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UK  

เดนิทางโดยสายการบนิ รอยลับรไูน แอรไ์ลน ์(BI) 

เยอืนประเทศองักฤษ (England) สว่นหนึง่ของสหราชอาณาจกัร หนึง่ในประเทศใฝ่ฝนัของนกัเดนิทาง ทีเ่ต็มไปดว้ย

ความงดงามทางธรรมชาต ิความเกา่แกข่องประวตัศิาสตร ์พรอ้มสมัผสัวถิชีวีติในแบบผูด้อีงักฤษ 

◊ ลอนดอน ซาลสบ์วัร ี ่ชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก เสาหนิสโตนเฮนจ ์  

◊ ซติ ีท้วัรล์อนดอน ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน หอนาฬกิาบิก๊เบน เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์ 
◊ สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ 

◊ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกทีบ่สิเตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ   
◊ อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 1 วนั 
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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

06-11 กนัยายน 62 35,888 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant คดิ 

50 % ของราคาทวัร)์ 

20,000 25  

27 กนัยายน – 02 ตลุาคม 62 35,888 20,000 25  

11 – 16 ตลุาคม 62 35,888 20,000 25  

25- 30 ตลุาคม 62 35,888 20,000 25  

08 - 13 พฤศจกิายน 62 35,888 20,000 25  

22 - 27 พฤศจกิายน 62 35,888 20,000 25  

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 6,000 บาท << 

 

 

 

ไฟลท์บนิ  

Departure  BI514  BKK-BWN  13.30-17.15  BI003  BWN-LHR  22.55-06.25+1   

Return BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1 // BI519 BWN-BKK 18.40-20.25 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานบรไูน 

                 
 
10.00 น. พรอ้มกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศช ัน้ 4 ประตู 10 โซน U 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ รอยลับรูไน แอรไ์ลน ์(BI)  เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

13.30 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานบรไูน โดยสายการบนิรอยลับรไูน แอรไ์ลน ์Royal 
Brunei Airlines  เทีย่วบนิที ่BI514  

17.15 น. ถงึสนามบนินานาชาตบิรูไน แวะเปลีย่นเครือ่งบนิเพือ่ทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ
ฮทีโธรว ์  กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ 

 

วนัทีส่อง       สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์– เมอืงซาลสบ์วัร ี ่- สโตนเฮนจ ์– โรงอาบน า้โรมนั –  บรสิตอล 

                                                                                                                                   อาหาร เทีย่ง 

22.55 น. น าทา่นเดนิทางสูก่รงุลอนดอน ประเทศอังกฤษ เทีย่วบนิที ่BI003 
06.25 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 

(เวลาทอ้งถิน่จะชา้กวา่เวลาในประเทศไทย 6 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทาง ตรวจ
คนเขา้เมอืง และรับสัมภาระ จากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทาง
เพือ่ไปรับประทานอาหารเย็น 
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08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงซาลสบ์วัรี ่(Salisbury) เมอืงชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ (ระยะทาง114 ก.ม./ใชเ้วลา 
1.30 นาท)ี  อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องกรุงลอนดอนระหวา่งทางทา่นสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ 
ทัง้ทุ่งหญา้อันกวา้งใหญ่ที่สวยงามตามเสน้ทางผ่าน จากนั้น น าท่านชม กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์
(Stonehenge) 1ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก กองหนิหรือแนวแท่งหนิที่เป็นความลับด ามืดในช่วงหนึ่งของ

ประวัตศิาสตร์ แนวหนินี้มีขนาดมหมึาเรียงรายราวๆ 3 กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสูงขนาดใหญ่
ประมาณ112 กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยูก่ลางทุง่นา เป็นรูปวงกลมซอ้นกันอยู ่3 วงมอีายปุระมาณปลายยคุหนิถงึตน้ยคุ
บรอนซ ์ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทีร่ะลกึถา่ยรปูตามอัธยาศัย  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) อาหารจนี 
บา่ย  จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาธ (ระยะทาง 

