
 

  
 
 

 

รหัสทัวร ZET1901296 
ทัวรอังกฤษ บาธ ซาลิสบัวร่ี ลอนดอน 6 วัน 3 คืน (BI) 
มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ําโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวร่ี - อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ- 
จัตุรัสทราฟลการ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสทมินสเตอร - หอนาฬิกาบ๊ิกเบน - ชิงชา
สวรรคลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอ
ศิลป�แบงคไซด - โรงเรียนแหงเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนตพอล - ยานนีลส ยารด - ยาน
ไนซบริด - หางฮารวีย นิโคล - หางแฮรอดส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่หน่ึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน

นานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - ทาอากาศยานนานาชาติ
ลอนดอน ฮีทโธรว เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ              (-/-/-) 

10.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 10 เคานเตอร 
U15-U19 สายการบิน Royal Brunei Airlines โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวร
ใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

13.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศ
บรูไน โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines เที่ยวบินท่ี BI514 

 ** ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
** ใชเคร่ืองบิน Airbus A320 ช้ันประหยัด 138 ที่น่ัง ช้ันธุรกิจ 12 ท่ีน่ัง ** 
 
 
 
 
 
 
 
17.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน 
** เพ่ือเปล่ียนเครื่อง ** 
22.55 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว เมืองลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines เที่ยวบินท่ี BI003 
** ใชเวลาบินประมาณ 14 ช่ัวโมง 35 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
** ใชเคร่ืองบิน B787 Dreamliner ช้ันประหยัด 236 ท่ีน่ัง ช้ันธุรกิจ 18 ท่ีน่ัง ** 



 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - เมือง

บาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ําโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวร่ี - อนุสาวรียเสา
หินสโตนเฮนจ - เมืองลอนดอน                                   (-/-/-)      

06.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว เมืองลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ 
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถ่ินชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองบาธ (Bath) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 10 นาท)ี 
เปนเมืองที่มีฐานะนครในมณฑลซอมเมอรเซ็ทในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใต
ของประเทศอังกฤษ เมืองบาธไดรับพระราชทานฐานะเปน “นคร” โดยสมเด็จพระ
ราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 ในป ค.ศ. 1590 และไดเปนเทศบาลมณฑล ในป ค.ศ. 
1889 ตัวเมืองบาธต้ังอยูเนินหลายลูกในหุบเขาของแมน้ําเอวอนในบริเวณท่ีมีน้ําพุ
รอนธรรมชาติท่ีเปนที่ต้ังถ่ินฐานของโรมัน ผูสรางโรงอาบน้ําโรมันโบราณ (Roman 
Baths) และวัดโดยต้ังช่ือเมืองวา “Aquae Sulis” เมืองบาธเปนสถานที่ที่สมเด็จ
พระเจาเอ็ดการดผูรักสงบทําพิธีราชาภิเษกเปนพระมหากษัตริยอังกฤษท่ีมหาวิหาร
บาธ ในป ค.ศ. 973 ตอมาในสมัยจอรเจีย เมืองบาธกลายเปนเมืองน้ําแรทีไ่ดรับ
ความนิยมกันมาก ซ่ึงทําใหเมืองบาธขยายตัวมากข้ึนและมีสถาปตยกรรมจอรเจียที่
เดนๆ จากสมัยน้ันท่ีสรางจากหินบาธท่ีเปนหินสีเหลืองนวลสวยงามเปนเอกลักษณ 



 

  
 
 

 

ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 
เม่ือป ค.ศ. 1987 
นําทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณ
ดานหนาของ โรงอาบน้ําโรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเปนโรงอาบน้ําโรมัน
ขนาดใหญในสมัยโบราณท่ีไดรับการอนุรักษและดูแลเปนอยางดี ซ่ึงโรงอาบน้ําของ
ที่น่ีอยูต่ํากวาระดับพ้ืนถนนในปจจุบัน ภายในแบงออกเปนโซนหลักๆ 4 โซน
ดวยกัน ต้ังแตโซน Sacred Spring , Roman Temple , Roman Bath 
House และ Museum ซ่ึงแหลงน้ําแรแหงน้ีถูกคนพบต้ังแตสมัยชาวโรมันบุกเขา
มายึดเกาะอังกฤษ เปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยทางธรรมชาติของทางตะวันตกอีก
ดวย ** ยังไมรวมคาบัตรเขาชมสําหรับเด็ก ทานละ ประมาณ 14.00 ปอนด หรือ 
คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 602 บาท / ผูใหญ ทานละ ประมาณ 
15.00 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 645 บาท ข้ึนอยูกับ
ประเภทของบัตร และ จําเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขา
ชมในแตละวันได ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

