
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรอ์งักฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ ์ออ๊กซฟอรด์ 6วนั3คนื 
เดนิทางสบายโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS (EY) 

เยอืนประเทศองักฤษ (England) สว่นหนึง่ของสหราชอาณาจกัร หนึง่ในประเทศใฝ่ฝนัของนกัเดนิทาง ทีเ่ต็มไปดว้ย
ความงดงามทางธรรมชาต ิความเกา่แกข่องประวตัศิาสตร ์พรอ้มสมัผสัวถิชีวีติในแบบผูด้อีงักฤษ 

 เยอืนมหานครลอนดอน ถา่ยรปูแลนดม์ารค์ หอนาฬกิา BIGBEN วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์สะพาน Tower Bridge 

 เมอืงออ๊กซฟอรด์ (Oxford) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการศกึษา ชมมหาวทิยาลัยไครชเ์ชริท์เป็นสถานทีถ่า่ยทําHarry Potter 

 ชม1ใน7สิง่มหัศจรรยข์องโลก กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge)  

 เยอืนเมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมส ์เช็คสเปียร ์นักเขยีนบทละครชาวอังกฤษและกวเีอกผูย้ ิง่ใหญ่ของโลกทีเ่มอืงสแตรทฟอรด์ 
อพัพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) 

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกทีบ่สิเตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ และทีถ่นนถนนออ๊กฟอรด์ ถนนสายแฟชัน่กลางกรงุลอนดอน 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
(หอ้ง SGL) 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

9 – 14 ส.ค. 61 44,900  
ไมม่รีาคาเด็ก 

(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 15,000 บาท) 

11,500 25  
19 – 24 ก.ย. 61 42,900 11,500 25  
10 – 15 ต.ค. 61  42,900 11,500 25  
18 – 23 ต.ค. 61  44,900 11,500 25  
14 – 19 พ.ย. 61  39,900 11,500 25  
5 – 10 ธ.ค. 61  44,900 11,500 25  
28  ธ.ค. – 2 ม.ค. 62 55,900 13,500 25  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท  

สายการบนิ เอทฮิดั (Etihad Airways)  

DEPARTURE EY405 BKK - AUH 18.25-22.00//EY011 AUH-LHR 02.40-07.30 

RETURN EY018 LHR - AUH 20.00-07.15+1//EY408 AUH-BKK 08.55-18.05 
 

หมายเหต:ุ เฉพาะเดนิทางวนัที ่9 – 14 ส.ค. 61 และ 28 ธ.ค. – 2 ม.ค. 62 

DEPARTURE EY405 BKK - AUH 18.25-22.00//EY011 AUH-LHR 02.40-07.30 

RETURN EY018 LHR - AUH 20.00-07.15+1//EY404 AUH-BKK 10.25-19.40 

วนัทีห่นึง่      กรงุเทพฯ  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ทา่อากาศยานอาบดูาบี ้ 

 
15.30 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิโซน Q  เคานเ์ตอรส์าย

การบนิ เอทฮิดั (EY)  เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวย
ความสะดวกดา้นเอกสารใบตม.และตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

18.25 น. เดนิทางสู ่อาบดูาบ ีโดยสายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY 
405  

22.00 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิอาบดูาบี ้แวะเปลีย่นเครือ่งบนิเพือ่ทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮทีโธรว ์ 
                      กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ 
วนัทีส่อง       สนามบนิฮทีโธรว ์กรงุลอนดอน – ซาลสบ์วัร ี ่- เสาหนิ สโตนเฮนจ ์– เมอืงออ๊กซฟอรด์ - ลอนดอน  
                     อาหารเทีย่ง,เย็น 
 
02.40 น.        นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานฮทีโธรว ์ ประเทศองักฤษ เทีย่วบนิที ่EY011 
07.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิฮทีโธรว ์กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ (เวลาทอ้งถิน่ที่ประเทศ