55 กม./ 1 ชม.) เมอืงเก่าแก่ทีม่อีายุยาวนาน
กว่า 2,000 ปีเพือ่ชม โรงอาบน า้โรมนั ทีส่รา้ง
ขึ้นมาตั ้งแต่ยุคโรมันโบราณ เ ป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีม่คีณุค่าทางประวัตศิาสตรเ์ป็นอย่าง
มาก ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามตาม  
สถาปัตยกรรมแบบโรมัน ดว้ยหลักฐานการเป็น
บ่อน ้าพุรอ้นและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลอื
อยู่ท าใหเ้มือง   บาธไดข้ึ้นทะเบียนเป็นเมือง
มรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 
ตอ่มามกีารปรับปรุงซอ่มแซมตัวอาคารดว้ยเงนิลงทนุถงึ 5.5 ลา้นปอนดแ์ละเสร็จสิน้ในปี จากนัน้ น าเดนิทางตอ่สู ่
เมอืง บรสิตอล (Bristol )  เป็นเมอืงเล็กๆ ทีร่วบรวมเรือ่งราวความน่าสนใจ ประวัตศิาสตรแ์ละกจิกรรมต่างๆ 
มากมายเอาไว ้คอยตอ้นรับ นักทอ่งเทีย่วทั่วโลก แตเ่ดมิเมอืงบรสิตอล คอืเมอืงทา่ดัง้เดมิของอังกฤษตัง้อยูท่าง
ตอนใตใ้กลก้ับมหาสมุทรแอตแลนตกิ เป็นเมืองที่มีอากาสอบอุ่นเเละมีเเสงเเดดส่องมากที่สุดเเห่งหนึ่งของ
ประเทศอังกฤษ (ระยะทาง 22 กม./ 1 ชม.) แวะถา่ยรปู  St. 
Mary Redcliffe  โบสถเ์ซนตแ์มรีเ่รดคลฟิฟ์ โคง้แหลมและ
ไฟนวลเป็นผลงานชิน้เอกของสถาปัตยกรรมโกธคิทีม่มีานาน
กว่า 800 ปี ควนีอลซิาเบธ ที ่1 กล่าวว่า "โบสถท์ี่สวยที่สุด
และดทีีสุ่ดและมชีือ่เสยีงมากที่สุดในอังกฤษ" และบรเิวณที่
ศักดิ์ส ิทธิ์นั ้นไดเ้ก็บความลับจากบริสตอลและอดีตของ
อเมรกิา Bristol cathedral มคีวามพเิศษเป็นพเิศษ มันเป็น
หนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดในโลกของ 'โบสถ์ในยุคกลาง' ซึง่
หมายความว่าเพดานโคง้ในวหิารนักรอ้งและทางเดินลว้น
แลว้แต่มีความสูงเท่ากันท าใหม้ีพื้นที่สูงและสว่างพรอ้มซุม้
โคง้ทีส่ง่างาม Llandoger Trow มเีรือ่งเล่าขานว่าแดเนียล
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เดโฟไดพ้บกับอเล็กซานเดเซลเคริก์แรงบันดาลใจของเขาส าหรับโรบนิสันครูโซทีน่ี่ และมันก็เป็นโรเบริต์หลุยส์

สตเีวนสันแรงบันดาลใจ ส าหรับพลเรอืเอกเบนบาวในเกาะมหาสมบัต ิในยุควกิตอเรยีผับเกีย่วขอ้งกับโรงละคร 
Royalซึง่อยูฝ่ั่งตรงขา้ม 

  ถนนและการเขา้ชมโดยนักแสดงและนักดนตรหีลายคนรวมทัง้เฮนรเีออรว์งิ  
อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอทัธยาศยั 

เย็น หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

ทีพ่กั: Ibis Bristol Centre 3 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม  บรสิตอล - Bourton On The Water  - เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน –  ลอนดอน 

