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ทวัรอ์งักฤษ ลอนดอนสโตนเฮนจ ์ออ๊กซฟอรด์6วนั 3คนื

เดนิทางโดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES (MH) 

เครือ่งล าใหญ ่A380ใหมเ่สน้ทางระยะไกล  KUL-LHRพเิศษ!!! น า้หนกักระเป๋า 30 KG 

◊ลอนดอนซาลสบ์วัร ีช่ม1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลกเสาหนิสโตนเฮนจเ์มอืงออ๊กซฟอรด์ 

◊ซติีท้วัรล์อนดอนทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอนหอนาฬกิาบิก๊เบนเวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์ 
ถา่ยรปูพระราชวงับคักิง้แฮมจตรุสัทราฟลัการช์อ้ปป้ิงถนนออ๊กซฟ์อรด์ 

◊สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอนบซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ 

◊ อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 1วนั 

 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก0-2ปี 
(พกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

27 ก.ค. -1 ส.ค. 61 45,900 ไมม่รีาคาเด็ก 
(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 13,000 บาท) 

12,000 25  

11-16 ส.ค.61 43,900 12,000 25  

13-18 ต.ค. 61 39,900 12,000 25  

23-28 ต.ค. 61 39,900 12,000 25  

1-6 ธ.ค. 61 41,900 12,000 25  

8-13 ธ.ค. 61 43,900 12,000 25  

29 ธ.ค. –3ม.ค. 62 49,900 12,000 25  



 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure MH783 BKK-KUL 17.05-20.20 // MH002KUL-LHR 23.30-05.35+1 

Return MH001 LHR-KUL 21.25-18.25+1 // MH796KUL-BKK 22.00-23.10 

วนัทีห่น ึง่    กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู–ิสนามบนิกวัลาลมัเปอร  ์
 

 

14.00 น. พรอ้มกนัที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก
ระหวา่ง ประเทศช ัน้ 4โซน Gเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Malaysia 
Airlines (MH)เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น

เอกสาร 
17.05 น. เดนิทางสู ่สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ ประเทศมาเลเซยี เทีย่วบนิที ่

MH783 
20.20น. ถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์ รอเปลีย่นเครือ่ง เพือ่นําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิฮทีโธรว ์กรงุลอนดอน

ประเทศองักฤษ 

23.30 น. นําทา่นเดนิทางสูก่รงุลอนดอนประเทศอังกฤษ เทีย่วบนิที ่MH 002 
 
วนัทีส่อง     สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์กรงุลอนดอน–ซาลสบ์วัร ี ่- เสาหนิสโตนเฮนจ–์เมอืงออ๊กซฟอรด์– 

ลอนดอน  อาหารเทีย่ง,เย็น 

 

05.35น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ(เวลาทอ้งถิน่จะชา้กวา่เวลาในประเทศไทย 6 

ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารประทบัตราหนังสอืเดนิทาง ตรวจ

คนเขา้เมอืง และรับสมัภาระ จากนัน้นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ 
08.00 น. นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงซาลสบ์วัร ี ่ (Salisbury)เมอืงชนบทเล็กๆ

แบบอังกฤษ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องกรุงลอนดอนระหว่างทาง

ทา่นสามารถชมทศันียภาพของชนบทอังกฤษ ทัง้ทุง่หญา้อันกวา้งใหญ่
ทีส่วยงามตามเสน้ทางผ่าน นําทา่นชม กองหนิประหลาดสโตนเฮนจ ์

(Stonehenge)1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลก กองหนิหรอืแนวแทง่หนิ
ทีเ่ป็นความลบัดํามดืในชว่งหนึง่ของประวัตศิาสตร ์แนวหนินี้มขีนาด
มหมึาเรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสงูขนาด

ใหญ่ประมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยู่กลางทุง่นา เป็นรูปวงกลมซอ้น
กนัอยู่3วงมอีายุประมาณปลายยุคหนิถงึตน้ยุคบรอนซ ์ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทีร่ะลกึถา่ยรูปตามอัธยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่ 1)อาหาร

ทอ้งถิน่ 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงออ๊กซฟอรด์ (Oxford)เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้น

การศกึษา ถา่ยรูปมหาวทิยาลยัไครชเ์ชริท์ ทีเ่กา่แกอ่ายุกว่าพันปี และ
ไครช์เชริท์คอลเลจ ที่ นี่บางหอ้ง เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยทําภาพยนตร์
แฮรร์ีพ่อตเตอร ์เป็นตน้นําทา่นเดนิชมเมอืงทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม แลว้

