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ทวัรอ์งักฤษลอนดอน สโตนเฮนจ ์ออ๊กซฟอรด์6วนั3คนื 

เดนิทางสบายโดยสายการบนิETIHAD AIRWAYS(EY) 

เยอืนประเทศองักฤษ (England) สว่นหนึง่ของสหราชอาณาจกัรหนึง่ในประเทศใฝ่ฝนัของนกัเดนิทาง ทีเ่ต็มไปดว้ย

ความงดงามทางธรรมชาต ิความเกา่แกข่องประวตัศิาสตร ์พรอ้มสมัผสัวถิชีวีติในแบบผูด้อีงักฤษ 

เยอืนมหานครลอนดอน ถา่ยรูปแลนดม์ารค์ หอนาฬกิา BIGBEN วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์สะพาน Tower Bridge 

เมอืงอ๊อกซฟอรด์ (Oxford) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการศกึษา ชมมหาวทิยาลยัไครชเ์ชริท์เป็นสถานทีถ่า่ยทําHarry Potter 

ชม1ใน7สิง่มหัศจรรยข์องโลกกองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge)  

เยอืนเมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมสเ์ชค็สเปียร ์นักเขยีนบทละครชาวอังกฤษและกวเีอกผูย้ ิง่ใหญ่ของโลก ทีเ่มอืงสแตรทฟอรด์ 

อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกทีบ่สิเตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ และทีถ่นนถนนอ๊อกฟอรด์ ถนนสายแฟชัน่กลางกรุงลอนดอน 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

(หอ้ง SGL) 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

9 – 14ส.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 EY018LHR - AUH 20.00-07.15+1//EY408AUH-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 

วนัทีห่น ึง่      กรงุเทพฯ  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิทา่อากาศยานอาบดูาบี ้ 

 
15.30 น. พรอ้มกนัที่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ โซนQ  เคานเ์ตอรส์าย

การบนิเอทฮิดั (EY) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกดา้นเอกสารใบตม.และตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

18.25 น. เดนิทางสูอ่าบดูาบ ีโดยสายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY 
405 

22.00น. ถงึสนามบนินานาชาตอิาบดูาบีแ้วะเปลีย่นเครือ่งบนิเพือ่ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธรว ์ 

กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ 
วนัทีส่อง     สนามบนิฮทีโธรว ์กรงุลอนดอน –ซาลสบ์วัร ี ่- เสาหนิสโตนเฮนจ ์– เมอืงออ๊กซฟอรด์ - ลอนดอน  
 อาหารเทีย่ง,เย็น 

 
02.40 น.        นําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานฮทีโธรว ์ประเทศองักฤษเทีย่วบนิที ่EY011 

07.30น. เดนิทางถงึ  ทา่อากาศยาน นานาชาตฮิทีโธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ (เวลาทอ้งถิน่ทีป่ระเทศ
อังกฤษชา้กว่าทีไ่ทย  7 ชัว่โมง  กรุณาปรับนาฬกิาทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา )ผ่านพธิกีาร
ประทบัตราหนังสอืเดนิทาง ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง

และรับสมัภาระจากนัน้นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ
ออกเดนิทางสู่ เมอืงซาลสบ์วัร ี ่ (Salisbury)เมอืง

ชนบทเล็กๆแบบอังกฤษอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง
กรุงลอนดอนระหว่างทางทา่นสามารถชมทศันียภาพ
ของชนบทอังกฤษทุง่หญา้กวา้ง ทีส่วยงามตาม

เสน้ทางผ่าน นําทา่นชม กองหนิประหลาดสโตน
เฮนจ์(Stonehenge)1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลก

กองหนิหรอืแนวแทง่หนิทีเ่ป็นความลบัดํามดืใน
ชว่งหนึง่ของประวัตศิาสตร ์แนวหนินี้มขีนาดมหมึาเรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสงู
ขนาดใหญ่ประมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยู่กลางทุง่นา เป็นรูปวงกลมซอ้นกนัอยู่ 3วงมอีายุประมาณปลายยุค