นําทานเดินทางสู เมืองซาลิสบัวร่ี (Salisbury) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง) ประเทศอังกฤษ เปนที่ต้ังของอนุสาวรียอันลึกลับ เสาหินสโตนเฮนจ  
นําทาน เขาชม ในร้ัวอาณาเขตที่ต้ังของ อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ 
(Stonehenge) ไดรับการคัดเลือกจากองคกร New 7 Wonders ใหเปน 1 ใน 
7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกอนประวัติศาสตร มีอายุกวา 5,000 ป เปนกลุมแทง
หินขนาดใหญต้ังอยูกลางทุงราบกวางใหญ ในบริเวณตอนใตของเกาะอังกฤษ ซ่ึง
ไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน ตัวอนุสรณสถานประกอบดวย
แทงหินขนาดยักษ 112 กอน ต้ังเรียงกันเปนวงกลมซอนกัน 3 วง แทงหินบางอัน
ต้ังข้ึน บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซอนอยูขางบน นักโบราณคดีเช่ือวา
กลุมกองหินน้ีถูกสรางข้ึนจากที่ไหนสักแหงเม่ือประมาณ 3000 - 2000 ปกอน
คริสตกาล กลาวคือ การหาอายุจากคารบอนกัมมันตรังสีเมื่อ พ.ศ. 2551 เผยให
เห็นวาหินกอนแรกถูกวางต้ังเม่ือประมาณ 2400 - 2200 ปกอนคริสตกาล 
ในขณะที่ทฤษฎีอ่ืนๆ ระบุวากลุมหินท่ีถูกวางต้ังมาต้ังแตกอนหนาน้ันถึง 3000 ป
กอนคริสตกาลนักวิทยาศาสตรและนักประวัติศาสตรตางสงสัยวา คนในสมัยกอน
สามารถยกแทงหินที่มีน้ําหนักกวา 30 ตัน ข้ึนไปวางเรียงกันไดอยางไร ท้ังๆท่ี
ปราศจากเคร่ืองทุนแรงอยางท่ีเราใชอยูในปจจุบัน และบริเวณที่ราบดังกลาวไมมี
กอนหินขนาดมหึมาน้ี ดังน้ันจึงสันนิษฐานวาผูสรางตองทําการชักลากแทงหินยักษ
ทั้งหมดมาจากที่อ่ืน ซ่ึงคาดวานาจะมาจาก "ทุงมารลโบโร" ท่ีอยูไกลออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1986 ** รอบของการเขาชมอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานได
ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวท้ังหมด ** 
นําทานเดินทางสู เมืองลอนดอน (London) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 
20 นาที) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ท่ีเปนศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของโลก เปนผูนําดานการเงิน การเมือง 



 

  
 
 

 

การส่ือสาร การบันเทิง แฟช่ัน ศิลปะ และเปนที่ยอมรับวามีอิทธิพลไปทั่วโลก และ
ยังเปนเมืองทองเที่ยวที่ใหญและสําคัญของยุโรปอีกดวย 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว ** 
 นําคณะเขาสูท่ีพัก Hotel Ibis London Heathrow Airport, London 

หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม เมืองลอนดอน - อิสระทองเท่ียว หรือ พักผอน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย 
แบบเต็มวัน             (B/-/-)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
อิสระทองเท่ียว หรือ พักผอน ท่ีเมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไมมี
บริการรถโคช) 
หัวหนาทัวรแนะนําวิธีการเดินทางเบ้ืองตน ท้ังน้ีทานควรเตรียมความพรอม วาง
แผนการเดินทางลวงหนากอนถึงวันเดินทาง เพ่ือประโยชนสูงสุดของทาน 



 

  
 
 

 