ผ่านชมสถานทีส่าํคญัตา่งๆ เชน่ โบสถป์ระจําเมอืง จัตรุัสกลางเมอืง 
ศาลาว่าการประจําเมอืง อาคารพพิธิภณัฑต์า่งๆ และย่านการคา้ จน

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลบัสูล่อนดอน 
เย็น   รบัประทานอาหาร เย็น  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2)อาหารจนีหลงั

อาหารนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Bath Roadหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
วนัทีส่ามซติ ีท้วัรล์อนดอน - ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน - หอนาฬกิาบิก๊เบน - เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์-  

                ถา่ยรปูพระราชวงับคักิง้แฮม - จตรุสัทราฟลัการ ์- ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กซฟ์อรด์ 
อาหารเชา้ ,เทีย่ง 

 



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที3่) 
นําทา่นชม กรงุลอนดอน มหา

นครอันยิง่ใหญ่ทีเ่ต็มไปดว้ย
ประวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน เป็น
เมอืงหลวงแห่งเครอืจักรภพ และ

ศนูยร์วมอํานาจการปกครอง
ของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน
และเป็นศนูยร์วมสถาปัตยกรรมที่

สวยงามแห่งหนึง่ของโลก นํา
ทา่นเก็บภาพ ความประทบัใจ สวยๆ และเดนิชมววิโดยรอบของ ทาว

เวอรอ์อฟลอนดอน (Tower of London)(คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่เขา้ชม
ประมาณ14.50ปอนด)์สรา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลยีมที1่แห่งอังกฤษในปี
ค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสกเ์พือ่ใชเ้ป็นพระราชวังและป้อม

ปราการป้องกนักรุงลอนดอน มกีารขดุคคูลองลอ้มรอบปราสาทเพือ่
ป้องกนัระหว่างกําแพงชัน้ในและนอก ปัจจุบันใชเ้ก็บมหามงกฎุและ

เครือ่งเพชรของพระราชวงศอ์ังกฤษ เป็นสถานทีแ่ห่งประวติศิาสตรท์ี่
ยาวนานและมสีสีนัทัง้สยดสยองและน่ากลวั เนื่องจากครัง้หนึง่ทีน่ี่เคย
เป็นคกุและทีป่ระหารมากอ่น ใกล ้ๆ กนัเป็นทีต่ัง้ของสะพาน Tower 

Bridge อกีสญัลกัษณ์หนึง่ของลอนดอนปัจจุบันเป็นพพิธิภณัฑซ์ ึง่เป็น
กลุม่อาคารและหอคอย นําทา่นชม หอนาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN) 
ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตัง้อยู่บนหอสงู 180 ฟตุ หนา้ปัด

กวา้ง 23 ฟตุ ตวัเลขบอกเวลายาว 24 นิว้ ระฆงัตหีนักถงึ 14 ตนั สรา้ง
ข ึน้โดย เอ็ดมันต ์เมคเกตต ์เดนสินั เป็นนาฬกิาทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกเป็น

ศนูยค์วบคมุเวลามาตรฐานของโลกกรนี ิช ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของ
โลก โดยผ่านทางวทิยุ BBC ลอนดอน ในการถา่ยทอดเสยีงการตรีะฆงั
ไปทัว่โลกและยังเป็นหอนาฬกิาประจําพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ใน

ปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภาอังกฤษ ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของ
พระราชวัง หอนาฬกิาถกูสรา้งหลงัจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิส

เตอรเ์ดมิ เมือ่วันที ่16 ตลุาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส ์แบรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ โดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตวันาฬกิา
อยู่สงูจากพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึง่แขวนไวบ้รเิวณชอ่งลมเหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตวัอาคารสรา้ง
ดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรยี ( Victorian gothic) จากนัน้นําทา่น ถา่ยรูป(ดา้นนอก)วหิาร

เวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์(Westminster Abbey) เดมิเป็นสาํนักสงฆ ์(แอบบ)ี แตปั่จจุบันเป็นวัดนกิายอังกลคินัที่
ตัง้อยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่สถาปัตยกรรมสว่นใหญ่เป็น

