
 

 

รหัสทัวร GOH1900582 
ทัวรอังกฤษ เวลล 8 วัน 5 คืน (TG) 

   
 

 บินตรงลัดฟาเขาสูประเทศอังกฤษ  
ต่ืนตาต่ืนใจกับเสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) 
ชมพิพิธภัณฑนํ้าแรรอนโรมัน (Roman Bath Museum) อดีตท่ียิ่งใหญและรุงเรืองขอ
ชาวโรมันท่ีเมืองบาธ  
เท่ียวคารดิฟฟ (Cardiff) เมืองหลวงแหงเวลส(Wales) 
เดินเลน Bourton On The Water ซ่ึงไดชื่อวาเปนหมูบานท่ีสวยท่ีสุดในประเทศอังกฤษ  
เท่ียวบานเกิดของวิลเล่ียม เช็คสเปยร (William Shakespeare)  
ชอปปงจุใจกลางกรุงลอนดอน (London) และ Bicester outlet  
ล้ิมรส Burger & Lobster  และเปดยางช่ือดังท่ี โฟรซีซ่ัน 

 

 



 

 

   โปรแกรมการเดินทาง   
วันท่ี 1: กรุงเทพฯ  
22.00 
น.  

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 4 
เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันท่ี 2: กรุงเทพฯ - ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ – เมืองบาธ – เมืองคารดิฟฟ  เมือง
หลวงประเทศเวลส 

00.55 
น. 

ออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว  เท่ียวบินท่ี TG 910 

07.15 
น. 

เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว  (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 7 ชั่วโมง)    นําทาน
ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานออกเดินทางสู เมืองซาลิส   บัวร่ี 
(Salisbury) นําทานชมเสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย
ของโลกในยุคกอนประวัติศาสตร มีอายุกวา 5,000 ป เปนกลุมแทงหินขนาดใหญ 
ต้ังอยูกลางทุงราบกวางใหญ ซ่ึงไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน 

กลางวัน       รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
  ออกเดินทางตอสูเมืองบาธ (Bath) ต้ังอยูในหุบเขาของแมน้ําเอวอนในบริเวณท่ีมี

น้ําพุรอนธรรมชาติท่ีเปนท่ีต้ังถ่ินฐานของชาวโรมันสมัยท่ียังเรืองอํานาจ และเปน
ผูสรางโรงอาบน้ําโรมัน (Roman Bath) และยังไดเปนเมืองมรดกโลกจากองคการ
ยูเนสโก (UNESCO) ในป ค.ศ. 1987 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑนํ้าแรรอนโรมัน 
(Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวตัิการคนพบท่ีนาสนใจ ปจจุบันเปนกลุม
อาคารสําคัญของเมือง คือ บริเวณท่ีเปนท่ีต้ังของบอนํ้าแรรอนคิงส (The Sacred 
Spring)  สวนท่ีสอง คือ บริเวณวัด และสวนท่ีสาม คือ บริเวณท่ีเปดบริการให
นักทองเท่ียวหรือชาวเมืองใชบรกิารนํ้าแรซ่ึงมีท้ังสระวายน้ํา,     บอน้ําแรเย็น-รอน, 



 

 

หองอบไอน้ํา และสวนท่ีเปน Turkish Bath  จากน้ันเดินทางตอสูเมืองคารดิฟฟ 
(Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส (Wales) หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเปน
ท่ีต้ังของปราสาทคารด๊ิฟ เดิมเปนท่ีพํานักของขุนนางผูปกครองเมือง ถูกลอมรอบไว
ดวยกําแพงโบราณ จากน้ันผานชมศาลาวาการเมืองและกลุมอาคารโบราณเกาแก
ผานชมเมือง สวนสาธารณะคารดิ๊ฟ,   สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารท่ีทําการของ
รัฐ 

คํ่า      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
ท่ีพัก      เดนิทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN CARDIFF หรือเทียบเทา   
วันท่ี 3: คารดิฟท - Bourton On The Water  – สแตรทฟอรด - บานเช็คสเปยร  
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนนารัก Bourton On The Water  ซ่ึงเปน