แนะนําสถานที่ทองเท่ียว 
- ทดลองใชระบบขนสงสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใตดิน หรือทูป 
(Tube) เท่ียวชมเมือง และวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร (Londoner) ** คาบัตร
โดยสาร เร่ิมตน ประมาณ 10 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ประมาณ 430 
บาท (ชนิด One Day Pass) ข้ึนอยูกับประเภทของบัตร ** 
- ทดลองน่ังรถเมล 2 ช้ัน หรือลอนดอนแท็กซ่ี เพ่ือเที่ยวชมเมืองและวิถีชีวิตของ
ชาวลอนดอนเนอร (Londoner) ** คาบัตรโดยสาร เร่ิมตน ประมาณ 14 ปอนด 
หรือ คํานวณเปนเงินไทย ประมาณ 602 บาท ข้ึนอยูกับประเภทของแพ็คเกจ ** 
- พระราชวังวินดเซอร (Windsor Palace) พระราชวังซ่ึงไดช่ือวาเปนบานของ
ครอบครัวกษัตริยและพระราชินีแหงอังกฤษมานานกวา 1,000 ป โดยพระราชวัง
เกาแกขนาด 5 ไรแหงน้ี ปจจุบันยังถูกใชเปนท่ีพํานักของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ
ที่ 2 ซ่ึงมักจะใชเวลาสวนใหญในชวงวันหยุดสุดสัปดาหอยูเสมอ ทั้งน้ีผูมาเยือน
ควรเผ่ือเวลาในการเขาชมอยางนอยประมาณ 2-3 ช่ัวโมง เพราะที่น่ีลวนเต็มไป
ดวยส่ิงท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจ ทั้ง State Apartments ที่ถูกตกแตงอยางสวยงามดวย
ผลงานศิลปะอันทรงคุณคา ซ่ึงเปนของสะสมของเหลาราชวงศ รวมถึงความงดงาม
ของสถาปตยกรรมแบบกอธิคในโบสถ St. George ซ่ึงเปนที่ฝงพระศพของ
กษัตริยแหงประเทศอังกฤษหลายพระองค และประหลาดใจไปกับ Queen 
Mary’s Dolls House บานตุกตาแสนสวยและมีช่ือเสียงที่สุดโลกที่สรางข้ึนในป 
ค.ศ. 1920 โดยชางฝมือช้ันนําในสมัยน้ัน เปนตน ** คาบัตรเขาชมสําหรับเด็ก 
ทานละ ประมาณ 13 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 559 
บาท / ผูใหญ ทานละ ประมาณ 22 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ 
ประมาณ 946 บาท ข้ึนอยูกับประเภทของบัตร และ จําเปนตองจองกอนลวงหนา 
เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวันได ** 
- ข้ึนชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย 
(London Eye) หรือที่รูจักในช่ือของ มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel) เปน
ชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเปนสถานที่



 

  
 
 

 

ทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมอยางมาก มีผูมาเยือนมากกวา 3 ลานคนตอป ** คา
บัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 30 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ 
ประมาณ 1,290 บาท ข้ึนอยูกับประเภทของบัตร และ จําเปนตองจองกอน
ลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวันได ** 

** อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูท่ีพัก Hotel Ibis London Heathrow Airport, London 

หรือเทียบเทา 
 

วันที่ส่ี เมืองลอนดอน - อิสระทองเท่ียว หรือ พักผอน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย 
แบบเต็มวัน             (B/-/-)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
อิสระทองเท่ียว หรือ พักผอน ท่ีเมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไมมี
บริการรถโคช) 
หัวหนาทัวรแนะนําวิธีการเดินทางเบ้ืองตน ท้ังน้ีทานควรเตรียมความพรอม วาง
แผนการเดินทางลวงหนากอนถึงวันเดินทาง เพ่ือประโยชนสูงสุดของทาน 
แนะนําสถานที่ทองเที่ยว 
- หอคอยแหงกรุงลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก สถานท่ี
เก็บสมบัติ สถานท่ีสํารวจทางประวัติศาสตร ท้ังหมดรวมอยูในสถานที่เดียวกันซ่ึงก็
คือหอคอยแหงกรุงลอนดอนน่ีเอง ภายในมีอาคารสําคัญๆ มากมายที่ลวนแตมี
ประวัติศาสตรที่คอนขางโหดเหี้ยม จึงไมแปลกเทาไรที่สถานที่แหงน้ีจะไดรับการ
กลาวขานวา “ผีดุ” ท่ีสุดแหงหน่ึงโดยเฉพาะ White Tower หรือหอคอยสีขาว ท่ี
สรางข้ึนในป 1078 ในรัชสมัยของวิลเล่ียมผูพิชิต นอกจากน้ีไมควรพลาดที่จะเขา
ชมพิพิธภัณฑที่เก็บรักษาของมีคาของราชวงศเอาไว ไมวาจะเปนมงกุฎเพชร ชุด
อัศวินสมัยโบราณ รวมถึงการเขารวมทริปกับ Yeoman Warders อดีตทหาร
รักษาพระองค ท่ีผันตัวมาเปนไกดนําเท่ียว ** คาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 22 
ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 946 บาท ข้ึนอยูกับประเภท



 

  
 
 

 