                                                                                                                          อาหารเชา้,เทีย่ง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่) 
น าท่านเดินทางไปยังหมู่บ ้านไบบิวรี่ 

(Bibury) (ระยะทาง 76 กม./1.30  ชม.) 
หมู่บา้นที่สวยที่สุดในอังกฤษ โดยไดร้ับ

การยกยอ่งจากวลิเลยีม มอรร์สิ ดไีซเนอร์

เสือ้ผา้ นักเขยีน และเป็นผูท้ีม่อีทิธพิลดา้น

สงัคมของอังกฤษ มอรร์สิมชีวีติอยูร่ะหวา่ง

ปี 1834-1896 ไดต้ัง้ฉายาหมู่บา้นไบบวิรี่

ว่ า เ ป็ น  The most beautiful village in 

England สว่นสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซไ์ดย้ก

ย่องใหไ้บบิวรี่เป็นหมู่บา้นที่ถ่ายรูปสวย

ที่สุด เพราะไบบิวรี่มีบา้นที่เป็นลักษณะ

กระท่อมที่สรา้งมาเป็นเวลานาน และมี

แม่น ้าสายเล็กๆชือ่ Coln ไหลผ่านหมู่บา้น

แห่งนี้  ป ร ะกอบกับคนในหมู่ บ า้นตก

แต่งหนา้บา้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบอังกฤษท าใหค้วามงดงามของไบบวิรีม่มีากขึน้ จากนัน้ น าท่านเดนิทางไปยัง

เมอืงเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water (20 กม./30 นาท)ี ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีไ่ดร้ับการโหวตใหเ้ป็นหมูบ่า้น

ทีม่คีวามสวยงามมากทีส่ดุในอังกฤษ ดว้ยลักษณะของตัวอาคารทีม่คีวามโดดเดน่เฉพาะ ปลูกสรา้งตัวอาคารดว้ย

หนิ ซึง่เป็นหนิ Cotswold stone เท่านัน้ ภายในหมูบา้นจะมแีม่น ้าWindrushไหลผ่าน มเีป็ดหัวเขยีวสวยงามเวยีน

วา่ยเต็มแมน่ ้า เป็นหมูบ่า้นทีม่ธีรรมชาตสิดุแสนโรแมนตคิ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)  
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) (40กม./1  ชม.)เมอืงบา้น

เกดิของวลิเลยีมส ์เช็คสเปียร ์นักเขยีนบทละครชาวอังกฤษและกวเีอกผูย้ ิง่ใหญ่ของโลก เชญิสัมผัสชวีติความ
เป็นอยูข่องกวเีอกในอดตี และเยีย่มชมโบสถเ์กา่แก ่Holy Trinity สถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับกวเีอกผู ้
นี ้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ยา่นใจกลางเมอืงตามอัธยาศัย จากนัน้ น าทา่น
ไปถ่ายรูปที่ Bridge Street และ Old Thatch Tavern  น าท่าน
เดินทางสู่  บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท ว ิลเลจ (Bicester village 
shopping Centre ) กอ่ตัง้ในปี1992 มรีา้นคา้มากกวา่900รา้นของ
แฟชัน่ชัน้น าของโลกและแบรนดไ์ลฟ์สไตลค์อลเลคชั่นทันสมัย 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 
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(อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั)  จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นชม กรุงลอนดอน มหานครอันยิง่ใหญ่ทีเ่ต็มไป
ดว้ยประวัตศิาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอ านาจการปกครองของสหราช
อาณาจักรในปัจจบุัน และเป็นศนูยร์วมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแหง่หนึง่ของโลก (ระยะทาง 163 กม./2.30  ชม.) 