แบบกอธคิ นอกจากหอคอยทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟกูอธคิ แอบบเีวสตม์นิสเตอรเ์ป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นการทําพระราช
พธิบีรมราชาภเิษกและทีฝั่ง พระบรมศพของพระมหากษัตรยิอ์ังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์ระหว่างปี ค.ศ. 1546 
ถงึปี ค.ศ. 1556 แอบบไีดร้ับเลือ่นฐานะขึน้เป็นมหาวหิาร ตอ่มาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชนิีนาถเอลซิาเบธที ่ 1 

แอบบกี็ไดร้ับแตง่ตัง้ใหเ้ป็นพระอารามหลวง ( Royal Peculiar) นําทา่นชม มหานครลอนดอน และใหท้า่นได ้
บันทกึภาพกบั ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียุโรป มคีวามสงู 135 เมตร 
(443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมและเป็นจุดดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไดอ้ย่างมาก มผีูม้า

เยอืนมากกว่า 3 ลา้นคนตอ่ปี 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่4)อาหารทอ้งถิน่ 

นําทา่นชมและถา่ยรูปดา้นหนา้ พระราชวงับคัก ิง้แฮม (Buckingham 
Palace) ซึง่เดมิเป็น “คฤหาสน์ ” กอ่นจะไดร้ับการสถาปนาเป็น
พระราชวังประจําราชวงศอ์ังกฤษนําทา่นถา่ยรูป กบัจตัรุสัทราฟลัการ ์

(Trafalgar Square) เป็นจัตรุัสทีใ่หญ่ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน กลาง
จัตรุัสนัน้มอีนุสาวรยีล์อรด์เนลสนั วรีบุรุษคนสาํคญัของอังกฤษ ตัง้อยู่บน

เสาสงูใกล ้ๆ กนัเป็นทีต่ัง้ของพระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้ชาลสท์ี ่ 1 
และป้ายเริม่ตน้กโิลเมตรหรอืไมลท์ี ่ 0 ทราฟัลการส์แควสย์ังเป็นจุดที่
นักทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยภาพ ในวันครสิตม์าสจะมกีารประดบัไฟ และตน้

ครสิตม์าสอย่างสวยงาม และเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑแ์ห่งชาต ิ
(National  Gallery) พพิธิภณัฑภ์าพวาดบุคคลแห่งชาต ิ( National 
Portrait Gallery) ซึง่มภีาพเขยีนจากทัว่ยุโรปแสดงอยู่กว่า 2,300 ภาพ 

และรวมภาพวาดของราชวงศอ์ังกฤษและบุคลสาํคญัในประวัตศิาสตร์
อังกฤษ ตัง้แตยุ่คโบราณจนถงึยุคปัจจุบัน ผ่านชมมหาวหิารเซนตป์อล ที่

มยีอดโดมใหญ่เป็นอันดบั 2 ของโลก สถานทีใ่ชจ้ัดพระราชพธิอีภเิษก
สมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่าสเปนเซอร ์ ผา่นชม 
ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศนูยก์ลางการปกครองสว่น



ทอ้งถิน่มากกวา่ 800 ปี แลว้เขา้สู ่ถนนไวทฮ์อลล ์อาคารทีท่ าการของรฐัในปจัจบุนั , บา้นเลขที ่10 ถนน
ดาวนน์ ิง่ บา้นพกัของนายกรฐัมนตรอีงักฤษ  นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  ณ ถนนออ๊กซฟ์อรด์ 

(Oxford Street) เป็นย่านชือ่ดงัในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มคีวามยาวถงึ 1.6 กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้
ชัน้นําของอังกฤษ และชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรม์ารวมกนัอยู่บนถนนเสน้เดยีวกนัมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอรด์
สตรที,หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลยุส,์หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ ซึง่แตล่ะหา้งก็ลว้นแลว้แตม่ชีือ่เสยีง

ดว้ยกนัทัง้ส ิน้อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Bath Roadหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ีอ่สิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 
อาหารเชา้ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ(มือ้ที5่) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตาม

อัธยาศยั เต็มวัน  ในกรุงลอนดอน 
หรอืรอบนอก ซึง่สามารถเดนิทาง

ไดง้่าย โดยรถไฟใตด้นิ Tube 
รถเมล ์ทีค่รอบคลมุการเดนิทาง
ทัว่กรงลอนดอนและรอบนอก 

หรอืทา่นจะเลอืกไปเทีย่วชม
บรเิวณรอบนอกกรุงลอนดอน เชน่ 
เมอืงแคมบรดิจ ์ซ ึง่เป็นเมอืง