ของบัตร และ จําเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแต
ละวันได ** 
- โรงถายภาพยนตร แฮรร่ี พอตเตอร (Warner Bros Studio Tour London : 
The Making of Harry Potter) แหงคาย Warner Bros ต้ังอยูทางตอนเหนือ
ของเมืองลอนดอน ในสถานที่ท่ีมีช่ือวา Leavesden Aerodrome ซ่ึงแตเดิม
เคยเปนโรงงานผลิตเคร่ืองบินที่มีช่ือเสียงหลายรุน เชน Mosquito , Halifax 
Bombers ในสมัยสงความโลกคร้ังที่สอง กอนที่ Warner Bros จะซ้ือที่น่ีและต้ัง
โรงถายภาพยนตรแฮรร่ี พอตเตอรมานานกวาสิบป และสุดทายที่น่ีก็กลายมาเปน
สถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงสาวกเหลาพอมดแมมดนอยไมควรพลาด ดวย Warner 
Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากที่โดดเดนจากภาพยนตร รวมถึงของประกอบ
ฉาก กระทั่งเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย เพ่ือใหแฟนๆ แฮรร่ี พอตเตอรไดเขามา
สัมผัสกับความมหัศจรรย และเก็บภาพความประทับใจลงในบันทึกความทรงจําไป
ตลอดกาล ** คาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 85 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงิน
ไทย ทานละ ประมาณ 3,700 บาท ข้ึนอยูกับประเภทของบัตร และ จําเปนตอง
จองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวันได ** 
- ชอปปم�งหางสรรพสินคาช้ันนําท่ี ถนนออกซฟอรด (Oxford Street) ที่มี
หางสรรพสินคาใหญมากมายอยาง Mark & Spencer, Primark, 
Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ยานไนซบริดจ (Knights Bridge) ซ่ึงเปน
ที่ต้ังของ หางสรรพสินคาช่ือดังอยาง หางฮารวีย นิโคล (Harvey Nicole) และ 
หางแฮรรอดส (Harrods) ที่ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาแฟช่ันช้ันนําจากท่ัวทุกมุม
โลก รวมทั้งกระเป�าแฮรรอดสท่ีนิยมกันทั่วโลก 

** อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูท่ีพัก Hotel Ibis London Heathrow Airport, London 

หรือเทียบเทา 
 
 



 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีห่า เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟลการ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสทมินสเตอร - 
หอนาฬิกาบ๊ิกเบน - ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพาน
มิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป�แบงคไซด - โรงเรียนแหงเมืองลอนดอน 
- มหาวิหารเซนตพอล - ยานนีลส ยารด - ยานไนซบริด - หางฮารวีย นิโคล - 
หางแฮรอดส - ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว เมืองลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ - ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน 
                    (B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสทราฟลการ (Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองที่ราย
ลอมไปดวยอาคารราชการสําคัญของเมืองลอนดอน นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก 
กับ จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) และ พระราชวังเวสทมินสเตอร 
(Westminster Palace) หรือ ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร (Houses of 



 

  
 
 

 

Parliament) เปนสถานท่ีที่สภาสองสภาของรัฐสภาแหงสหราชอาณาจักร (สภา
ขุนนาง และสภาสามัญชน) ใชประชุม พระราชวังต้ังอยูบนฝم�งเหนือของแมน้ําเทมส
ในนครเวสตมินสเตอรของเมืองลอนดอนบะระหไมไกลจากพระราชวังไวทฮอลล 
พระราชวังเวสตมินสเตอร สรางในป ค.ศ. 1016 มีหองท้ังหมดดวยกันประมาณ 
1,100 หอง, 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมทั้งหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัว
ส่ิงกอสรางสวนใหญสรางในคริสตศตวรรษท่ี 19 แตก็ยังมีสวนกอสรางเดิม
เหลืออยูบางเล็กนอยรวมท้ังทองพระโรงที่ในปจจุบันใชในงานสําคัญๆ เชน การต้ัง
ศพของบุคคลสําคัญกอนที่จะนําไปฝง และหออัญมณี (Jewel Tower) การ
บริหารพระราชวังแตเดิมเปนหนาที่ของผูแทนพระองค Lord Great 
Chamberlain แตในป ค.ศ. 1965 เปล่ียนมือไปเปนของรัฐสภานอกจากหองพิธี
บางหองที่ยังคงอยูภายใตการบริหารของผูแทนพระองค หลังจากเกิดเพลิงใหมใน
ป ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาปจจุบันก็ไดรับการสรางใหมโดยใชเวลาสราง 30 ป โดย
มีเซอร ชารลส บารรีย (Charles Barry) และผูชวยออกัสตัส พิวจินเปนสถาปนิก 
การออกแบบรวมทองพระโรงเวสตมินสเตอรและชาเปลเซนตสตีเฟน (St 
Stephen's Chapel) ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1987 และยังเปนที่ต้ังของหอนาฬิกาที่
รูจักกันดีในนาม หอนาฬิกาบ๊ิกเบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเปน
สัญลักษณของประเทศอังกฤษ ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงช่ัวโมง 
เปนนาฬิกาที่มีหนาปดใหญที่สุดในโลก และ 
ฝم�งตรงขามเปนท่ีต้ังของ ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย (London Eye) หรือที่รูจักใน
ช่ือของ มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel) เปนชิงชาสวรรคที่สูงท่ีสุดในทวีป
ยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม
อยางมาก มีผูมาเยือนมากกวา 3 ลานคนตอป โดยมีแมน้ําเทมสก้ันอยู 
นําทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ พระราชวังบัคก้ิงแฮม (Buckingham Palace) 
เดิมช่ือ คฤหาสนบักก้ิงแฮม (Buckingham House) เปนพระราชวังทีเ่ปนที่
ประทับเปนทางการของราชวงศอังกฤษ เปนสถานที่ ที่ใชสําหรับการเล้ียงรับรอง