ค า่ น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก  
ทีพ่ัก: Ibis London Wembley 3 ดาว หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่        อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

                                                                                                                                           อาหารเชา้ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่4) 

  อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั  
ใหท้่านช็อปป้ิงหรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น Warner Bros. Studio Tour London, Hyde Park,              
Notting Hill และอืน่ๆ ท่องเทีย่วดว้ยตัวท่านเอง การเดนิทางท่องเทีย่วสามารถเดนิทางไดง้่ายและสะดวก มไีกด์
แนะน าการเดนิทางใหท้า่น สามารถเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า สถานทีแ่นะน ามดีังนี้ 
-  Warner Bros. Studio Tour London ส า ห รั บ ส า วก  Harry potter ห า้ ม
พลาด!! วอรเ์นอร ์บราเธอรส์ สตดูโิอ  ลฟีสเ์ดนตัง้อยูใ่นเมอืงลฟีสเ์ดน ไมไ่กลจาก
ลอนดอน เป็นสตดูโิอขนาดใหญ่ทีใ่ชถ้่ายท าภาพยนตรแ์ละละครหลายเรือ่งรวมทัง้
แฮร์รี่ พอตเตอร์ เมื่อการถ่ายท าภาพยนตร์สิน้สุดลงวอร์เนอร์ บราเธอร์สก็เปิด
สตูดโิอส่วนที่ใชใ้นการถ่ายท าแฮร์รี่ พอตเตอร์ ทางสตูดโิอยังมีวดิีโอบอกเล่า
เรือ่งราวและเบือ้งหลังการถ่ายท าฉากนัน้ๆ อยา่งละเอยีด แถมยังมกีจิ  กรรมพเิศษ 
เชน่ การขีไ่มก้วาดชมเมอืงลอนดอน ทดลองใสเ่ครือ่งแบบนักเรยีนฮอกวอตส ์และ
ก า ร น่ั ง ร ถ ไฟ ไปฮอก ว อตส์ ใ ห ้เ ห ล่ า แฟนคลั บ ไ ด ้ร่ ว ม ส นุ ก กั น อี ก ด ้ว ย  ท่ า น ส า ม า ร ถ จอ งตั่ ว ผ่ า น 
https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets  (ตอ้งซือ้ตั๋วลว่งหนา้เทา่นัน้) 
วิธีเด ินทางไป  Warner Bros. Studio Tour London เดินทางโดยรถไฟฟ้า National train ไปยังสถาณี 
Watford Junction ใชเ้วลา 1ชัว่โมง 30นาท ีเปลีย่น 2สถาณี คา่โดยสารประมาณ 38 ปอนด ์
- Harrods หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัของลอนดอน สนิคา้ถูกจัด
แบ่งเป็นหอ้งๆ เชน่ หอ้งน ้าหอม หอ้งกระเป๋าแบรนดเ์นม หอ้งนาฬกิา 
หรอืหอ้งเครือ่งประดับ หากท่านเดนิช็อปป้ิงทีน่ี่เหมอืนเดนิช็อปป้ิงอยู่
ในพระราชวัง เพราะการตกแต่งแต่ละหอ้งช่างหรูหราอลังการ 
โดยเฉพาะโถงบันไดเลือ่น ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมโรมันผสมบันไดเลือ่น
สไตล์อียิปต์ บางครั ้งมีนักรอ้งโอเปร่ามาเปล่งเสียงขับกล่อม ท่าน
สามารถมาอยูบ่รเิวณนี้เพือ่เก็บรูปถา่ยไวเ้ป็นความทรงจ า โซนอืน่ๆของ 
Harrods ท่านสามารถเดนิไดส้บายไม่แออัด มอีนุสรณ์สถานร าลกึถงึ
เจา้หญงิไดอาน่าและโดดีไ้วเ้ป็นจุดถ่ายรูป หากเดนิอกีสักพักก็จะถงึ Harvey Nichols บนถนน Knightsbridge ทา่น
สามาถเดนิชอ็ปป้ิงทีน่ีซ่ ึง่มบีรรยากาศราวกบัเดนิบนแคทวอลก์  
วธิเีดนิทางไป Hyde Park สามารถเดนิทางโดยไฟฟ้า National train ลงทีส่ถาน ีKnightsbridge ใชเ้วลา 58 นาท ี
คา่โดยสารประมาณ 28 ปอนด ์(อาหารเทีย่งและค า่อสิระตามอธัยาศยั)  