อังกฤษชา้กว่าที่ไทย 7 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการ
ประทับตราหนังสือเดนิทางด่านตรวจคนเขา้เมืองและรับ
สัมภาระ จากนัน้นําท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทาง
สู่ เมืองซาลส์บวัร ี่ (Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆแบบ
อังกฤษอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องกรุงลอนดอนระหว่าง
ทางท่านสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษทุ่งหญา้
กวา้งที่สวยงามตามเสน้ทางผ่าน นําท่านชมกองหิน
ป ระห ล าด  ส โต น เฮ น จ์ (Stonehenge) 1ใน   7สิ่ง
มหศัจรรยข์องโล   ก  กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็น
ความลับดํามดืในชว่งหนึง่ของประวัตศิาสตร ์แนวหนินี้มขีนาดมหมึาเรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ย
กอ้นหนิทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซอ้นกันอยู่3วงมีอายุ
ประมาณปลายยคุหนิถงึตน้ยคุบรอนซ ์ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทีร่ะลกึถา่ยรปูตามอัธยาศัย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่
เมอืงออ๊กซฟอรด์  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1)  
บา่ย  เมอืงอ๊อกซฟอรด์ (Oxford) เมืองที่มีชือ่เสียงในดา้นการศกึษา ถ่ายรูปไครสตเ์ชริช์คอลเลจ (Christ 

Church College) เ ป็ น
วทิยาลยัทีใ่หญ่ และงามสง่า
ทีสุ่ดในอ๊อกซฟอรด์ (ค่าทัวร์
ไม่ รวมค่ า เข า้ชมด า้นใน ) ที่
เกา่แกอ่ายกุวา่พันปี บางหอ้งใช ้
เป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์
แฮรร์ ีพ่อตเตอรเ์ป็นตน้  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

  นําท่านเดนิชมเมอืงทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม แลว้ผ่านชมสถานทีส่ําคัญตา่งๆ เชน่ โบสถป์ระจําเมอืง จัตรัุส  กลาง
เมอืง ศาลาวา่การประจําเมอืง อาคารพพิธิภัณฑต์า่งๆ และยา่นการคา้  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) 
หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางกลบัสูท่ ีพ่กั   

 ทีพ่กั: Premier  Inn London Heathrow Bath Road หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทีส่าม       ซติีท้วัรล์อนดอน - ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน – หอนาฬกิาบิก๊เบน – เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์–  
                    ถา่ยรปูพระราชวงับคัก ิง้แฮม – ตรุสัทราฟลัการ ์- ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กฟอรด์                                                                

  อาหารเชา้,เทีย่ง 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

  

 

 

 

 นําท่านชมกรุงลอนดอนมหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปดว้ยประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่ง
เครอืจักรภพ และศนูยร์วมอํานาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจบุนั และเป็นศนูยร์วมสถาปัตยกรรมที่
สวยงามแห่งหนึง่ของโลก  นําท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆและเดนิชมววิโดยรอบของ ทาวเวอร ์ออฟ 
ลอนดอน (Tower of London) (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าเขา้ชมประมาณ14.50ปอนด)์ สรา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลีย่ม
ที1่แหง่อังกฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรงุ
ลอนดอน มกีารขดุคคูลองลอ้มรอบปราสาทเพือ่ป้องกนัระหวา่งกําแพงชัน้ในและนอก ปัจจบุันใชเ้ก็บมหามงกฎุ
และเครือ่งเพชรของพระราชวงศอ์ังกฤษ เป็นสถานทีแ่หง่ประวติ ิ ศาสตรท์ีย่าวนานและมสีสีันทัง้สยดสยองและ
น่ากลัว เนื่องจากครัง้หนึง่ทีน่ีเ่คยเป็นคกุและทีป่ระหารมากอ่น ใกล ้ๆ กนัเป็นทีต่ัง้ของสะพาน Tower Bridge อกี
สญัลักษณ์หนึง่ของลอนดอน ปัจจบุนัเป็น  พพิธิภัณฑซ์ึง่เป็นกลุม่อาคารและหอคอย จากนัน้เดนิทางไป ชม หอ
นาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN) ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตัง้อยู่บนหอสงู 180 ฟุต หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟุต 
ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิว้ ระฆังตหีนักถงึ 14 ตัน สรา้งขึน้โดย เอ็ดมันต ์เมคเกตต ์เดนสิัน เป็นนาฬกิาทีใ่หญ่
ทีสุ่ดในโลกเป็นศูนยค์วบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรนีิช ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทางวทิย ุ
BBC  ลอนดอนในการถ่ายทอดเสยีงการตรีะฆังไปท่ัวโลกและยังเป็นหอนาฬกิาประจําพระราชวงัเวสตม์นิส
เตอร ์ซึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภา อังกฤษ ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬกิาถูกสรา้ง
หลังจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส์ แบร์รี เป็น
ผูอ้อกแบบ โดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตัวนาฬกิาอยูส่งูจากพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึง่แขวนไว ้
บรเิวณช่องลมเหนือหนา้ปัดนาฬิกา ตัว อาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรีย 
(Victorian gothic)  และบนสะพาน Westminster ท่านสามารถบันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London 
Eye) ซึง่เป็นชงิชา้สวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยมและเป็นจุดดงึดูดนัก ท่องเที่ยวไดอ้ย่างมาก มผีูม้าเยอืนมากกว่า 3 ลา้นคนต่อปี
จากนัน้นําท่านถา่ยรูปหนา้ วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์(Westminster Abbey) เดมิเป็นสํานักสงฆ ์(แอบ
บ)ี แตปั่จจบุันเป็นวัดนกิายองักลคิันทีต่ัง้อยูท่างตะวันตกของพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ในกรงุลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ซึง่สถาปัตยกรรมสว่นใหญเ่ป็นแบบกอธคิ นอกจากหอคอยทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟกูอธคิ แอบบเีวสต์
มนิสเตอรเ์ป็นสถานที่ที่ใชใ้นการทําพระราชพิธีบรมราชาภเิษกและที่ฝัง  พระบรมศพของพระมหากษัตรยิ์
อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์ระหวา่งปี ค.ศ. 1546 ถงึปี ค.ศ. 1556 แอบบไีดรั้บเลือ่นฐานะขึน้เป็นมหาวหิาร 
ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชนิีนาถเอลซิาเบธที ่1 แอบบกี็ไดรั้บแต่งตัง้ใหเ้ป็นพระอารามหลวง (Royal 
Peculiar) 