 

  
 
 

 

ของรัฐและยังเปนส่ิงดึงดูดนักทองเท่ียวสําคัญท่ีหน่ึงของเมืองลอนดอน เปนที่รวม
พลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ ส่ิงกอสรางเดิมเปน
คฤหาสนที่สรางสําหรับจอหน เชฟฟลด ยุคแหงบักก้ิงแฮมในป ค.ศ. 1703 ตอมา
ในป ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจาจอรจท่ี 3 ทรงซ้ือเพ่ือใชเปนพระราชฐานสวน
พระองค ท่ีรูจักกันในช่ือ “วังพระราชินี” (The Queen's House) ระยะ 75 ป
ตอมาเปนเวลาท่ีมีการขยายตอเติมพระราชวังโดยสถาปนิกจอหน แนช (John 
Nash) และ เอ็ดเวิรด บลอร (Edward Blore) เปนสามปกรอบลานกลาง 
พระราชวังบักก้ิงแฮมกลายมาเปนพระราชฐานท่ีประทับอยางเปนทางการของ
ราชวงศอังกฤษเม่ือสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียข้ึนครองราชยเม่ือป ค.ศ. 1837 
การตอเติมคร้ังใหญคร้ังสุดทาย ไดเร่ิมดําเนินข้ึนชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 19 
และ ตนคริสตศตวรรษที่ 20 ซ่ึงรวมทั้งดานหนาท่ีเห็นอยูในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู สะพานมิลเลนเนียม (Millennium Bridge) หรือเปนรูจักใน
สะพานทางเทามิลเลนเนียมแหงเมืองลอนดอน คือ สะพานแขวนโครงสรางเหล็ก



 

  
 
 

 

สําหรับคนเดินที่สรางขามแมน้ําเทมส เช่ือมตอเขตแบงคไซด (Bankside) กับเขต
ตัวเมืองลอนดอน ต้ังอยูระหวางสะพานเซาทวารค (Southwark Bridge) และ
สะพานรถไฟแบล็คเฟรียร (Blackfriars) สะพานมิลเลนเนียม ถูกสรางข้ึนใน ค.ศ. 
1998 และเปดใชงานเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน ค.ศ. 2000 บริเวณตอนใตของ
สะพาน ผานชม โรงละครโกลบ (Globe Theater) และ หอศิลป�แบงคไซด 
(Bankside) ตอนเหนือของสะพาน ผานชม โรงเรียนแหงเมืองลอนดอน 
(School of London) และ ผานชม ดานลางของสะพาน คือ มหาวิหารเซนต
พอล (St. Paul's Cathedral) เปนอาสนวิหารของคริสตจักรแหงประเทศอังกฤษ 
และเปนโบสถประจําตําแหนงบิชอปแหงเมืองลอนดอน สรางข้ึนเพ่ืออุทิศแกนักบุญ
เปาโลอัครทูต ต้ังอยูในเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาสนวิหารที่เห็นในปจจุบัน
สรางเม่ือคริสตศตวรรษที่ 17 และเช่ือกันวาเปนอาสนวิหารท่ี 5 ต้ังแตสรางอาสน
วิหารกันมา ณ ท่ีต้ังน้ี แตอาจจะสูงกวาน้ันถานับการบูรณะเขาไปดวย แนวเช่ือม
ของสะพานมิลเลนเนียมสามารถเห็นทิวทัศนดานหนาของมหาวิหารเซนตพอลจาก
มุมไกลไดอยางชัดเจนสวยงาม 
นําทานเดินทางสู ยานนีลส ยารด (Neal’s Yard) คือยานท่ีนาสนใจซอนตัวอยูใจ
กลางเมืองลอนดอน พ้ืนท่ีที่รายลอมดวยอาคารหลากสีสันแหงน้ี สรางข้ึนเพ่ือเปน
สถานที่อันนาจดจําของเมืองลอนดอน โดยต้ังช่ือเพ่ือเปนเกียรติใหกับ Thomas 
Neale สถาปนิกผูพัฒนาพ้ืนน้ีน้ีเมื่อศตวรรษท่ี 17 ภายใตพ้ืนที่รูปทรงสามเหล่ียม
แหงน้ี เต็มไปดวยรานคา รานอาหาร และคาเฟ�เพ่ือสุขภาพมากมาย อาทิ ราน 
Neal’s Yard Salad Bar ซึ่งเปนท่ีนิยมสําหรับทานที่รักสุขภาพ 