หมูบานที่ไดรับการโหวตใหเปนหมูบานท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในอังกฤษ ดวย
ลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเดนเฉพาะ ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซ่ึงเปนหิน 
Cotswold stone เทานั้น ภายในหมูบานจะมีแมนํ้า Windrush ไหลผาน มีเปด
หัวเขียวสวยงามเวียนวายเต็มแมน้ํา เปนหมูบานท่ีมีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค 
จากน้ันเดนิทางตอสู เมืองสแตรทฟอรด (Stratford Upon Avon) เมืองท่ีต้ังอยูริม
ฝงแมนํ้าเอวอน อันเปนบานเกิดของวิลเล่ียม เช็คสเปยร (William Shakespeare 
) กวีท่ีมีช่ือเสียงที่สุดของอังกฤษ   

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
บาย นําเท่ียวชมเมืองแสตรทฟอรด ซ่ึง รมร่ืนไปดวยสวนสาธารณะ นําทานชมบานเช็คส

เปยร (ดานนอก) และชีวิตความเปนอยูของกวีเอกในอดีต ชมโบสถเกาแก Holy 
Trinity แมน้ําเอวอนอันเงียบสงบ และสถานท่ีในประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวของกับ    กวี



 

 

เอกผูน้ี อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกจากรานคามากมาย  

คํ่า       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ท่ีพัก      เขาสูท่ีพัก โรงแรม CROWNE PLAZA หรือเทียบเทา   
วันท่ี 4: สแตรทฟอรด – ไบเชสเตอรเอาเลท – พระราชวังวินเซอร – ลอนดอน 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู Bicester Village outlet ชอปปงจุใจ มีหลากหลายแบรนดดัง

ใหทานใหเลือกสรร อาทิ เชน Balenciaga, Valentino, MCM, 
Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio 
Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ ให
เวลาทานไดอิสระสนุกกับการเลือกซ้ือสินคาแฟชั่นชั้นนําภายใน OUTLET  

กลางวัน       อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บาย นําทานเดินทางสูเมืองวินดเซอร (Windsor) เพื่อเขาชมพระราชวังวินดเซอร 

(Windsor Castle) เปนพระราชวังตั้งอยูท่ีวินดเซอร สรางโดยสมเด็จพระเจาวิ
ลเลียมท่ี 1 แหงอังกฤษเม่ือป ค.ศ. 1070สถาปตยกรรมเปนแบบโรมาเนสก 
พระราชวังวินดเซอรเปนพระราชฐานท่ียังมีผูอยูอาศัยท่ีใหญท่ีสุดในโลกและเปน
พระราชฐานที่เกาท่ีสุดท่ีมีผูอยูอาศัยท่ีตอเนื่องกันมาตั้งแตเร่ิมสราง ใหทานไดเขาชม 
พิพิธภัณฑตางๆ อาทิ พิพิธภัณฑอาวุธ ชดุอัศวินนักรบ โลห ตราประจําตระกูลขุน
นาง ภาพวาดฝพระหัตถปรินซพิลลิป พระฉายาลักษณสวนพระองค ของใชสวน
พระองค ในวาระเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 90 พรรษา จากน้ันเดินทางเขาสูมหา
นครลอนดอน (London) เมืองท่ีเปนศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจ การเมือง 



 

 

วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของโลก เปนผูนําดานการเงิน การเมือง การส่ือสาร 
การบันเทิง แฟช่ัน ศิลปะ และเปนท่ียอมรับวามีอิทธิพลไปท่ัวโลก และยังเปนเมือง
ทองเที่ยวท่ีใหญและสําคัญของยุโรปอีกดวย 

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
 

ท่ีพัก       เดินทางเขาสูท่ีพัก NOVOTEL WEMBLEY หรือเทียบเทา   
วันท่ี 5: ลอนดอน – มหาวิหารเวสทมินสเตอร – ลอนดอนอาย – หอคอยลอนดอน 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเท่ียวชม มหานครลอนดอน ผานพิคคาดิลล่ีเซอรคัส (PiccadillyCircus) 