มหาวทิยาลยัน่าเทีย่ว ซึง่ใชเ้วลาเดนิทางจากลอนดอนไม่เกนิ1ชัว่โมงโดยรถไฟ  หรอืจะไปเมอืงวนิเซอรเ์ทีย่วชม
พระราชวัง Windsor ซึง่อยู่ทางทศิตะวันตก โดยสามารถเดนิ ทางไปกลบัจากลอนดอนไดง้่ายๆ ดว้ยรถไฟ กรณีที่

ทา่นเลอืกเทีย่วในลอนดอน จะมมีวิเซีย่มสาํคญัมากมาย ซึง่มทีัง้เสยีคา่เขา้ชม และ ไม่เสยีคา่เขา้ชมอาท ิเชน่ บริ
ตชิมวิเซีย่ม National Museum ขึน้ลอนดอนอายน่ังเรอืลอ่งแม่น้ําเทมส ์น่ังรถบัสเปิดประทนุ Big Bus เป็นตน้หรอื
ไปชอ้ปป้ิงหา้งดงั Harrodsไดต้ามอัธยาศยั หรอืทา่นจะไปถา่ยรูปหนา้สนามบอล สแตมฟอรด์บรดิจ ์( Stamford 

Bridge) ซึง่เป็นสนามฟตุบอลของสโมสรฟตุบอลเชลซ ีทีต่ัง้อยู่ที ่ฟลูมั ลอนดอนก็สามารถไปได ้มไีกดแ์นะนําการ
เดนิทางใหท้า่น(อาหารเทีย่งและค า่อสิระตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Bath Roadหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
วนัทีห่า้ลอนดอน - สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ – สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์

อาหารเชา้,เทีย่ง 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที6่) 

นําทา่นเดนิทางสู่ สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford-upon-
Avon)เมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมสเ์ชค็สเปียร ์นักเขยีนบทละครชาวอังกฤษ

และกวเีอกผูย้ ิง่ใหญ่ของโลก เชญิสมัผัสชวีติความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี 
และเยีย่มชมโบสถเ์กา่แก ่ HolyTrinityสถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั
กวเีอกผูน้ี้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ย่านใจกลางเมอืง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที7่)อาหารจนี 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ (Bicester village shopping 

Centre )กอ่ตัง้ในปี1992 มรีา้นคา้มากกว่า 900รา้นของแฟชัน่ชัน้นําของโลก
และแบรนดไ์ลฟ์สไตลค์อลเล คชัน่ทนัสมัย อาท ิ Bally , Burberry , Calvin 
Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi ,Gucci , Guess , Hugo Boss , 

Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s , MaxMara , Molton Brown , 
Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , 
Yves Saint Laurent ฯลฯ(อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศยั)จนถงึเวลานัดหมาย

นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิทีโธรวเ์พือ่เชค็อนิเดนิทางกลบั 
21.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุกวัลาลมัเปอร ์โดยเทีย่วบนิที ่MH001 

 
วนัทีห่ก       สนามบนิกรงุกวัลาลมัเปอร ์- สนามบนิสวุรรณภมู ิ  
 

 
18.25 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุกวัลาลมัเปอรร์อเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางสูป่ระเทศไทย 

 22.00 น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย เทีย่วบนิที ่MH796 



 23.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

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

หมายเหต ุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สาย

การบนิ,การจราจรหรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน20ทา่นขึน้ไปกรณีไม่ถงึจํานวนดงักลา่ว 
- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ2 0ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 
3.การช าระคา่บรกิาร 
- กรุณาชาํระมัดจําทา่นละ20,000 บาท 

(กรุณาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซีา่และสาํเนาหนา้พาสปอรต์พรอ้มกบัหลกัฐานโอนเงนิมัดจําคา่ทวัร)์ 
 - คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25วันกอ่นออกเดนิทาง 

**ส าคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั

และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบเอกสารทกุฉบับกอ่นสง่ให ้

บรษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบ** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัด

จําคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
(ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ 30 กโิลกรมั (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมัและคา่ประกนัวนิาศ

ภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. การประกนัภยับรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภยั

แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคลซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การ

ทําประกนันี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะ
อบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้  แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์

Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหักณทีจ่่าย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

7.คา่วซีา่ดว่น กรณีทา่นสง่เอกสารยืน่ไม่ทนัวซีา่ปกต ิประมาณ 6,900 บาท 
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 30 GBPตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ และน า้ใจจากทา่น  
9.ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท  