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว ** 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว เมืองลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการ
เลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร        

17.55 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศ
บรูไน โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines เที่ยวบินท่ี BI004 



 

  
 
 

 

** ใชเวลาบินประมาณ 13 ช่ัวโมง 35 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีห่ก ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - ทาอากาศ

ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย     
                            (-/-/-) 

14.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน  
18.40 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สายการบิน Royal Brunei Airlines เท่ียวบินที ่BI519 
** ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
20.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 
 
 



 

  
 
 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียด
เท่ียวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็ก
มีเตียง 
(เด็กอายุ
ไมเกิน 12 
ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 
(เด็กอายุ
ไมเกิน 12 
ป) 

พัก
เด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 
ต๋ัว 

13 - 18 
กรกฎาคม 2562 
(16 ก.ค. วัน
อาสาฬหบูชา / 
17 ก.ค. วัน
เขาพรรษา) 

13JUL BI514 
BKK-BWN 
13.30-17.15 
13JUL BI003 
BWN-LHR 
22.55-06.25+1 
17JUL BI004 
LHR-BWN 
17.55-14.35+1 
18JUL BI519 
BWN-BKK 
18.40-20.25  

32,999 32,999 32,999 8,999 19,999 

26 - 31 
กรกฎาคม 2562 
(28 ก.ค. คลาย
วันเฉลิม ร. 10 / 
29 ก.ค. วันหยุด

26JUL BI514 
BKK-BWN 
13.30-17.15 
26JUL BI003 
BWN-LHR 

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999 



 

  
 
 

 

ชดเชย) 22.55-06.25+1 
30JUL BI004 
LHR-BWN 
17.55-14.35+1 
31JUL BI519 
BWN-BKK 
18.40-20.25  

08 - 13 ตุลาคม 
2562 
(13 ต.ค. คลายวัน
สวรรคต ร. 9 
และ วันออก
พรรษ) 

08OCT BI514 
BKK-BWN 
13.30-17.15 
08OCT BI003 
BWN-LHR 
22.55-06.25+1 
12OCT BI004 
LHR-BWN 
17.55-14.35+1 
13OCT BI519 
BWN-BKK 
18.40-20.25 

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999 

11 - 16 ตุลาคม 
2562 
(13 ต.ค. คลายวัน
สวรรคต ร. 9 
และ วันออก
พรรษ / 14 ต.ค. 
วันหยุดชดเชย) 

11OCT BI514 
BKK-BWN 
13.30-17.15 
11OCT BI003 
BWN-LHR 
22.55-06.25+1 
15OCT BI004 

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999 



 

  
 
 

 

LHR-BWN 
17.55-14.35+1 
16OCT BI519 
BWN-BKK 
18.40-20.25 

12 - 17 ตุลาคม 
2562 
(13 ต.ค. คลายวัน
สวรรคต ร. 9 
และ วันออก
พรรษ / 14 ต.ค. 
วันหยุดชดเชย) 

12OCT BI514 
BKK-BWN 
13.30-17.15 
12OCT BI003 
BWN-LHR 
22.55-06.25+1 
16OCT BI004 
LHR-BWN 
17.55-14.35+1 
17OCT BI519 
BWN-BKK 
18.40-20.25 

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999 

19 - 24 ตุลาคม 
2562 
(23 ต.ค. วันปย
มหาราช) 

19OCT BI514 
BKK-BWN 
13.30-17.15 
19OCT BI003 
BWN-LHR 
22.55-06.25+1 
23OCT BI004 
LHR-BWN 
17.55-14.35+1 

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999 



 

  
 
 

 

24OCT BI519 
BWN-BKK 
18.40-20.25 

22 - 27 ตุลาคม 
2562 
(23 ต.ค. วันปย
มหาราช) 

22OCT BI514 
BKK-BWN 
13.30-17.15 
22OCT BI003 
BWN-LHR 
22.55-06.25+1 
26OCT BI004 
LHR-BWN 
17.55-14.35+1 
27OCT BI519 
BWN-BKK 
18.30-20.15 