เดิมเปนวงเวียนท่ีบรรจบของถนน 6 สาย มีนํ้าพุ และรูปปนอีรอสตรงกลาง และเขาสู
ไชนาทาวน ยานชุมชนชาวจนีกลางมหานครลอนดอน ผานจัตุรัสทราฟลการ 
(Trafagal Square) ท่ีรายลอมไปดวยอาคารท่ีนาสนใจ ผานมหาวิหารเซนตปอล 
(St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญเปนอันดับ 2 ของโลก สถานท่ีใชจัดพระ
ราชพิธีอภิเษกสมรสระหวางเจาฟาชายชารล และเลดี้ไดอานา สเปนเซอร แลวเขาสู
จัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสทมินสเตอร (Westminster Abbey) ท่ีต้ังของรัฐสภา
อังกฤษมาต้ังแตตนศตวรรษท่ี 16 และยังเปนท่ีต้ังของหอนาฬิกาท่ีรูจักกันดีในนาม
หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ท่ีมีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชั่วโมง เปน
นาฬิกาท่ีมีหนาปดใหญท่ีสุดในโลกและฝงตรงขามท่ีมีแมนํ้าเทมสก้ันอยูเปนท่ีต้ังของ
ชิงชาสวรรค ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชาสวรรคท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป จากน้ัน
นําทานถายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขามแมน้ําเทมสท่ี
สามารถยกเปดปดได จากน้ันถายรูปคูกับหอคอยลอนดอน (Tower of London) 
สถานท่ีท่ีเกิดเหตุแหงประวัติศาสตรอันเกรียงไกร ย่ิงใหญนองเลือด หรือแมแต



 

 

ซับซอนซอนเง่ือน มีอดีตท่ียาวนาน เคยเปนปอมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และ
แดนประหาร 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน (เปดยางโฟรซีซ่ัน) 
บาย จากน้ันอสิระใหทานไดสนุกกับการเลือกซ้ือสนิคาตามอัธยาศัย บริเวณถนนออก

ฟอรด (Oxford Street) ซ่ึงเรียกไดวาเปนศูนยกลางการชอปปงในกรุงลอนดอน มี
รานคาเส้ือผาแฟช่ัน เคร่ืองประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกวา 2 
กิโลเมตร อาทิ เชน Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, 
Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ หาง 
John Lewis, House of Fraser และ ยังมีหางสุดหรูอยาง Selfridges ท่ีมี
สินคาซุปเปอรแบรนด ต้ังอยูอีกดวย 

คํ่า       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ลิ้มรส Burger & 
Lobster)  

ท่ีพัก       เขาสูท่ีพัก โรงแรม  NOVOTEL WEMBLEY หรือเทียบเทา   
  

วันท่ี 6: อิสระใหทานไดเลือกทองเท่ียวหรือชอปปงเพิ่มเติมตามอัธยาศัย 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษัทไมมีรถ

บริการสง คาใชจายท้ังหมดเปนความรับผิดชอบของตัวทานเอง 
 
เชน ชมพิพิธภัณฑบริติช (British Museum) ซ่ึงเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑดาน
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของมนุษยท่ีสําคัญท่ีสุดและใหญท่ีสุดในโลก มีการ
กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบ้ืองตนวัตถุท่ีเก็บรวบรวมไวสวนใหญ



 

 

เปนของสะสมของเซอร แฮนส สโลน (Hans Sloane) ซ่ึงเปนแพทยและ
นักวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑแหงน้ีเปดใหบริการแกสาธารณะเปนครั้งแรกในวันท่ี15 
มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส เมืองบลูมสเบอรรี กรุงลอนดอน 
อันเปนสถานท่ีตั้งของอาคารพิพิธภัณฑในปจจุบัน   
 
หรือ เลือกซ้ือส้ินคาในยานไนซบริดจ (Knights Bridge)  ซ่ึงเปนท่ีต้ังของ
หางสรรพสินคาชื่อดังอยาง ฮารวีย นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮรรอดส 
(Harrods) ที่ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาแฟชั่นช้ันนําจากท่ัวทุกมุมโลก รวมท้ัง
กระเปาแฮรรอดสท่ีนิยมกันอยางมาก รวมท้ังมีรานคาแฟชั่นมากมายต้ังอยูบริเวณ 
High Street เชน Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo 
Boss, Porsche Deign, Bally  และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ท่ีเปน
ท่ีต้ังของราน Super Brands อาทิ เชน Louis Vuitton, Chanel, Hermes, 
Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, 
Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, 
Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi 
ฯลฯ 

ท่ีพัก        เดนิทางเขาสูท่ีพัก NOVOTEL WEMBLEY หรือเทียบเทา   
 

วันท่ี 7 :   อิสระใหทานไดเลือกทองเท่ียวหรือชอปปงเพิ่มเติมตามอัธยาศัย – สนามบิน 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษัทไมมีรถ

บริการสง คาใชจายท้ังหมดเปนความรับผิดชอบของตัวทานเอง 



 

 

17.00 
น. 

พาทานเดินทางสูสนามบินฮีทโธรว เพ่ือใหทานไดมีเวลาทํา คืนภาษี   (Tax 
Refund) และเลือกซ้ือ 

สินคาปลอดภาษีในสนามบิน 
21.25 
น. 

 ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี TG 917 

วันท่ี 8:   กรุงเทพ 
15.00 
น. 

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณี
ท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 
 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 
หมายเหต ุ
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิด
จากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล
, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาต
ใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง  
หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
4. กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออก
เดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
5. เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับ



 

 

เง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ท้ังส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและ 
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
 

กําหนดวันเดินทาง 5-12 มิ.ย. 62 

อัตราคาบริการ ราคา 
ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 65,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมเร่ือง
โรงแรมท่ีพัก) 65,900.- 
พักหองเดี่ยว เพ่ิมทานละ 9,900.- 
เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 65,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก) 65,900.- 
ราคาทัวรไมรวมต๋ัวเคร่ืองบิน ทานละ 37,900.- 
ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศอังกฤษ 

(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินพรอมเงินมัดจํา เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 5,600 บาท 
ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนท่ีทานละ 
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเม่ือท่ีน่ัง confirm เทานั้น) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้รวม  
1. คาต๋ัวเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอม

คณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไข
ของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
          คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงนิไมเกินทานละ 1,000,000 
บาท  
          คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม) 
           ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล  
           เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
           เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
           เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
           **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
           [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม  
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 



 

 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดื่มท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 
คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คา
กระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอังกฤษ (จํานวน 5,600 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (14 ปอนด) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (16 ปอนด) 

เงื่อนไขการจอง 
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว

เทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานท่ีตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี  
กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ัง
แบบหมูคณะและยื่น  
รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองได
จากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 



 

 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
  ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบาง
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หาก
นับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และ
กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของ
ทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตอง
เหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถอืเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีก
ขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

  ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 



 

 

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีนั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไม
วาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการให
ท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายท้ังหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี  
     บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทาง

อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป    
     ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน    

    ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม
ในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่  

    สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ 
    เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน 

หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)     
    คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  

ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ

เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ 
    สงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา
ใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และ 
    หองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภท
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรม   
    อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 



 

 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองท่ีมีขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบนํ้า ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศอังกฤษ  
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 1 เดือน 

*** ย่ืนวีซาแสดงตนท่ี VFS Global (เทรนด้ี ช้ัน 28) *** 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 



 

 

หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวม
ไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 
(พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตา
หรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
 

3. หลักฐานการเงิน  
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก 
ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 
เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันย่ืนวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ใน
กรณีท่ีมีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง  
3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ท้ังเลม
เกา –เลมใหม) 
 
***ควรเคล่ือนไหวบัญชีสม่ําเสมอ ไมควรแตงบัญชีโดยการนําเงนิกอนใหญเขาบัญชีกอน
ย่ืนวีซา จะทําใหยอดเงินกระโดด ซ่ึงอาจเปนเหตุใหทานถูกปฏิเสธวีซาได   
     
 



 

 

3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.3.1 สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายให 
อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันย่ืนวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีท่ีมีไมครบ 6 
เดือน ใหขอเปนSTATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง 
     3.3.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายท่ีมีการชี้แจงความสัมพันธอีกหนึ่งฉบับ 
(Sponsor Letter) 

 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 
 
4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ี
ย่ืน) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรง



 

 

ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ี
ย่ืน) 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)  

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย ท้ังสองทาน 



 

 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทานั้น 

8. ในกรณีท่ีมีเอกสารเปนภาษาไทยจะตองแปลเปนภาษาอังกฤษทุกฉบับ จะตองแปลจาก
รานแปลหรือศูนยแปล พรอมประทับตราจากรานหรือศูนยแปลเทาน้ัน ไมสามารถใชตัวท่ี
แปลเองได 
(คาแปลเอกสารไมรวมในรายการทัวร ผูเดินทางเปนผูรับผิดชอบเอง) 

 
 

 
 
 
 

            

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มสําหรับกรอกขอ้มูลยนืวีซ่าประเทศองักฤษ 
 

 (กรุณากรอกข้อมูลเป็น ภาษาองักฤษ ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนืองจากทางเราจะใช้
ข้อมูลนีในการจองควินัดหมายให้ท่านก่อนและไม่สามารถแก้ไขได้อีก เพราะฉะนันเอกสารทีท่านส่ง
ตามมาทีหลงัจะต้องตรงกบัข้อมูลทีท่านกรอกให้มาเท่านัน) 

 
ชือ-นามสกุล ผูเ้ดินทาง ภาษาไทย
................................................................................................................... 
ชือ-นามสกุล ผูเ้ดินทาง ภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง
............................................................................. 