 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 



 
7.หมายเหตุ  : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆท ัง้หมด 
1.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ25ทา่น 

2.ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ ,การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิส ิง่ของสญูหายอันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม

และอุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6.เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้

9.กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10.มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
11.ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. การประกนัภยับรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภยั
แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคลซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การ

ทําประกนันี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะ
อบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้  แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์
Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13.มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

14.ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
 
** กรณุากรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆทีป่ระกอบการยืน่วซีา่ใหก้บับรษิทัหลงัจาก

จองทวัร ์ก าหนดไมเ่กนิ 10 วนั เนือ่งจากควิวซีา่จะไมส่ามารถล็อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น ** 

*อาจมบีางชว่งทีค่วิยืน่วซีา่มจี านวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นก าหนด  

 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาแสดงตนดว้ยตวัเอง ทีV่FS Global (เทรนดี ้ชัน้28)  เพราะตอ้งพมิพล์ายนิว้มอื และสแกนม่านตา

(เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกบัทา่น และดําเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งดําเนนิการนัดควิยืน่วซีา่  ( ในการทําควิวซีา่ เอกสารทกุอย่าง ของผูเ้ดนิทาง ตอ้งพรอ้มหมดกอ่น และทางเราจะกรอก

ออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จ่ายคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ข ึน้อยู่กบัทางสถานฑตูและ ในระหว่างดําเนนิการ

ไม่สามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้



หมายเหต:ุ ผูย้ืน่คําขอทกุคนตอ้งไปทีศ่นูยร์ับคําขอวซีา่ดว้ยตนเอง   เด็กเล็กทีม่อีายุตํา่กว่า  5 ปีตอ้งไปปรากฏตวัทีศ่นูยด์ว้ย 

แตไ่ม่ตอ้งใหข้อ้มูลชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)   เด็กทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญ่พาไปดว้ยและผูใ้หญ่นี้จะตอ้งไม่ใช่

เจา้หนา้ทีข่องวเีอฟเอส 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport)เลม่ปัจจุบันทีม่อีายุมากกว่า 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลบั และหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่

ว่าจะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่ง่ายตอ่การอนุมัตวิซีา่ของทา่น 

2.เอกสารสว่นตวั สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบัตรประชาชน / สาํเนาบัตรขา้ราชการ /สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ -นามสกลุ , สาํเนา

ใบหย่า หรอื ทะเบยีนสมรส /สาํเนาสตูบิัตร( ในกรณีทีเ่ป็นเด็ก ) 

3.หลกัฐานการท างาน 

  - หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท ทีท่า่นทํางานอยู่ ( เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้)ตอ้งระบุตําแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนปัจจุบัน, 

วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงั

ครบกําหนดลา (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ําว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

    - กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอสาํเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอืหนังสอืรับรองบรษัิทฯ ทีค่ดัสาํเนาไว ้ไม่

เกนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์

    - กจิการไม่จดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

4. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบันการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้

พรอ้มถา่ยสาํเนาบัตรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์

ใชค้ําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

*** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์และไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา หรอืเดนิทางไปกบับดิา 

หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่จะตอ้งทําจดหมายยนิยอมจากทางอําเภอ โดยทีบ่ดิา , และมารดาจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความ

จํานงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอหรอื

ผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และตราประทบัจากทางราชการอย่างถกูตอ้งพรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

บดิาและมารดาพรอ้มเซน็รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

5.หลกัฐานการเงนิ 

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง สาํเนา สมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์วัจรงิหรอื สาํเนา สมุดบัญชเีงนิฝากประจําสว่นตวั 

ยอ้นหลงั  6 เดอืน 1 ชดุ  (โดยปรับสมุดบัญชขีองทา่นใหถ้งึปัจจุบันดว้ย)ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมี

จํานวนไม่ตํา่กว่า 6 หลกัเพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการ เงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลบั

สูภ่มูลิําเนา(กรณีนี้สถานทตูอาจจะขอสมุดบัญชตีวัจรงิเก็บไวใ้นระหว่างการพจิารณา (นําไปเผือ่ในวันยืน่วซีา่ดว้ย) และคนื

ใหก้บัทา่นในวันทีร่ับวซีา่)  

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง หรอื เดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ตอ้งออก

หนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย ใหบุ้คคลในครอบครัวดว้ย 

    - ตอ้งท า BANK GUARANTEEทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชือ่เจา้ของบัญช ี(บุคคลทีอ่อก

คา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกด

ชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจาก ธนาคารลว่งหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ได ้

ไม่เกนิ 30 วัน หลงัจากธนาคารออกให ้

    - ตอ้งท าหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

**** ทางสถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั **** 

**** เอกสารทางการเงนิ สามารถใชบ้ญัชเีงนิฝากประเภท กองทนุ พนัธบตัรรฐับาล และสลากออมสนิได ้**** 



ศนูยย์ืน่วซีา่อังกฤษ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศอังกฤษ 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   

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

2. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานทีเ่กดิ ............................... 