หนิถงึตน้ยุคบรอนซ ์ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทีร่ะลกึถา่ยรูปตามอัธยาศยั จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอ๊อกซฟอรด์  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 
บา่ย  เมอืงออ๊ก ซฟอรด์ (Oxford)เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการศกึษา ถา่ยรปู ไครสตเ์ชริช์คอลเลจ ( Christ 

Church College)เป็นวทิยาลยัทีใ่หญ ่และงามสงา่ทีส่ดุในออ๊กซฟอรด์(คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่เขา้ชมดา้นใน)ที่
เกา่แกอ่ายุกว่าพันปี บางหอ้งใช ้

เป็นสถานทีถ่า่ยทํา ภาพยนตร ์
แฮรร์ ีพ่อตเตอร ์ เป็นตน้นําทา่น
เดนิชมเมอืงทีเ่กา่แกแ่ละ

สวยงาม แลว้ผ่านชมสถานที่
สาํคญัตา่งๆ เชน่ โบสถป์ระจํา

เมอืง จัตรุัสกลางเมอืง ศาลาว่า
การประจําเมอืง อาคาร
พพิธิภณัฑต์า่งๆ และย่านการคา้ 



เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่2) 
หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Premier  Inn London Heathrow Bath Roadหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 

วนัทีส่ามซติ ีท้วัรล์อนดอน - ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน–หอนาฬกิาบิก๊เบน–เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี–์ 
ถา่ยรปูพระราชวงับคัก ิง้แฮม–ตรุสัทราฟลัการ ์- ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กฟอรด์     อาหารเชา้,เทีย่ง 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

  

 

 

 

 นําทา่นชม กรงุลอนดอน มหานครอันยิง่ใหญ่ทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานเป็นเมอืงหลวงแห่ง

เครอืจักรภพ และศนูยร์วมอํานาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศนูยร์วมสถาปัตยกรรมที่

สวยงามแห่งหนึง่ของโลกนําทา่นเก็บภาพความประทบัใจสวยๆและเดนิชมววิโดยรอบของ ทาวเวอรอ์อฟลอ

นดอน (Tower of London)(คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่เขา้ชมประมาณ14.50ปอนด)์สรา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลีย่มที1่แห่ง

อังกฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสกเ์พือ่ใชเ้ป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกนักรุงลอนดอน 

มกีารขดุคคูลองลอ้มรอบปราสาทเพือ่ป้องกนัระหว่างกําแพงชัน้ในและนอก ปัจจุบันใชเ้ก็บมหามงกฎุและเครือ่ง

เพชรของพระราชวงศอ์ังกฤษ เป็นสถานทีแ่ห่งประวติศิาสตรท์ีย่าวนานและมสีสีนัทัง้สยดสยองและน่ากลวั 

เนื่องจากครัง้หนึง่ทีน่ี่เคยเป็นคกุและทีป่ระหารมากอ่น ใกล ้ๆ กนัเป็นทีต่ัง้ของ สะพาน Tower Bridge อกี

สญัลกัษณ์หนึง่ของลอนดอนปัจจุบันเป็นพพิธิภณัฑซ์ ึง่เป็นกลุม่อาคารและหอคอย จากนัน้เดนิทางไป ชม หอ

นาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN) ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตัง้อยู่บนหอสงู 180 ฟตุ หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟตุ 

ตวัเลขบอกเวลายาว 24 นิว้ ระฆงัตหีนักถงึ 14 ตนั สรา้งข ึน้โดย เอ็ดมันตเ์มคเกตต ์เดนสินั เป็นนาฬกิาทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลกเป็นศนูยค์วบคมุเวลามาตรฐานของโลกกรนีชิ ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทางวทิยุ 

BBC ลอนดอนในการถา่ยทอดเสยีงการตรีะฆงัไปทัว่โลกและยังเป็นหอนาฬกิาประจํา พระราชวงัเวสตม์นิส

เตอร ์ ซ ึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภาอังกฤษ ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬกิาถกูสรา้ง

หลงัจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วันที ่16 ตลุาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลสแ์บรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ 

โดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตวันาฬกิาอยู่สงูจากพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึง่แขวนไวบ้รเิวณชอ่ง

ลมเหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตวัอาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรยี ( Victorian 

gothic) และบนสะพาน Westminsterทา่นสามารถบันทกึภาพกบั ลอนดอนอาย (London Eye)ซึง่เป็นชงิชา้

สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียุโรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความ

นยิมและเป็นจุดดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไดอ้ย่างมาก มผีูม้าเยอืนมากกว่า 3 ลา้นคนตอ่ปีจากนัน้นําทา่นถา่ยรปูหนา้

วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์ (Westminster Abbey) เดมิเป็นสาํนักสงฆ ์(แอบบ)ี แตปั่จจุบันเป็นวัดนกิาย

อังกลคินัทีต่ัง้อยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่สถาปัตยกรรม

สว่นใหญ่เป็นแบบกอธคิ นอกจากหอคอยทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟกูอธคิ แอบบเีวสตม์นิสเตอรเ์ป็นสถานทีท่ีใ่ช ้

ในการทําพระราชพธิบีรมราชาภเิษกและทีฝั่งพระบรมศพของพระมหากษัตรยิอ์ังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์

ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถงึปี ค.ศ. 1556 แอบบไีดร้ับเลือ่นฐานะขึน้เป็นมหาวหิาร ตอ่มาในรัชสมัยของสมเด็จพระ

ราชนิีนาถเอลซิาเบธที ่1 แอบบกี็ไดร้ับแตง่ตัง้ใหเ้ป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่4) 

บา่ย นําผ่านชม จตัรุสัราฟลัการ ์(Trafalgar Square) เป็นจัตรุัสทีใ่หญ่ 

ตัง้อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน กลางจัตรุัสนัน้มอีนุสาวรยีล์อรด์เนลสนั 

วรีบุรุษคนสาํคญัของอังกฤษ ตัง้อยู่บนเสาสงูใกล ้ๆ กนัเป็นทีต่ัง้ของ

พระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้ชาลสท์ี ่ 1 และป้ายเริม่ตน้กโิลเมตร

หรอืไมลท์ี ่0 ทราฟัลการส์แควสย์ังเป็นจุดทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมา



ถา่ยภาพ จากนัน้

นําทา่นชมและ

ถา่ยรปูดา้นนอก

พระราชวงับคัก ิง้

แฮม 

(BuckinghamPala

ce)ซึง่เดมิเป็น 

“คฤหาสน์” กอ่นจะ

ไดร้ับการสถาปนาเป็นพระราชวังประจําราชวงศอ์ังกฤษ และผ่านชมวงเวยีนพคิคาดลิเีลสเตอรส์แควรร์ายลอ้ม

ไปดว้ยโรงภาพยนตร ์ ภายในจัตรุัสมรีูปปั้น “ชารล์ ี แชปปลนิ ” ดาราตลกในยุคภาพยนตรข์าวดํา กลางจัตรุัสมี

น้ําพุเชค็สเปียรส์รา้งเป็นอนุสรณ์ไวใ้นศนูยก์ลางการละครแห่งนี้  ทางเดนิรอบๆจัตรุัสมรีอยประทบัฝ่ามอืของ

ดาราฮอลลวีูดหลายคนรวมทัง้ป้ายของบรษัิทสรา้งภาพยนตรย์ักษ์ใหญ่ของโลก นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบ

รนดเ์นม ณ ถนนออ๊กฟอรด์ (Oxford Street) เป็นย่านชือ่ดงัในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มคีวามยาวถงึ 

1.6 กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชัน้นําของอังกฤษ และชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรม์ารวมกนัอยู่บนถนนเสน้เดยีวกนั

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที ,หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลยุส์ ,หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟเฟร

เซอร ์ฯลฯ ซึง่แตล่ะหา้งก็ลว้นแลว้แตม่ชีือ่เสยีงดว้ยกนัทัง้ส ิน้ (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ความ

สะดวกในการชอ้ปป้ิง)ถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางกลบัสูท่ีพ่ัก 

 ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Bath Roadหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ีอ่สิระฟรเีดยเ์ต็มวนั ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั   
อาหารเชา้ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที ่5) 
 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง 

(ไม่มรีถบัสบรกิารในวันนี้)  ในกรุงลอนดอนหรอืรอบนอกซึง่
สามารถเดนิทาง เทีย่วไดง้่าย โดย รถไฟใตด้นิ Tube , รถเมล์
โดยใชบ้ัส Oyster ทีค่รอบคลมุการเดนิทางทัว่กรุงลอนดอนและ