 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) 

บา่ย นําผา่นชม จตัรุสัราฟลัการ ์(Trafalgar Square) เป็นจัตรัุสทีใ่หญ ่
ตัง้อยูใ่จกลางกรงุลอนดอน กลางจัตรัุสนัน้มอีนุสาวรยีล์อรด์เนลสัน 
วรีบรุษุคนสําคัญของอังกฤษ ตัง้อยูบ่นเสาสงูใกล ้ๆ กนัเป็นทีต่ัง้ของ
พระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้ชาลสท์ี ่1 และป้ายเริม่ตน้กโิลเมตร
หรอืไมลท์ี ่0 ทราฟัลการส์แควสย์ังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมา
ถ่ า ย ภ า พ  จ า ก นั้ น นํ า ท่ า น ช ม แ ล ะ ถ่ า ย รู ป ด้ า น น อ ก 
พ ระราช วงับ ัคกิ้งแฮม  (Buckingham Palace) ซึ่งเดิม เป็น 

“คฤหาสน์” ก่อนจะไดรั้บ
การสถาปนาเป็นพระราชวัง 
ประจําราชวงศอ์งักฤษ และ
ผา่นชม   วงเวยีนพคิคาดิ
ล ี  เลสเตอร์สแควร์ราย
ลอ้มไปดว้ยโรงภาพยนตร ์ 
ภายในจัตุรัสมีรูปปั้น “ชาร์
ล ี แชปปลนิ” ดาราตลกใน
ยุคภาพยนตรข์าวดํา กลางจัตุรัสมน้ํีาพุเช็คสเปียรส์รา้งเป็นอนุสรณ์ไวใ้นศูนยก์ลางการละครแห่งนี้  ทางเดนิ
รอบๆจัตรัุสมรีอยประทับฝ่ามอืของดาราฮอลลวีดูหลายคนรวมทัง้ป้ายขอ  งบรษัิทสรา้งภาพยนตรย์ักษ์ใหญข่อง
โลก นําท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford Street) เป็นย่านชื่อดังในกรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ มคีวามยาวถงึ 1.6 กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชัน้นําของอังกฤษ และชอ้ปป้ิงเซ็น
เตอรม์ารวมกันอยู่บนถนนเสน้เดยีวกันมากมาย ไม่วา่จะเป็นพลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที,หา้งสรรพสนิคา้จอหน์
หลุยส,์หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ ซึง่แต่ละหา้งก็ลว้นแลว้แต่มชีือ่เสยีงดว้ยกันทัง้สิน้ (อสิระ
อาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) ถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Bath Road หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทีส่ ี ่           อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                            
                     อาหารเชา้ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 
 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง 

