนิทางไปทอ่งเทยีวด้วยในทรปิ และความสัมพันธ ์โปรดระบุ  

      23.1 ชอื-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสมัพันธ์ ................. 

      23.2 ชือ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอรต์ ........................ ความสมัพันธ์ ................. 

      23.3 ชือ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอรต์ ........................ ความสมัพันธ์ ................. 

      23.4 ชือ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอรต์ ........................ ความสมัพันธ์ ................. 

      23.5 ชอื-สกลุ ................................................... เลขพาสปอรต์ ........................ ความสมัพันธ์ ................. 

24. ประวตัิการเดนิทางไปต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 10 ปทีผา่นมา (5 รายการ ลา่สดุ) โปรดระบุ  

      24.1 ประเทศ ............................ วัน/เดือน/ป ทเีดนิทางไป-กลบั .......................... วตัถุประสงค์ .................. 

      24.2 ประเทศ ............................ วัน/เดือน/ป ทเีดนิทางไป-กลบั .......................... วตัถุประสงค์ .................. 

      24.3 ประเทศ ............................ วัน/เดือน/ป ทเีดนิทางไป-กลบั .......................... วตัถุประสงค์ .................. 

      24.4 ประเทศ ............................ วัน/เดือน/ป ทเีดนิทางไป-กลบั .......................... วตัถุประสงค์ .................. 

      24.5 ประเทศ ............................ วัน/เดือน/ป ทเีดนิทางไป-กลบั .......................... วตัถุประสงค์ .................. 

25. ทา่นเคย ถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือไม่ (U.K. / SCHENGEN / AMERICA / CANNADA / AUSTRALIA และอนืๆ) โปรดระบ ุ

       2.1 วีซ่าของประเทศทีเคยถกูปฏิเสธ ................................... วนั/เดอืนป ทถีกูปฏเิสธ ............................. 

เหตุผลทถีูกปฏิเสธ (โปรดอธบิาย โดยละเอียด) .................................................................................... 

 2.2 วซ่ีาของประเทศทีเคยถกูปฏิเสธ ................................... วนั/เดอืนป ทถีกูปฏเิสธ ............................. 

เหตุผลทถีูกปฏิเสธ (โปรดอธบิาย โดยละเอียด) .................................................................................... 

26. ทา่นเคยถกูปฏเิสธ ไมอ่นญุาตให้เดินทางเข้าประเทศใดบ้าง โปรดระบ ุ

       2.1 ประเทศทถีกูปฏเิสธ ไม่อนญุาตให้เดินทางเข้า ........................ วนั/เดอืนป ทถีกูปฏเิสธ ...................... 

เหตุผลทถีูกปฏิเสธ (โปรดอธบิาย โดยละเอียด) .................................................................................... 

26.2 ประเทศทีถกูปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดนิทางเขา้ ........................ วัน/เดือนป ทถีกูปฏเิสธ ...................... 

เหตุผลทถีูกปฏิเสธ (โปรดอธบิาย โดยละเอียด) .................................................................................... 

27. ทา่นเคยได้รบัวีซ่าอังกฤษ (United Kingdom) ในระยะเวลา 10 ปทีผา่นมาหรือไม่ (หากเคยได้รับ โปรดระบุ โดยละเอียด) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตงัแต่วนัที .............................................. ถึงวนัท ี.................................................. 

             ประเภทวีซ่าทีได้รบั ......................................... รหัสอ้างองิ .............................................. 



 
 
 
 
28. ท่านเคยเดนิทางเขา้สหราชอาณาจักร ประเทศองักฤษ หรอืไม่ (หากเคยได้รบั โปรดระบุ โดยละเอยีด) 

         ไม่เคย 

เคยไป    วนั/เดือน/ป ทเีดนิทางไป-กลับ ........................................... วัตถุประสงค์ ........................... 

29. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการดํารงชีพระหวา่งการเดินทาง และระหวา่งพํานัก 

(ตรงกบัใบสมัครวีซ่าสง่สถานเอกอัคคราชทูต) 

            ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อนืออกค่าใชจ้่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชอื ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสมัพันธ์ ............................................................ 

   เงนิสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่า
ของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกําหนดวนัเดินทาง บรษัิทขอสงวนสิทธ ิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมือท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร ์และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบรอ้ยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยืนวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    

พร้อมจัดส่งให้กับบรษัิทฯทันท ี!! หากดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวซ่ีา บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ   ไม่
รับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลทีท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารทีจะใช้ยืนสถานทูต 
เนืองจากข้อมูลทงัหมด บริษัทฯจําเปนต้องดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลทไีม่สอดคล้องกับ
ความเปนจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้ชัดเจน 
(ระบุเปนภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชอืบรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนทไีด้รับ และวันเดือนปทีเรมิงาน 

 
 
 เมือท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยนืวีซ่า จากเจ้าหน้าทีของบรษัิทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยืนวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ก่อนถึงวันนัดหมายยนืวีซ่า 
          - ท่านจําเปนต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงทผีา่นมา 
 
 หมายเหต:ุ การอนุมตัิวซ่ีาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่ีส่วนเกียวข้องใดๆทงัสนิ ทังนีบรษัิทเปนเพียงตัวกลางที
คอยให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเทา่นัน  
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