ค า่ ทีพ่กั: Ibis London Wembley 3 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets
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วนัทีห่า้        กรงุลอนดอน - สะพาน Tower Bridge- หอนาฬกิาบิก๊เบน – ลอนดอนอาย -   

                    พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ -  Westminster Abbey – พระราชวงับคักิง้แฮม          อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที5่) 

น าท่านเดนิทางสู่  ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน (Tower of London) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเขา้ชมประมาณ15
ปอนด)์ สรา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลี่ยมที1่แห่งอังกฤษ
ในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์เพือ่ใช ้

เป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน 
มกีารขดุคคูลองลอ้มรอบปราสาทเพือ่ป้องกันระหวา่ง  
ก าแพงชัน้ในและนอก ปัจจุบันใชเ้ก็บมหามงกุฎและ
เครือ่งเพชรของพระราชวงศอ์ังกฤษ เป็นสถานทีแ่หง่
ประวติ ิ ศาสตรท์ีย่าวนานและมสีสีนัทัง้สยดสยองและ
น่ากลัว เนื่องจากครั ้งหนึ่งที่นี่ เคยเป็นคุกและที่
ประหารมาก่อน ใกล ้ๆ กันเป็นที่ตั ้งของสะพาน 
Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน 
ปัจจุบันเป็น   พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและ
หอคอย จากนัน้เดนิทางไป ชม หอนาฬกิาบิก๊เบน (BIG 
BEN) ของกรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ ตัง้อยูบ่นหอสงู 
180 ฟุต หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว  24 
นิว้ ระฆงัตหีนักถงึ 14 ตัน สรา้งขึน้โดย เอ็ดมันต ์เมคเกตต ์
เดนิสัน เป็นนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นศูนย์ควบคุม
เวลามาตรฐานของโลกกรนีชิ ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของ
โลก โดยผ่านทางวทิยุ BBC  ลอนดอนในการ  ถ่ายทอด
เสียงการตีระฆังไปท่ัวโลกและยังเป็นหอนาฬกิาประจ า
พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภา 
อังกฤษ ตัง้อยูท่ศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอ
นาฬกิาถูกสรา้งหลังจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิสเตอร์
เดมิ เมือ่วันที ่16 ตลุาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส ์แบรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ โดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตัวนาฬกิาอยู่
สงูจากพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึง่แขวนไว ้บรเิวณชอ่งลมเหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตัว อาคารสรา้ง
ดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรีย 
(Victorian gothic)  และบนสะพาน  Westminster ท่าน
สามารถบันทกึภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) 
ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 
เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ไดร้ับความนิยมและเป็นจุดดงึดูดนัก ท่องเทีย่วไดอ้ย่าง
มาก มีผูม้าเยือนมากกว่า 3 ลา้นคนต่อปีจากนั้นน าท่าน
ถ่ าย รู ปหน้า  ว ิห า ร เ วสต์ม ินส เตอ ร์ แอบบีย ์  
(Westminster Abbey) เดมิเป็นส านักสงฆ ์(แอบบี) 
แตปั่จจุบันเป็นวัดนกิายอังกลคิันทีต่ัง้อยูท่างตะวันตกของ
พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ซึง่สถาปัตยกรรม  สว่นใหญเ่ป็นแบบกอธคิ นอกจากหอคอยทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟกูอธคิ แอบบเีวสต์
มนิสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใชใ้นการท าพระราชพธิีบรมราชาภเิษกและที่ฝัง  พระบรมศพของพระ  มหากษัตรยิ์
อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์ระหวา่งปี ค.ศ. 1546 ถงึปี ค.ศ. 1556 แอบบไีดร้ับเลือ่นฐานะขึน้เป็นมหาวหิาร 
ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชนิีนาถเอลซิาเบธที ่1 แอบบกี็ไดร้ับแต่งตัง้ใหเ้ป็นพระอารามหลวง (Royal 
Peculiar) ถ่ายภาพ จากนั้น น าท่านชมและ ถ่ายรูปดา้นนอก พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham 
Palace) ซึง่เดมิเป็น “คฤหาสน”์ กอ่นจะไดร้ับการสถาปนาเป็นพระราชวัง ประจ าราชวงศอ์ังกฤษ (อาหารเทีย่ง
อสิระตามอธัยาศยั) 
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บา่ย   จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นเดนิทางไป สนามบนินานาชาตฮิทีโธรวแ์ละรอขึน้เครือ่ง  
17.55น.         น าทา่นเหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานบรไูน โดยสายการบนิรอยัลบรไูน แอรไ์ลน ์Royal Brunei Airlines       