(ไม่มีรถบัสบริการในวันนี้) ในกรุงลอนดอนหรือรอบนอกซึ่ง
สามารถเดนิทางเทีย่วไดง้่าย โดยรถไฟใตด้นิ Tube , รถเมล ์
โดยใชบ้ัส Oyster ทีค่รอบคลุมการเดนิทางท่ัวกรงุลอนดอนและ
รอบนอก หรือท่านจะเลือกไปเที่ยวชมบริเวณรอบนอกกรุง
ลอนดอน เชน่ เมอืงอ๊อกฟอรด์ เมอืงแคมบรดิจ ์ซึง่เป็นเมอืงรวม
หลายวทิยาลัยทีน่่าเทีย่ว ซึง่ใชเ้วลาเดนิทางจากลอนดอนไมเ่กนิ
1ชั่วโมงโดยรถไฟ กรณีที่ท่านเลือกเที่ยวในลอนดอน จะมีมวิ
เซีย่มสําคัญมากมาย ซึง่มทัีง้เสยีคา่เขา้ชม และ ไมเ่สยีคา่เขา้ชม
อาท ิเชน่ บรติชิมวิเซยีม National Museum หรอืขึน้ลอนดอนอาย ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งู
ที่สุดในทวีปยุโรป หรือน่ังเรือล่องแม่น้ําเทมส์ น่ังรถบัสเปิดประทุน hop on hop bus 
london ชมเมอืง เป็นตน้ (อาหารเทีย่งและเย็นอสิระตามอธัยาศยั)  
 ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Bath Road หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีห่า้          ลอนดอน - สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - บสิเตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ - สนามบนิฮทีโธวร ์                                                                             
                        อาหารเชา้,เทีย่ง 
 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford-
upon-Avon) เมืองบา้นเกดิของวลิเลียมส ์เช็คสเปียร์ นักเขียนบท
ละครชาวอังกฤษและกวเีอกผูย้ ิง่ใหญ่ของโลก เชญิสัมผัสชวีติความ
เป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต และเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity 
สถานที่ในประวัตศิาสตรท์ี่เกีย่วขอ้งกับกวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้่านเดนิ
เลน่ยา่นใจกลางเมอืงตามอธัยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) 

บา่ย นําท่านเดินทางสู่ บสิเตอร ์เอ้าทเ์ลท วลิเลจ (Bicester village 
shopping Centre ) ก่อตัง้ในปี1992 มีรา้นคา้มากกว่า900รา้นของ
แฟชัน่ชัน้นําของโลกและแบรนดไ์ลฟ์สไตลค์อลเลคชัน่ทันสมัย 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 นําท่านเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์
เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลับ 

20.00 น.       ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิเอทฮิดั  เทีย่วบนิที ่EY 018 

วนัทีห่ก          ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี–  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 
 
 
07.15น. เดนิทางถงึสนามบนิอาบดูาบี ้แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่าธารณรฐัอาหรบั เอมเิรตส ์
08.55น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทีย่วบนิ EY408  
18.05น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
หมายเหต:ุ เฉพาะกรุป๊เดนิทางกลบั วนัที ่9 – 14 ส.ค. 61 และ 28 ธ.ค. – 2 ม.ค. 62 

DEPARTURE EY405 BKK - AUH 18.25-22.00//EY011 AUH-LHR 02.40-07.30 

RETURN EY018 LHR - AUH 20.00-07.15+1//EY404 AUH-BKK 10.25-19.40 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