รอบนอก หรอืทา่นจะเลอืกไปเทีย่วชมบรเิวณรอบนอกกรุง
ลอนดอน เชน่ เมอืงอ๊อกฟอรด์ เมอืงแคมบรดิจ ์ซ ึง่เป็นเมอืง รวม
หลายวทิยาลยัทีน่่าเทีย่ว ซึง่ใชเ้วลาเดนิทางจากลอนดอนไม่เกนิ

1ชัว่โมงโดยรถไฟ กรณีทีท่า่นเลอืกเทีย่วในลอนดอน จะมมีวิ
เซีย่มสาํคญัมากมาย ซึง่มทีัง้เสยีคา่เขา้ชม และ ไม่เสยีคา่เขา้ชม

อาท ิเชน่ บรติชิมวิเซยีม National Museum หรอืข ึน้ลอนดอนอายซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งู
ทีส่ดุในทวปียุโรป  หรอื น่ังเรอืลอ่งแม่น้ําเทมส ์น่ังรถบัสเปิดประทนุ hop on hop bus 
london ชมเมอืง เป็นตน้(อาหารเทีย่งและเย็นอสิระตามอธัยาศยั)  

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Bath Roadหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้ลอนดอน - สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - บสิเตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ - สนามบนิฮทีโธวร  ์

   อาหารเชา้,เทีย่ง 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที ่6) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford-
upon-Avon)เมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมสเ์ชค็สเปียร ์นักเขยีนบทละคร

ชาวอังกฤษและกวเีอกผูย้ ิง่ใหญ่ของโลก เชญิสมัผัสชวีติความเป็นอยู่
ของกวเีอกในอดตี และเยีย่มชมโบสถเ์กา่แก ่Holy Trinity สถานทีใ่น

ประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักวเีอกผูน้ี้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ย่านใจ
กลางเมอืงตามอัธยาศยั 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่7) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ บสิเตอร ์เอา้ทเ์ลทวลิเลจ (Bicester village 

shopping Centre )กอ่ตัง้ในปี1992 มรีา้นคา้มากกว่า 900รา้นของ



แฟชัน่ชัน้นําของโลกและแบรนดไ์ลฟ์สไตลค์อลเลคชัน่ทนัสมัย 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 ฯลฯตน้จนถงึเวลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิทีโธรวเ์พือ่เชค็อนิเดนิทางกลบั 

20.00 น.ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY 018 

วนัทีห่ก          ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี–  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 
 
 

07.15น. เดนิทางถงึสนามบนิอาบดูาบีแ้วะเปลีย่นเครือ่งทีส่าธารณรฐัอาหรบั เอ
มเิรตส ์

08.55น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ เทีย่วบนิ EY408 
18.05น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
 
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,การจราจรหรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน20ทา่นขึน้ไปกรณีไม่ถงึจํานวนดงักลา่ว 
- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

3.การช าระคา่บรกิาร 
- กรณุาช าระคา่มดัจ า (มดัจ าทวัร+์คา่วซีา่) ทา่นละ 26,000 บาท 
กรุณาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทวัร ์

 - คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทางเทา่นัน้ 
ส าคญักรณีบรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจําเป็นตอ้งชาํระคา่ทวัร์ ทัง้หมดหรอืคา่ทวัร์ สว่นทีเ่หลอืตามที่
บรษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

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

จํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3หนา้)**กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท
จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้** กรุณาสง่เอกสารกรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลขอวซีา่ (ตามทา้ยรายการทวัร)์ พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิ
มัดจํา  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ

เดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไม่ว่า
กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

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

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการEtihad Airways30กโิลกรมัถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยั
เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 



6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผน
ประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี้  

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุมากกว่า 16 ปี หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายุนอ้ยกว่า 16 ปี หรอืมากกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  

  ซ ึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคบั 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้  แตท่ัง้นี้ ทา่น
สามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิ

สามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหักณทีจ่่าย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7.คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 30 GBPตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ และน า้ใจจากทา่น  
8.ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท  

