
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรุงลอนดอน - สโตนเฮน้จ ์- บาธส ์- คารด์ีฟ - สแตรทฟอรด์ อพัพอนเอวอน 

BICESTER OUTLET - ออ๊กฟอรด์ - ลอนดอน 



Euro 19.2 (TG) 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  

21.30 น. คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้าร
ตอ้รับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

 

วนัทีส่อง สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงลอนดอน(องักฤษ) - สโตนเฮ้นจ์ - บาธส์ - คาร์ดิฟ 

01.10 น. น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (LONDON) ประเทศองักฤษ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG910 
07.15 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮีทโทรวก์รุงลอนดอน ประเทศองักฤษ   หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
น าท่านเดินทางสัมผสัหน่ึงในส่ิงมหศัจรรยข์องโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ ์
(STONEHENGE) (113.4 กม.) โดยผา่นชมกลุ่มหินท่ีมีลกัษณะรูปทรงการ
จดัวางท่ีแปลกและไม่ทราบวตัถุประสงคท่ี์แน่ชดัในยคุ 3,500-4,000 ปี
มาแลว้ ท่านจะท่ึงกบัความสามารถของมนุษยท่ี์ไดน้ ากอ้นหินขนาดใหญ่
น ้าหนกับางกอ้นถึง 45 ตนั  มาวางเรียงกนัเป็นวงกลมไดอ้ยา่งน่ามหศัจรรย ์ (ราคารวมค่ารถเขา้ทอ้งถ่ินนัง่เขา้
ไปใกล้ๆ หินแลว้) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธส์ (BATH) เมืองเก่าแก่ท่ีมี

ความส าคญั และรุ่งเรืองตั้งแต่ยคุโรมนั เป็นสถานท่ี
อาบน ้าของชาวโรมนั เน่ืองจากเป็นเมืองแห่งน ้าพุร้อน 
ชมเมืองท่ีสวยงาม และยา่นการคา้ .... 
น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนเขา้ยงัแควน้เวลล ์สู่ เมือง
คาร์ดิฟ (CARDIFF) ประเทศเวลส์ และยงัเป็นเมืองท่าส าคญัริมทะเลไอริช เมืองท่ียิง่ใหญ่และสวยงาม ถูกสร้าง
ข้ึนโดยฝีมือชาวโรมนัสมยัเรืองอ านาจ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั HOTEL CARDIFF  หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่าม คาร์ดีฟ - สแตรทฟอร์ด อพัพอนเอวอน  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมกรุงคาร์ดีฟ ผา่นชมสถานท่ีส าคญัตาางๆ เช่น ปราสาทคาดีฟ อาคารรัฐสภา ถ่ายรูปภายนอกของตวั
ปราสาทคาร์ดีฟ  
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด  
(STRATFORD UPON AVON)  
เมืองเล็กๆแต่งดงามริมฝ่ังแม่น ้าเอวอน ....น าท่าน 
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ชมดา้นหนา้ของบา้นเกิดของกวเีอกเชคสเปียร์ (ไม่รวมค่าเขา้ชมถา้มี) ซ่ึงเป็นท่ีรวบรวมชีวประวติั และผลงาน
ทั้งหมดของเชคสเปียร์ และตวับา้นยงัคงเอกลษัณ์ของรูบแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ด ภายในเมือง
อบอวลไปดว้ยบรรยากาศแห่งละคร และวรรณกรรม    ท่ีควรค่าแก่การมาเยีย่มชมยิง่นกั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองออ๊กฟอร์ด เมืองแห่งมหาวทิยาลยั ...น าท่านถ่ายรูปกบัตวัอาคารของ ไคร้ชเชิร์ท

คอลเล็ท  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั OXFORD HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่ อ๊อกฟอร์ด - BICESTER OUTLET - อ๊อกฟอร์ด - กรุงลอนดอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านแวะชอ้ปป้ิงท่ี BICESTER OUTLET เอา้ทเ์ลทท่ี รวมแบรนดเ์นมกวา่ร้อย  แบรนดร์าคาถูกกวา่ปกติ 60-

70 % อยูท่ี่น่ี 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงอยา่ง

เตม็ท่ี (ท่านสามารถหาร้านอาหารรับประทานไดภ้ายในเอา้เล็ท) 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงลอนดอน (LONDON) เมืองใหญ่ท่ีให้
ความส าคญัพื้นท่ีสีเขียว มีสวนสาธารณะอยูใ่จกลางเมืองหลายแห่ง ... 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
ท่ีพกั IBIS LONDON HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีห้่า กรุงลอนดอน  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมกรุงลอนดอน ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ...ชมทศันียภาพท่ีสวยงามของริมฝ่ัง แม่น ้าเทมส์  

ถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาบ๊ิกเบน็ อนัเป็นสัญญาลกัษณ์
ของกรุงลอนดอน ชมพระราชวงับัก๊ก้ิงแฮม (ชม
ดา้นหนา้) ท่ีประทบัของพระราชินีท่ีมีกอง
มหาดเล็กรักษาพระองคผ์ลดัเปล่ียนเวรยามอยา่ง
เป็นระเบียบสวยงาม  ชมหอคอยแห่ง 

 ลอนดอน  (TOWER OF LONDON)  (ชมดา้นหนา้) ท่ีเก่าแก่และเป็นคลงั 
 เก็บสมบติัของพระราชวงศอ์งักฤษ .. ลอนดอนอาย (ไม่รวมค่าข้ึน) ชิงชา้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก  
 ชม จตุัรัสทราพลัการ์, มหาวหิารเวสทมิ์นสเตอร์ และโบสถเ์ซ็นปอลท่ีงดงาม  
เท่ียง *.*.*. อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*. 
บ่าย อิสระใหท้่าน ชอ้ปป้ิง สินคา้ ณ หา้งสรรพสินคา้ชั้นน าของกรุงลอนดอน  อาทิ ห้างแฮร์รอด หา้งเก่าแก่ของกรุง

ลอนดอน ร้าน BURBERRYS ร้าน DEBENHAMS ร้าน FORTNUM & 
MASONS จดัไดว้า่เป็นร้านท่ี “ผูดี้” มากท่ีสุดร้านหน่ึงในองักฤษ มาร์ค
แอนสเปนเซอร์ เน็กช์ เส้ือโคต้ เส้ือกนัฝน ถุงมือ เส้ือกนัหนาว สูท และ
เส้ือผา้หนา้ร้อน (ขององักฤษ) รวมถึงเส้ือผา้เด็ก นอกจากน้ียงัมี ชา กาแฟ 
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รวมถึงอาหารบรรจุขวดแกว้ และเคร่ืองกระป๋องต่างๆ มากมายหลากหลายใหท้่านไดเ้ลือกสรร จนกระทัง่ไดเ้วลา
อนัสมควร 

ค ่า *.*.*. อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*. 
ท่ีพกั IBIS LONDON HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีห่ก กรุงลอนดอน – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  *.*.*. อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าและไม่มีรถน าเท่ียว ตลอดวนั   *.*.*. 

หมายเหตุ :  ลูกคา้สามารถสอบถามขอ้มูลการท่องเท่ียวหรือสถานท่ีชอ้ป้ิงในกรุงลอนดอน เพิ่มเติมไดจ้ากหวัหนา้ทวัร์  
น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

21.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG917  
 

วนัทีเ่จ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ  

15.00 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภุมิ โดยสวสัดิภาพ 
@@ _ _ @@ *** @@ _ _ @@ 

หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

**อตัราค่าบริการ**  

วนัทีเ่ดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก+1ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง+2ผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว 

1-7 พ.ย. // 10-16 พ.ย.  39,999.- 8,500.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรอืภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวีซ่า ** 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (ช ัน้ประหยดั) ไป-กลบัตามกรุป๊เท่านัน้  

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศ

หนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผล

ท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั) 

5. ค่าอาหารทีร่ะบตุามรายการ 

6. ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัร ์

7. ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จาก

อบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบั ประเทศ / 

ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 
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2. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่  7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ,ค่าบรกิารพเิศษ

อื่นๆ 

4. ค่าวซี่าองักฤษ ประมาณท่านละ 6,000.-บาท (เราบรกิารยืน่ใหส้  าหรบัท่านทีไ่มม่วีซี่าองักฤษ) (หากก าหนดนดัหมายคิวยืน่วซี่าตามกรุป๊

แลว้ลูกคา้ไมส่ามารถเดนิทางมายืน่ไดต้ามก าหนดการ ทางบรษิทัฯ ขอเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิท่านละ 500.-บาท) 

5. ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์30 ปอนด ์ต่อท่าน 

6. ค่าทปิคนขบัรถ 10 ปอนด ์ต่อท่าน 
 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิเตม็ราคาทวัร ์

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป ... 
 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเตม็จ านวน 

 กรณียกเลกิการเดนิทาง (ทกุกรณี) เก็บค่าทวัรเ์ตม็จ านวน  

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนั
เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึง
ผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซ่ึงอยูเ่หนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง 
และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง
ของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้
เดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมี
ส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือ
เพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยดึถือและค านึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกยีรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของ
คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือวา่มา
กลุ่มใหญ่แลว้ไม่ เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่)  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไมข่ายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มี
ใบรับรองแพทย)์  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ  ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจอง
ทวัร์เพื่อหาขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
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- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุป
ร่วมกนั)  
- ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูก ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติเราใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
- ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ 
ยนืยนั การเดินทาง หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายนั้นได ้ 
- ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้
หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