3.การชําระคา่บรกิาร  
- กรณุาชําระคา่มดัจํา (มดัจําทวัร+์คา่วซีา่) ทา่นละ 26,000 บาท  
กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทัวร ์
 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทางเทา่นัน้ 
สําคญั กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางท่านจําเป็นตอ้งชําระค่าทัวรทั์ง้หมดหรอืคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามที่
บรษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่า่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท
จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้** กรณุาสง่เอกสารกรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูขอวซีา่ (ตามทา้ยรายการทัวร)์ พรอ้มหลักฐานการโอนเงนิ
มัดจํา  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัด
จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุป๊เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได ้
2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการEtihad Airways 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกันวนิาศ
ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผน
ประกนัภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  โดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้นี้ ท่าน
สามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิ
สามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 30 GBP ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ และนํา้ใจจากทา่น 
8.ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจําต ัว๋เครือ่งบนิ และหรอื คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออก
ต ัว๋แลว้ ) 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม หรือกรณีกรุ๊ปคอนเฟิรม์
เดนิทางลา่ชา้อาจสง่ผลทาํใหโ้รงแรมทีพ่กัจะอยูใ่นบรเิวณเมอืงใกลเ้คยีงทีร่ะดบัเทา่เทยีมกนั 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 14วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท  ประกัน ท่ั วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองที่VFS Global (เทรนดี้ ชัน้28) เพราะตอ้งพิมพ์ลายนิ้วมือ และสแกนม่านตา 
(เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกบัทา่น และดําเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งดําเนินการนัดควิยื่นวซี่า ( ในการทําควิวซี่า เอกสารทุกอย่างของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดก่อน และทางเราจะกรอก
ออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยูก่บัทางสถานฑตูและในระหวา่งดําเนนิการไม่
สามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ืน่คําขอทกุคนตอ้งไปทีศ่นูยรั์บคําขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายตํุา่กวา่ 5 ปีตอ้งไปปรากฏตัวทีศ่นูยด์ว้ย แต่
ไม่ตอ้งใหข้อ้มูลชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)  เด็กทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญ่พาไปดว้ย และผูใ้หญ่นี้จะตอ้งไม่ใชเ่จา้หนา้ที่
ของวเีอฟเอส  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุันทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลับ และหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่
จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่งา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่ของทา่น  

2.เอกสารสว่นตวั  
   2.1 สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน 
   2.2 สําเนาใบเปลีย่นชือ่ -นามสกลุ, สําเนาใบหยา่ หรอื ทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี แปลภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
   2.3 สําเนาสตูบิตัร (ในกรณีอายตํุา่กวา่ 20 ปี) แปลภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
 
3.หลกัฐานการทาํงาน 
    3.1 หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท ที่ท่านทํางานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) ตอ้งระบุตําแหน่ง, อัตราเงนิเดือน
ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เร ิม่ทํางานกับบรษัิทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดนิทางไปยุโรป หลังจากนั้น จะกลับมาทํางาน
ตามปกตหิลังครบกําหนดลา (เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวันยืน่คํารอ้งขอวซีา่)  
    3.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอสําเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์หรอื หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ทีค่ัดสําเนาไว ้
ไมเ่กนิ 3 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์(พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
    3.3 กจิการไมจ่ดทะเบยีน อาท ิFreelance, ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ตอ้งเขยีนหนังสอืแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการ
ทํางาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ (เป็นภาษาองักฤษ) 
 
4. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบันการศกึษา (เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
พรอ้มถา่ยสําเนาบตัรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวันยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

* ช ือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ และใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช ือ่สถานทตูทีย่ ืน่ *  

** ในกรณ ีท ีผ่ ูเ้ดนิทางเป็นเด็กอาย ุต ํา่กวา่ 20 ปีบรบิ ูรณ ์ ** และไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา หรอืเดนิทางไปกับ
บดิา หรอื มารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอมจากทางอําเภอ โดยทีบ่ดิา, และมารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดง
ความจํานงในการอนุญาตใหบุ้ตร เดนิทางไปต่างประเทศกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรอื
ผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และตราประทับจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์
บดิาและมารดาพรอ้มเซน็รับรองสําเนาถกูตอ้ง ถา้กรณีบดิาและหรอืมารดาเสยีชวีติตอ้งมสํีาเนาใบมรณะบตัรดว้ย 
(พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 
5.หลกัฐานการเงนิ  

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิ หรอืสําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจําสว่นตัว 
ยอ้นหลัง 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบัญชขีองท่านใหถ้งึปัจจุบันดว้ย) ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมี
จํานวนไมตํ่า่กวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสู่
ภมูลํิาเนา 

** กรณีไมม่กีารอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยภ์ายในระยะเวลา 6 เดอืน ตอ้งขอ Statement จากธนาคารเทา่นัน้ ** 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ตอ้งเขยีนหนังสอืรับชีแ้จงความสัมพันธ ์(Sponsot Letter) และขอหนังสอืรับรอง
ค่าใชจ้่าย โดยใหบุ้คคลที่ออกค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นผูข้อหนังสอืรับรอง BANK SPONSOR หรอื BANK GUARANTEE ที่ออก
จากทางธนาคารเทา่นัน้ )ฉ บับภาษาอังกฤษ (โดยระบชุือ่เจา้ของบัญช ีบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย สะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้
พาสปอรต์ และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง สะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใช ้
เวลาดําเนนิการประมาณ 3 วัน  และ 

(เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวันยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 
**กรณุาปรบัอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์กอ่นแสดงตวัยืน่ขอวซีา่ 3-5 วนั ** 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีงนิฝากประจํา** 
* เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร * 



 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MISTER , MRS , MISS , MASTER)   .............................................................................. 