 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ และหรอื คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออก
ต ัว๋แลว้ ) 
 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯจะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆท ัง้หมด 

1.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ25ทา่น 
2.ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ,การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิส ิง่ของสญูหายอันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรมและ
อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ
ทัง้หมด 
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม หรอืกรณีกรุป๊คอนเฟิรม์
เดนิทางลา่ชา้อาจสง่ผลท าใหโ้รงแรมทีพ่กัจะอยูใ่นบรเิวณเมอืงใกลเ้คยีงทีร่ะดบัเทา่เทยีมกนั 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้

9.กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 14วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10.มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
11.ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

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

12.การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ . การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร(์ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ 

ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)  
13.มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 



14.ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

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 ึน้อยู่กบัทางสถานฑตูและในระหว่างดําเนนิการไม่

สามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ืน่คําขอทกุคนตอ้งไปทีศ่นูยร์ับคําขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายุตํา่กว่า 5 ปีตอ้งไปปรากฏตวัทีศ่นูยด์ว้ย แต่

ไม่ตอ้งใหข้อ้มูลชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)   เด็กทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญ่พาไปดว้ยและผูใ้หญ่นี้จะตอ้งไม่ใชเ่จา้หนา้ที่

ของวเีอฟเอส 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport)เลม่ปัจจุบันทีม่อีายุมากกว่า 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลบั และหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่ว่า

จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่ง่ายตอ่การอนุมัตวิซีา่ของทา่น 

2.เอกสารสว่นตวั  

   2.1 สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบัตรประชาชน 

   2.2 สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ -นามสกลุ, สาํเนาใบหย่า หรอื ทะเบยีนสมรส(ถา้ม)ี แปลภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

   2.3 สาํเนาสตูบิัตร(ในกรณีอายุตํา่กว่า 20 ปี) แปลภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

 

3.หลกัฐานการท างาน 

3.1หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท ทีท่า่นทํางานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) ตอ้งระบุตําแหน่ง , อัตราเงนิเดอืนปัจจุบัน , 

วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบ

กําหนดลา(เอกสารมอีายุ 1 เดอืนกอ่นวันยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

    3.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอสาํเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอืหนังสอืรับรองบรษัิทฯ ทีค่ดัสาํเนาไว ้ไม่

เกนิ 3เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค(์พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

    3.3 กจิการไม่จดทะเบยีน อาท ิFreelance, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลนต์อ้งเขยีนหนังสอืแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการ

ทํางาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ (เป็นภาษาอังกฤษ) 

 

4. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบันการศกึษา (เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้)

พรอ้มถา่ยสาํเนาบัตรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย(เอกสารมอีายุ 1 เดอืนกอ่นวันยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

* ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ และใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่ * 

** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์**และไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา หรอืเดนิทางไปกบับดิา 

หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่จะตอ้งทําจดหมายยนิยอมจากทางอําเภอ โดยทีบ่ดิา , และมารดาจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความ

จํานงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอหรอื

ผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และตราประทบัจากทางราชการอย่างถกูตอ้งพรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

บดิาและมารดาพรอ้มเซน็รับรองสาํเนาถกูตอ้งถา้กรณีบดิาและหรอืมารดาเสยีชวีติตอ้งมสีาํเนาใบมรณะบัตรดว้ย 

(พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

 

5.หลกัฐานการเงนิ 

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง สาํเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์วัจรงิหรอื สาํเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจําสว่นตวั 

ยอ้นหลงั 6 เดอืน 1 ชดุ(โดยปรับสมุดบัญชขีองทา่นใหถ้งึปัจจุบันดว้ย)ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมี



จํานวนไม่ตํา่กว่า 6 หลกัเพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสู่

ภมูลิําเนา 

** กรณีไม่มกีารอัพเดตสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยภ์ายในระยะเวลา 6 เดอืน ตอ้งขอ Statement จากธนาคารเทา่นัน้ ** 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเองตอ้งเขยีนหนังสอืรับชีแ้จงความสมัพันธ ์( Sponsot Letter) และขอหนังสอื รับรอง