 

 

ชือ-นามสกุลเก่า ทีเคยใชก่้อนเปลียน
............................................................................................................. 
เหตุผลทีเปลียน (เช่น สมรส ฯลฯ) ..............................เปลียนเมือวนัที (วนั/เดือน/ปี) 
................................... 
 

วนั/เดือน/ปีเกิด
............................................................................................................................................... 

เชือชาติ.......................... สัญชาติ ............................ สถานทีเกิด........................... ประเทศ
........................... 

 

ทีอยูต่ามทะเบียนบา้น 
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................รหสัไปรษณีย์
....................................... ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงันีมาเป็นเวลา …........….........ปี .........................เดือน 
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ..........................................หมายเลขโทรศพัทที์ทาํงาน 
......................................... 
หมายเลขโทรศพัท์
บา้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 
ทีอยูอื่น ๆ (ถา้มี) 
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................รหสัไปรษณีย์
....................................... 
 
มีหนงัสือเดินทางมาแลว้ทงัหมด ..................เล่ม     
หมายเลขหนงัสือเดินทางปัจจุบนั ........................วนัทีออก...............................หมดอายุ
.............................. 
หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า .........................วนัทีออก...............................หมดอายุ
............................... 
 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม่ 
………………………………………………………………… 
วนั/เดือน/ปี ทีท่านเคยเขา้ประเทศองักฤษครังล่าสุด ........................................ ถึงวนัที ............................... 



 

 

วตัถุประสงคใ์นการไปครังล่าสุด (ท่องเทียว , ธุรกิจ , นกัเรียน) 
.................................................................... 
ประเภทของวีซ่าองักฤษทีเคยไดรั้บ เป็นประเภทใด 
...................................................................................... 
ระยะเวลาของวซ่ีาองักฤษทีเคยไดรั้บ เริมตงัแต่วนัที .....................................ถึงวนัที 
................................... 
 
ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวีซ่าองักฤษ หรือ ประเทศอืนๆหรือไม่ 
................................................................... 
ประเทศทีเคยถูกปฏิเสธ ...................................................วนั/เดือน/ปี ทีถูกปฏิเสธ 
....................................... 
เหตุผลทีถูกปฏิเสธ 
.........................................................................................................................................  
 
ประเทศอืน ๆ ทีท่านเคยเดินทางไปนอกจากองักฤษ (ในรอบ  ปี) วนัเดือนปี ทีไป รวมกีวนั และ
วตัถุประสงคใ์นการไป (ท่องเทียว , ธุรกิจ, นกัเรียน) 
.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีทีไป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถุประสงคใ์นการไป/ประเภทวีซ่า (ท่องเทียว,ธุรกิจ,นกัเรียน
,อืนๆ).................................................................................. 
.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีทีไป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถุประสงคใ์นการไป/ประเภทวีซ่า (ท่องเทียว,ธุรกิจ,นกัเรียน
,อืนๆ).................................................................................. 
.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีทีไป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถุประสงคใ์นการไป/ประเภทวีซ่า (ท่องเทียว,ธุรกิจ,นกัเรียน
,อืนๆ).................................................................................. 
.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีทีไป ............................ รวม .......... วนั 

วตัถุประสงคใ์นการไป/ประเภทวีซ่า (ท่องเทียว,ธุรกิจ,นกัเรียน
,อืนๆ).................................................................................. 
.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีทีไป ............................ รวม .......... วนั 

วตัถุประสงคใ์นการไป/ประเภทวีซ่า (ท่องเทียว,ธุรกิจ,นกัเรียน
,อืนๆ).................................................................................. 

 
สถานภาพ .........โสด                                           ........ หยา่ และมีทะเบียนหย่า (ตอ้งนาํมาแสดงดว้ย)                          
......... แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)           ........ แต่งงานและมีทะเบียนสมรส (ตอ้งนาํมาแสดงดว้ย) 



 

 

........ หมา้ย (คูส่มรสเสียชีวิต) 
 

ในกรณีสมรสแลว้ทงัจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ตอ้งกรอกรายละเอียดเพมิเติม                                                                                      
ชือ นามสกลุ ของคู่สมรส 
..............................................................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ของคู่
สมรส........................................................................................................................... 
สถานทีเกิด.................................................................................................. 
เชือชาติ ..........................................  สัญชาติ ............................................. 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 
......................................... 
ทีอยูปั่จจุบนัของคู่สมรส 

................................................................................................................................ 
 