2. ชือ่ - นามสกลุ เดมิ (หากม ีโปรดระบ)ุ .................................................................................................... 

  เหตผุลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) ...............................  เปลีย่นเมือ่วันที ่(วัน/เดอืน/ปี) ....................... 

3. วัน/เดอืน/ปี เกดิ ..........................................  อาย ุ............... ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 

4. ทีอ่ยูปั่จจบุัน  .................................................................................................................................... 

                     ตําบล .................... อําเภอ .................... จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย ์

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

5.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบุนั ทา่นอาศัยมากีปี่  ....................................... 

6. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)  สมรส(ไมจ่ดทะเบยีน)  หยา่รา้ง    มา่ย 

7.ชือ่-สกลุ บดิา ................................................ และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานทีเ่กดิ................. 

8.ชือ่-สกลุ มารดา ............................................. และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานทีเ่กดิ.................. 

9.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส และบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชือ่-สกลุ,วัน/เดอืน/ปี เกดิ เลขทีพ่าสปอรต์ 
   สถานทีเ่กดิ 
 
    1.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ .........................  

         เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

    2.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ .........................  

         เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

    3.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ .........................  

         เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

    4.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ .........................  

         เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

10.ทา่นม ีPassport หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี้ 

  - เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 

  - เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

11.ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา  

    1.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    2.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    3.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    4.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    5.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    6.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    7.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    8.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

    9.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

12. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรณุาระบ ุ

 ชือ่-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

 ชือ่-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

 ชือ่-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

13.ทา่นเคยทํางานเหลา่นีห้รอืไม ่(ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ) .................... 

14.อาชพีปัจจบุนั .............................................. ตําแหน่ง ........................................................................ 

     ลักษณะ/รายละเอยีดของงานทีป่ฏบิัต ิ.................................................................................................... 

     ชือ่สถานทีทํ่างาน หรอืรา้นคา้ โรงเรยีน มหาวทิยาลัย ................................................................................  

     ทีอ่ยู ่............................................................................................................................................... 

     รหัสไปรษณีย ์..................... โทรศัพทท์ีทํ่างาน ................................ อเีมล ์........................................... 

15.วันทีเ่ร ิม่ตน้ทํางาน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองการงาน โปรดระบ ุวัน/เดอืน/ปี)  .................................................. 

16.รายไดต้อ่เดอืน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองการงาน) ............................................บาท  

17.อาชพีหรอืรายไดเ้สรมิ นอกเหนอืจากอาชพีหลัก  ............................................................................... 

18.คา่ใชส้ว่นตัวจา่ยของทา่นตอ่เดอืน  .................................... บาท 

19.คา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีตอ่เดอืน   .................................... บาท 

20.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่งๆ ตอ่เดอืน  ..........................  บาท 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

21.ทา่นมหีลักทรัพยส์ว่นตัวนอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบตัร หุน้ เชา่ หรอือืน่ๆ กรณุาระบ ุ

     ..............................................................   รวมเป็นจํานวนเงนิ  .................................................... 

22.มเีงนิคงเหลอืในบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์เป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร ่ 

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

23.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอืน่ๆนอกเหนอืจากประเทศองักฤษหรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย โปรดระบเุหตผุล พรอ้ม วัน/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ ......................................................... 

24.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษหรอืไม.่..................................... 

    ไมเ่คย   เคย โปรดระบเุหตผุล พรอ้ม วัน/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ ......................................................... 

25.ภายใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ ........ ครัง้ 

ทา่นไดว้ซีา่ประเภท ................................. วันออกวซีา่ ............................  วันหมดอายขูองวซีา่ ........................... 

เดนิทางออกจากประเทศไทยวันที ่.................................... และถงึประเทศองักฤษวันที ่........................................... 

26. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ .......................................................... 

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์.........................................................   

   เงนิสด 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น  ** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เลา่ จําเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการทํางานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการทาํงานของทา่นเป็น

ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ตาํแหนง่ของทา่น 
 
หมายเหต ุการอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตัวกลาง
และคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

ศนูยย์ืน่วซีา่องักฤษ 

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

 

 

  


	โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)