    เทีย่วบนิที ่BI004 
 

วนัทีห่ก          ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี–  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

 
14.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานบรไูน รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางสูป่ระเทศไทย 
18.40 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิเทีย่วบนิ BI519 
20.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ 

หมายเหต ุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ,การจราจรหรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 
- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทาง
บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 
2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
 
3.การช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท และคา่บรกิารวซีา่ 6,000 บาท รวมเป็น 31,000 บาท 
(กรณุาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่และส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มกบัหลักฐานโอนเงนิมัดจ าคา่ทัวร)์ 
 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้) **กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับก่อนสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบ**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่
กรณีใดๆทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
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5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ  30 กโิลกรมั (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกันวนิาศ
ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั MSIG 

แบบแผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้ 

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบัุตเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 
- ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศผูเ้อาประกันทีม่อีายุ 1-75 ปีบรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีายุ 
76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

- คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทยผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีาย1ุ-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกนัทีม่อีาย ุ76-
80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท า
ประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเที่ยว ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะ
อุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บ
ไซดไ์ด ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
7.ราคานีร้วม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1.คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2.คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3.คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4.คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ  
5.คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6.คา่วซีา่ดว่น กรณีทา่นสง่เอกสารยืน่ไมทั่นวซีา่ปกต ิประมาณ 6,900 บาท 
7.คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 GBP ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ และน า้ใจจากทา่น 
8.ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
13. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
 
** กรณุากรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆทีป่ระกอบการยืน่วซีา่ใหก้บับรษิทั หลงัจากจอง

ทวัร ์ก าหนดไมเ่กนิ 10 วนั เนือ่งจากควิวซีา่จะไมส่ามารถล็อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น ** 
*อาจมบีางชว่งทีค่วิย ืน่วซีา่มจี านวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นก าหนด* 

 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองที่VFS Global (เทรนดี้ ชัน้28) เพราะตอ้งพมิพ์ลายนิ้วมือ และสแกนม่านตา 

(เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกบัทา่น และด าเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งด าเนินการนัดควิยื่นวีซ่า ( ในการท าควิวีซ่า เอกสารทุกอย่างของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดก่อน และทางเราจะกรอก

ออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยูก่ับทางสถานฑตูและในระหวา่งด าเนนิการไม่

สามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหตุ: ผูย้ืน่ค าขอทกุคนตอ้งไปทีศ่นูยร์ับค าขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 5 ปีตอ้งไปปรากฏตัวทีศ่นูยด์ว้ย แต่

ไมต่อ้งใหข้อ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)  เด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญพ่าไปดว้ย และผูใ้หญน่ีจ้ะตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ทีข่อง

วเีอฟเอส  

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 20-15 วนัท าการ 

 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ ืน่วซีา่องักฤษ ตามวนัเวลาทีน่ดัหมาย ** 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

.1หนงัสอืเดนิทาง(Passport) เล่มปัจจุบันทีม่อีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึ