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999 

26 - 31 ตุลาคม 
2562 

26OCT BI514 
BKK-BWN 
13.30-17.15 
27OCT BI003 
BWN-LHR 
00.15-06.50 
30OCT BI004 
LHR-BWN 
18.00-15.35+1 
31OCT BI519 
BWN-BKK 

29,999 29,999 29,999 8,999 16,999 



 

  
 
 

 

18.30-20.15 

05 - 10 
พฤศจิกายน 
2562 

05NOV BI514 
BKK-BWN 
13.30-17.15 
06NOV BI003 
BWN-LHR 
00.15-06.50 
09NOV BI004 
LHR-BWN 
18.00-15.35+1 
10NOV BI519 
BWN-BKK 
18.30-20.15 

29,999 29,999 29,999 8,999 16,999 

16 - 21 
พฤศจิกายน 
2562 

16NOV BI514 
BKK-BWN 
13.30-17.15 
17NOV BI003 
BWN-LHR 
00.15-06.50 
20NOV BI004 
LHR-BWN 
18.00-15.35+1 
21NOV BI519 
BWN-BKK 
18.30-20.15 

29,999 29,999 29,999 8,999 16,999 



 

  
 
 

 

24 - 29 
ธันวาคม 2562 

24DEC BI514 
BKK-BWN 
13.30-17.15 
25DEC BI003 
BWN-LHR 
00.15-06.50 
28DEC BI004 
LHR-BWN 
18.00-15.35+1 
29DEC BI519 
BWN-BKK 
18.30-20.15 

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999 

27 ธ.ค. - 01 
ม.ค. 2562 
(31 ธ.ค. วันส้ินป 
/ 01 ม.ค. วันข้ึน
ปใหม) 

27DEC BI514 
BKK-BWN 
13.30-17.15 
28DEC BI003 
BWN-LHR 
00.15-06.50 
31DEC BI004 
LHR-BWN 
20.10-17.45+1 
01JAN BI519 
BWN-BKK 
18.30-20.15 

38,999 38,999 38,999 11,999 25,999 

28 ธ.ค. - 02 
ม.ค. 2562 

28DEC BI514 
BKK-BWN 38,999 38,999 38,999 11,999 25,999 



 

  
 
 

 

(31 ธ.ค. วันส้ินป 
/ 01 ม.ค. วันข้ึน
ปใหม) 

13.30-17.15 
29DEC BI003 
BWN-LHR 
00.15-06.50 
01JAN BI004 
LHR-BWN 
18.00-15.35+1 
02JAN BI519 
BWN-BKK 
18.30-20.15 

31 ธ.ค. - 05 
ม.ค. 2562 
(31 ธ.ค. วันส้ินป 
/ 01 ม.ค. วันข้ึน
ปใหม) 

31DEC BI514 
BKK-BWN 
13.30-17.15 
01JAN BI003 
BWN-LHR 
00.15-06.50 
04JAN BI004 
LHR-BWN 
18.00-15.35+1 
05JAN BI519 
BWN-BKK 
18.30-20.15 

38,999 38,999 38,999 11,999 25,999 

 
** อัตราน้ี ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ** 
 



 

  
 
 

 

** อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศอังกฤษ ทานละ 
ประมาณ 6,000 บาท 
สําหรับการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพ่ือ ใชเวลา
พิจารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
จํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนังสือ
เดินทางเพ่ือเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของ
ทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป 
จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับย่ืนวีซาคร้ังใหม การยกเลิก และ คืน
เงิน จะเปนไปตามเง่ือนไข ทุกกรณี ** 
 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 
บาท ** 
 
** หากทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัว เคร่ืองบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
** อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือ
เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
** 
 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวา
เหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวามื้อใดม้ือหน่ึง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียม
อาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะมื้ออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัด
เร่ืองของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด และ 



 

  
 
 

 

บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป เทาน้ัน กรณีท่ีทานมีความประสงคที่จะส่ังเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทาง
จะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนน้ีดวยตนเอง **  
 
** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุก
ขอ ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ไม
สามารถเล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Royal Brunei 
Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ 2 ช้ิน โดยมีน้ําหนัก
รวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละช้ิน ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ช้ิน 7 ก.ก. 1 ช้ิน 
รวม 30 ก.ก.) 
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีท่ีโรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน
โรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน 
ถายรูปเปนที่ระลึก หรือ ผานชม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีก
คร้ัง  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

  
 
 

 