 
“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
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ใบจองทวัร์ 
 
รายการทวัร์...........................................................................................วนัเดินทาง.................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ......................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด........................................คน  (ผูใ้หญ่................................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี................ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด..............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่..............................หอ้งพกัเด่ียว............หอ้งพกั 3 เตียง..........) 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น  
 

อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต  
รายละเอียดอ่ืน ๆ......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด.........................  
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว   ลงช่ือ..................................................ผูจ้อง 

    (.......................................................)      
    

 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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- หนังสือเดินทาง 
- ต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือน (ส าหรับท่านท่ีมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย เพื่อความ
รวดเร็วในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
  รูปถ่าย 

- รูปถ่ายปัจจุบนัหนา้ตรง 2 x 1.5 น้ิว จ  านวน 3 ใบ  (ใช้รูปสีพืน้หลงัขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกนิ 6 เดือน ซ่ึงขยายจาก
ฟิล์มเท่าน้ันรูปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลไวด้า้นหลงัรูป 

  หลกัฐานการเงิน  
- ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อพัเดทหนา้ปัจจุบนัยอ้นหลงัไป 6 เดือน (และควรปรับยอดสมุดเงินฝาก

ให้เรียบร้อยก่อนถ่ายส าเนา) พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา  
** สถานฑูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี (ไม่แนะน าให้ใช้บัญชีกระแสรายวนั)  

   หลกัฐานการท างาน  (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 
-  กรณเีป็นพนักงาน 

- หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างานและช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้าหยดุ  
-  กรณเีป็นเจ้าของกจิการ 

ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน 
พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนาและประทบัตราบริษทัฯ (อายุส าเนาไม่เกนิ 3 เดือน)  

-  กรณเีป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 
- หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก่ าลงัศึกษาอยู่และส าเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรอง

ส าเนา 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาใบสูติบัตร และส าเนาใบเปลีย่นช่ือ (ถ้ามี) กรุณาเซ็นช่ือ

รับรองส าเนาเอกสารทุกฉบบั 
-  กรณทีีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี   
-    ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึงจะตอ้งไปท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากอ าเภอ 

หรือเขตท่ีท่านอยู ่โดยระบุช่ือผูท่ี้เด็กเดินทางไปดว้ย พร้อมแนบบตัรประชาชนของบิดา/มารดา 
- เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพยีงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครอง

ของผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของ
ผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตร  บุญธรรม เป็นตน้ 

- กรณสีมรสแล้ว ส าเนาทะเบียนสมรส , ส าเนาใบหยา่ หรือ ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ) พร้อมทั้ง
เซ็นช่ือรับรองส าเนา 
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รายละเอยีด ประวตัิส่วนตัวของแต่ละท่านทีต้่องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่อง (ส าคัญมากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 
 
1.สถานภาพการสมรส โสด/สมรส/หรือสมรสแต่ไม่จดทะเบียน
.................................................................................................................................................................................................... 
2.พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขท่ี / วนัท่ีออก / วนัท่ีหมดอาย ุ
.................................................................................................................................................................................................... 
3.ท่ีอยูปั่จจุบนั / อาศยัมานานก่ีปี /  เบอร์บา้น / เบอร์มือถือ / 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
4.ช่ือ บิดา นามสกุล / วนัเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานท่ีเกิด  
.................................................................................................................................................................................................... 
5.ช่ือ มารดา นามสกุล / วนัเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานท่ีเกิด 
.................................................................................................................................................................................................... 
6.ช่ือภรรยา คู่สมรส นามสกุล / ท่ีอยู ่/ วนัเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานท่ีเกิด 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
7.ช่ือ บุตร/ธิดา  นามสกุล จ านวนก่ีคน ท่ีอยู ่อาศยัอยูก่บัใคร 
.................................................................................................................................................................................................... 
8.อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและท่ีอยูบ่ริษทั เบอร์โทรศพัท ์/ วนัเร่ิมงาน / อาชีพเสริม(ถา้มี) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
9.รายไดต่้อเดือน / ค่าใชจ่้ายต่อเดือน / ค่าใชจ่้ายดูแลภรรยา บุตร และครอบครัว(ถา้มี)  
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
10.เคยเดินทางไปองักฤษหรือไม่  
.................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
  