คา่ใชจ้่าย โดยใหบุ้คคลทีอ่อกคา่ใชจ้่ายใหเ้ป็นผูข้อหนังสอืรับรอง BANK SPONSOR หรอื BANK GUARANTEEทีอ่อกจาก

ทางธนาคารเทา่นัน้ (ฉ บับภาษาอังกฤษ ) โดยระบุชือ่เจา้ของบัญช ีบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย สะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ และระบุชือ่ผูเ้ดนิทางสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแห่งอาจใ ช ้

เวลาดําเนนิการประมาณ 3 วัน และ 

 

(เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวันยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 
 

**กรณุาปรบัอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์กอ่นแสดงตวัยืน่ขอวซีา่ 3-5 วนั ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชเีงนิฝากประจ า** 

*เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร * 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศอังกฤษ 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

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

2. ชือ่ - นามสกลุเดมิ (หากม ีโปรดระบ)ุ .................................................................................................... 

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

3. วัน/เดอืน/ปีเกดิ ..........................................  อายุ ............... ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 

4. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  .................................................................................................................................... 

                     ตาํบล .................... อําเภอ .................... จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย ์

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

5.บา้นทีอ่ยู่ ปัจจุบัน ทา่นอาศยัมากีปี่....................................... 

6. สถานภาพ  โสด สมรส(จดทะเบยีน)  สมรส(ไม่จดทะเบยีน)  หย่ารา้ง  ม่าย 

7.ชือ่-สกลุ บดิา ................................................ และ วัน/เดอืน/ปีเกดิ..............สถานทีเ่กดิ................. 

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

9.ในกรณีสมรส โปรดระบุขอ้มูลของคูส่มรส และบุตรของทา่น ไดแ้ก ่ชือ่-สกลุ,วัน/เดอืน/ปีเกดิ 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 ีPassportหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่หรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงันี ้

  - เลขพาสปอรต์ ..................วันออก...........วันหมดอายุ............สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม่........... 

  - เลขพาสปอรต์ ..................วันออก...........วันหมดอายุ............สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม่........... 

11.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.................. 

12. บุคคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบ ุ

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

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

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

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

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

14.อาชพีปัจจุบัน .............................................. ตําแหน่ง ........................................................................ 

 ลกัษณะ/รายละเอยีดของงานทีป่ฏบิัต ิ.................................................................................................... 

ชือ่สถานทีทํ่างาน หรอืรา้นคา้ โรงเรยีน มหาวทิยาลยั ................................................................................  

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

รหัสไปรษณีย ์.....................โทรศพัทท์ีทํ่างาน................................ อเีมล.์.......................................... 

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

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

17.อาชพีหรอืรายไดเ้สรมิ นอกเหนือจากอาชพีหลกั  ............................................................................... 

18.คา่ใชส้ว่นตวัจ่ายของทา่นตอ่เดอืน  ....................................บาท 

19.คา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีตอ่เดอืน   .................................... บาท 

20.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้่ายตา่งๆ ตอ่เดอืน..........................  บาท 



21.ทา่นมหีลกัทรัพยส์ว่นตวันอกเหนือจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบัตร หุน้ เชา่ หรอือืน่ๆ กรุณาระบ ุ

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

22.มเีงนิคงเหลอืในบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์เป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร่  

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

23.ภายใน 10 ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอืน่ๆนอกเหนือจากประเทศอังกฤษหรอืไม ่

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

24.ภายใน 10 ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่อังกฤษหรอืไม่...................................... 

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

25.ภายใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษ ........ ครัง้ 

ทา่นไดว้ซีา่ประเภท .................................วันออกวซีา่............................วันหมดอายูของวซีา่ ........................... 

เดนิทางออกจากประเทศไทยวันที ่.................................... และถงึประเทศอังกฤษวันที ่........................................... 

26. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพํานักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

  ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให(้บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

   เชค็เดนิทาง    กรุณาระบุชือ่ .......................................................... 

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

   เงนิสด 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เลา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 

- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการท างานของทา่นเป็น
ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 

 
หมายเหต ุการอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีงตวักลาง
และคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 

ศนูยย์ืน่วซีา่อังกฤษ 

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

 

 

 