ประเทศไทย หากเคยมพีาสปอรต์เล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่ในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม กรุณาจัดส่งใหก้ับทางบรษัิท 

และน าไปแสดงกบัเจา้หนา้ที ่ณ ศนูยย์ืน่วซีา่อังกฤษ VFS Global เพือ่งา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่ของทา่น  
 

2.เอกสารสว่นตวั แปลภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 



 
 

UK IJP BI811 6D3N BI 

  -  ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
  (  -ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบัตร) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ 
   -ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 
กรณีเด็กอายตุ า่กวา่18ปี บดิาและ)มารดาเดนิทางไปดว้ย( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
   -ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบัิตร 
 

กรณีเด็กอายตุ า่กวา่18ปี /บดิา)มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
   -ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบัิตร 
   -หนังสอืยนิยอมจากบดิา -มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิามารดา - 
   โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา
บดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอม
สนับสนุนคา่ใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขตอ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น/
) ของทา่นพรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์  (มารดา-ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา/โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต  ลงนามและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค ารอ้งขอวีซ่า บดิา มารดา-
 จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซี่ากรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบ
ส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 

3.หลกัฐานการท างาน หนงัสอืรบัรองการท างาน/ทีท่ างานปัจจบุัน (วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 30 เอกสารมอีาย)ุ 
3.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจ

อยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

 3.2กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (0403.พค), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ )DBD(, คัด)
(วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 90 ส าเนาไมเ่กนิ 
 

 3.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

.43  กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ(, หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสามี   ในกรณีที่

ไม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม(ีSponsor Letter) ระบุชือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปีเกดิ 

ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนัจดหมายชีช้ ีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

3.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ Freelance, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสาร

ประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  จดหมาย ชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

4.หลกัฐานการเงนิ  

 4.1กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากประจ า (บัญชสีว่นตัว) รายการ

เดนิบัญชยีอ้นหลัง 3 เดอืน )กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้ (ออก สม ่าเสมอ-และมยีอดเงนิ

คงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่
เดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร )Bank Certificate( ซึง่ตอ้งเป็น
บัญชเีดยีวกนั Statement ขา้งตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro เทา่นัน้ 

 

 

 4.2ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหวา่งตนกับผูเ้ดนิทาง Sponsor 
Letter และขอหนังสอืรับรองสนับสนุน/ค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยใหบุ้คคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน Sponsor  ด าเนนิการ
ตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจาก

ทางธนาคารเทา่นัน้ โดยระบชุือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญชSีponsorและระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง ผูท้ีไ่ดร้ับการสนับสนุน/(เอกสารตอ้ง
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เป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเทา่นัน้)  กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่
อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน 

 

 หมายเหต:ุ หากสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรู ์Bookbank  หรอืมปีระวัตกิารเดนิบัญชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขที่

ก าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 
 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 5-3 
 **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 
5.เง ือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 
 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 
เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอก
ประวัตขิอ้มูลสว่นตัวแทนผูส้มัคร/ได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มูลของทา่นเป็นเท็จ  ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็นจรงิ/ทา่น
อาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์และจัดสง่ใหเ้จา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ทันท ี
)ภายใน  (5 -3หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
หากถกูปฎเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสัมภาษณ์ตามทีส่ถานทูต
นัดหมาย( โปรดแต่งกายสุภาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกับ
ทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่านจัดสง่เอกสาร
ดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดร้ับวซี่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรียนสถานทูตเพื่อพจิารณาต่อวซี่าของท่าน 
เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 15-20 วันท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่วซีา่อังกฤษ ตามวันเวลาทีนั่ดหมาย ** 

 
กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

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

ต าบล .................... อ าเภอ .................... จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย ์

โทรศัพทบ์า้น .............................................................  มอืถอื ............................................................... 
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5.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบัุน 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 ์.............................. 