ในกรณีทีมีบุตร ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิมเติมทุกคน                                                                                                

.ชือ นามสกุล ของบุตร 
................................................................................................................................ 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร 
............................................................................................................................... 
สถานทีเกิด................................................................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 
......................................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยู่ที 
................................................................................................................................... 

.ชือ นามสกุล ของบุตร 
................................................................................................................................ 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร 
............................................................................................................................... 
สถานทีเกิด................................................................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 
......................................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยู่ที 
................................................................................................................................... 
 



 

 

ประวติัของบิดา                                                                                                                                                 
ชือของบิดา .......................................................... นามสกุลของบิดา 
.......................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของบิดา .........................................  
สถานทีเกิดของบิดา........................................................ประเทศทีเกิด 
......................................................  
เชือชาติ ................................... สัญชาติ...................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ 
......................................... 
ประวติัของมารดา                                                                                                                                               
ชือของมารดา ........................................................ นามสกลุของมารดา 
.................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของมารดา ..........................................  
สถานทีเกิดของมารดา ..............................................ประเทศทีเกิด .............................................  
เชือชาติ ................................... สัญชาติ ..................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 
......................................... 

 
ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดินทางเกียวกบัดา้นอาชีพ การงาน รายได ้รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 
งานปัจจุบนัทาํอาชีพ, ตาํแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) ...................................................................... 
ชือบริษทัทีทาํงาน 
..........................................................................................................................................ทีอยูข่องบริษทัที
ทาํงาน
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................รหสัไปรษณีย์
.......................................วนั/เดือน/ปี ทีเริมทาํงาน ............................................... เงินเดือน 
.................................บาท 
 
กรณี นกัเรียน / นกัศึกษา ระบุชือโรงเรียน/มหาวทิยาลยั 
............................................................................... 
ระดบัชนัทีเรียนอยู ่........................................หลกัสูตรทีกาํลงัเรียน 
.............................................................. 
 



 

 

ท่านเคยทาํงานเหล่านีหรือไม่ (ทหาร ตาํรวจ รปภ. ศาล ทนาย สือมวลชน ขา้ราชการ) ........เคย ........ไม่
เคย 
ถา้เคย ระบุอาชีพทีทาํ , ตาํแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
.................................................................... 
ชือตน้สังกดัทีเคยทาํงาน 
................................................................................................................................  
ทีอยูข่องตน้สังกดัทีเคยทาํงาน
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................รหสัไปรษณีย์
.......................................วนั/เดือน/ปี ทีเริมทาํงาน .......................................... วนั/เดือน/ปี ทีออกจากงาน 
.......................................... 
 
ท่านมีสมุดบญัชีเงินฝากหรือไม่                ........มี      .......ไม่มี                                                                        
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียดวา่เป็น  บญัชีออมทรัพย ์/ ฝากประจาํ  ยอดรวมเท่าไหร่   
……………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
…... 
ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่
........................................................................................................... 
ท่านแบ่งรายไดข้องท่านให้กบัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ 
.................................................................  
ค่าใชจ้่ายของท่านในการไปองักฤษเป็นจาํนวนเงินเท่าไหร่ 
...........................................................................   
ในการเดินทางครังนี ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท้่าน 
..................................................................................ใครเป็นคนจ่ายคา่ใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่าตวัเครืองบิน ค่า
โรงแรม ค่าอาหาร ..................................................... ถา้มีคนออกค่าใชจ่้ายใหท้่านไปองักฤษ เขาไดจ่้าย
ใหเ้ป็นจาํนวนเงินเท่าไหร่ ...............................................  

 
 
ขณะนีท่านมีญาติอยูที่องักฤษหรือในสหราชอาณาจกัรหรือไม่ ..................................................................  
ถา้มี ชือ-นามสกุล .........................................................................................................................................  
ความสัมพนัธ์กบัท่าน ...................................................... สถานะพลเมือง ................................................. 



 

 

ทีอยูที่องักฤษหรือในสหราชอาณาจกัร ........................................................................................................ 
...................................................................................................... รหสัไปรษณีย.์........................................ 
เบอร์โทรทีองักฤษหรือในสหราชอาณาจกัร ................................................................................................ 
 

หมายเหต ุ 

การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ ทงันี

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 

 
 

 
 

 
 
 