3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี ................................................................................... 

 โปรดระบุเหตทุีเ่ปลีย่น ) ................................................................................... 

4. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 

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

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

โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มอืถอื ..................................................... 

5. อาชพีปัจจุบัน .............................................. ตําแหน่ง ...................................................................... 

ชือ่สถานทีทํ่างาน หรอืรา้นคา้ โรงเรยีน มหาวทิยาลยั  

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



ทีอ่ยู่ ...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์...............โทรศพัทท์ีทํ่างาน /โรงเรยีน /มหาวทิยาลยั...................... อเีมล.์................................. 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่

7. บุคคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบ ุ

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

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

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

8.บา้นทีอ่ยู่ ปัจจุบัน ทา่นอาศยัมากีปี่....................................... 

9.วัน เดอืน ปี เกดิของบดิา.......................................................................สถานทีเ่กดิ................................. 

10.วัน เดอืน ปี เกดิของมารดา...................................................................สถานทีเ่กดิ.................................. 

11.รายไดต้อ่เดอืน............................................บาท  

12.รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั......................................................................... 

      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้............................................................................................................  

13.คา่ใชจ้่ายของทา่นตอ่เดอืน.........................บาท  

14.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้่ายตา่งๆ ตอ่เดอืน...................บาท 

15.ทา่นมหีลกัทรัพยส์ว่นตวันอกเหนือจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบัตร หุน้ หรอือืน่ๆ กรุณาระบุ

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

 

16.ภายใน 10 ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอืน่ๆนอกเหนือจากประเทศอังกฤษหรอืไม ่

ถา้เคย โปรดระบุประเทศนัน้และเพราะเหตใุด....................................................................................... 

17.ภายใน 10 ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่อังกฤษหรอืไม่...................................... 

ถา้เคย เพราะเหตใุด

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

18.ภายใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษ หรอืไม…่……………………………………….………………… 

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

วันออกวซีา่...........................................................วันหมดอายูของวซีา่

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

เดนิทางเขา้อังกฤษกีค่รัง้..................เมือ่วันที.่....................................................ถงึวันที ่

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

19.ในกรณีสมรส โปรดระบุขอ้มูลของคูส่มรส รวมถงึบุตรของทา่น ไดแ้ก ่ชือ่ – นามสกลุ / วันเดอืนปีเกดิ รวมถงึ 

สถานทีเ่กดิดว้ย 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 



-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

20.ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงันี ้

เลขพาสปอรต์......................วันออก......................วันหมดอายุ...................ออกให ้ณ ประเทศ............................. 

สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม่........................ 

เลขพาสปอรต์......................วันออก..........................วันหมดอายุ.......................ออกให ้ณ ประเทศ...................... 

สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม่...................... 

เลขพาสปอรต์......................วันออก..........................วันหมดอายุ.......................ออกให ้ณ ประเทศ....................... 

สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม่....................... 

เลขพาสปอรต์.....................วันออก..........................วันหมดอายุ.......................ออกให ้ณ ประเทศ......................... 

 

21. ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่่านมา  

1.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

2.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

3.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

4.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

5.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

6.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

7.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

8.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

9.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง...........................

10.ประเทศ......................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

22.วันเดนิทางไปอังกฤษ วันที ่..........................................ถงึวันที.่............................................... 

23.ทีพ่ักในอังกฤษ........................................................................... 

ทีอ่ยู่................................................................................................................................................. 

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

24.บรษัิททีค่ณุทํางาน บรษัิททําเกีย่วกบัอะไร

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

25.มเีงนิคงเหลอืในบัญชทีัง้หมดเทา่ไหร่ 

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

*** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น *** 



- หนงัสอืเดนิทางเลม่เลา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการท างานของทา่นเป็น

ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 
 
หมายเหต ุการอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีงตวักลาง

และคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 
 