10.ทา่นม ีPassport หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่หรอืไม ่(ถา้มกีรณุาระบรุายละเอยีด) 

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

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

11.ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา  

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

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

12. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 

ชอื-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

13.ทา่นเคยท างานเหลา่นีห้รอืไม ่(ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ) .................... 

14.อาชพีปัจจบัุน (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................................... 

ต าแหน่งงาน/คณะ สาขาวชิาทีเ่รยีน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองทีท่า่นใชย้ืน่สถานทตู) .................................... 

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

ชือ่บรษัิท/ทีท่ างาน/ชือ่รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ..........................................................................  
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ทีอ่ยูเ่ลขที ่........................ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน .......................................... 

ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................ 

รหัสไปรษณีย ์................. โทรศัพทท์ีท่ างาน ................................ อเีมล ์................................................ 

15.วันทีเ่ร ิม่ตน้ท างาน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองการงาน โปรดระบ ุวัน/เดอืน/ปี)  .................................................. 

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

17.อาชพี/รายไดเ้สรมิ นอกเหนอืจากอาชพีหลัก ถา้ม ี(กรณุาระบรุายละเอยีด)  .................................................... 

18.คา่ใชข้องทา่นทัง้หมด ตอ่เดอืน  .................................... บาท 

19.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่งๆ ตอ่เดอืน  ..........................  บาท 

20.ทา่นมหีลักทรัพยส์ว่นตัวนอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบัตร, สลาก, หุน้, ใหเ้ชา่ ฯลฯ (ถา้มกีรณุาระบ)ุ 

.................................................................   รวมเป็นจ านวนเงนิ  ............................................. บาท 

21.มเีงนิยอดคงเหลอืในบัญชเีงนิฝากออมทรัพย/์สะสมทรัพย ์เป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่……………………………….. บาท 

22.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยไดร้บัวซีา่องักฤษ หรอืไม ่

  ไมเ่คย   เคย โปรดระบปุระเภทวซีา่ ...................  วัน/เดอืน/ปี ทีไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่........................ 

23.ภายใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ ........ คร ัง้ (โปรดระบ)ุ 

ประเภทวซีา่ทีไ่ดร้ับ ................. วัน/เดอืน/ปี ทีอ่นุมัตวิซีา่ .................  วัน/เดอืน/ปี หมดอายวุซีา่ ..................... 

ทา่นเดนิทางออกจากประเทศไทยในวันที ่....................... และเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษในวันที ่....................... 

24.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษ หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย โปรดระบเุหตผุล.............................................................. 

                                 วัน/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ ...................................................... 

25.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่ เขา้ประเทศอืน่ๆ (นอกเหนอืจากประเทศอังกฤษ) หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย โปรดระบเุหตผุล ............................................................. 

                                      วัน/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ.................................................. 

26. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

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

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

    บัตรเครดติ  ความสมัพันธ ์.........................................................   

    เงนิสด   เหตผุล ................................................................ 

 
 หากจัดส่งเอกสารใหก้ับแผนกวซีา่ล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทูต         

กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี!! 
 

เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรณุาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์ 

- จัดสง่ใหเ้จา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ เพือ่ท าการสง่ชือ่ยืน่ค ารอ้งขอรับควิวซีา่ ภายใน 3 วัน หลังจากทา่นช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวร ์
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- กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูทีท่า่นกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารท ี

จะใชย้ืน่สถานทตู เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทตูผา่นระบบ 

ออนไลน ์หากน าสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

- หากหน่วยงานยังไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของ 

ทา่นใหช้ดัเจน (ระบเุป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ 

และวันเดอืนปีทีเ่ร ิม่งาน 
 

เมือ่ทา่นไดร้ับยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

- กรณุาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อยา่งชา้ไม ่

เกนิ 2 สปัดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

- ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็น
เพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

ศนูยรั์บค ารอ้งยืน่วซีา่องักฤษ VFS Global, Soi Sukhumvit 13 

 

 

 