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกคร้ัง) 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 50 ปอนด (GBP) หรือ คํานวณ เปน
เงินไทยประมาณ 2,150 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 
ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศอังกฤษ ทานละ ประมาณ 6,000 
บาท ข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ (ชําระพรอมเงิน
มัดจํา) 
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียว กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 60 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา 

ทานละ 20,000 บาท และ คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศอังกฤษ 
ทานละ 6,000 บาท รวมเปน ทานละ 26,000 บาท (กรณีมีวีซาเรียบรอยแลว ชําระ
เฉพาะเงินมัดจํา 20,000 บาท) ตัวอยางเชน ทานทําจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ี
ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมได
รับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting 



 

  
 
 

 

List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ 
เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษ
จํานวนจํากัด 

2. นักทองเท่ียว กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไม
วาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม 
รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ท่ีทําใหทางบริษัทไมไดรับ
เงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเท่ียว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การ

เดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักทองเท่ียว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลง
นามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ



 

  
 
 

 

อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับ
ชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง
ไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** 
กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจาย
เพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา



 

  
 
 

 

เปนสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตร
โดยสารบางสวน สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตาม
กระบวนการของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากกวากําหนด 

หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายท่ีพักเปนเมืองใกลเคียง
เปนการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 
 
 



 

  
 
 

 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุก

ทาน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย 

(ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ท้ังน้ีข้ึนอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หาก
ทานไมสะดวกมาดําเนินการย่ืนวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทาง
เพ่ือกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซ่ึงอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา 
หรือ ซ่ึงอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการ
พิจารณาท่ีสถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ต้ังแตข้ันตอนการจอง หรือ กอน
ชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาท่ีทานสะดวกจะย่ืนวีซามากอน แผนกวีซาจะ
ประสานงานใหอีกคร้ัง หากมีคิวย่ืนวางชวงท่ีทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีท่ีสุดท่ี
จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณีพิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ
ตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานสามารถเลือกซ้ือ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วข้ึน หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากข้ึน  
3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ  

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมท้ังหมด ** 
ประเทศท่ีทานสามารถเลือกซ้ือบริการพิเศษน้ีได ไดแก อังกฤษ อิตาลี ฝร่ังเศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษอีกคร้ัง อาจมีการเปล่ียนแปลง ** 

4. กรณีที่ทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได จําเปนตองย่ืนกอน หรือ หลังคณะ เพราะตอง
ใชหนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเร่ิมดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอย่ืนวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด 



 

  
 
 

 

เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนินการ 
หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการย่ืนวี
ซาหลังคณะ และหรือ กรณีท่ีทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยู
ระหวางการขาย ยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานัก
ในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการ
ทองเท่ียวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และ
หากทายที่สุดคณะไมสามารถเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
สามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

6. หลังจากท่ีผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางข้ันตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆท้ังส้ิน ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนลวงหนา กรณีท่ีตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางข้ันตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมท้ังหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาท่ีเหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปน
สําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 คร้ัง หรือ หลายคร้ัง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคท่ีวีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทาง
ทองเท่ียวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเง่ือนไขของกลุมเชงเกน คือ 
วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงคร้ัง 
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม



 

  
 
 

 

รับผิดชอบเก่ียวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดข้ึนในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธ
จากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางท่ีสามารถเขาออกไดหลายคร้ัง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเท่ียวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันท่ีมี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดท่ีอนุมัติโดยระบุวันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดท่ีอนุมัติในหนาวีซา ท้ังน้ี ข้ึนอยู
กับประเทศปลายทางอีกคร้ัง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบเก่ียวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก
อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพ่ือใหการย่ืนคํารองในคร้ังตอๆไปสะดวกมากข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ 

11. การท่ีวีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมก่ีวัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทั้งส้ิน เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทูต
คุมครองอยู 

12. เก่ียวกับเอกสารทางราชการท่ีจําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศท่ีออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู, ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและ
มารดา หยาราง, ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับย่ืนคํารองขอวีซา หรือ สถานทูตตองการ 



 

  
 
 

 

เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการกงสุล
เทาน้ัน ซ่ึงจะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี จําเปนที่สุด 
สําหรับเด็กที่อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา (เชน เดินทางกับ
มารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนน้ี ลูกคาจําเปนตองรับผิดชอบดวย
ตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทานได แตหาก
เอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวยความสะดวก
แปลใหทานไดตามปกติ  

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซ้ือต๋ัว
เคร่ืองบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรมที่
นอกเหนือจากคณะ ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุม
วันที่ทานเดินทาง ไป และ กลับ เพ่ือใชในการประกอบการย่ืนขอวีซาใหครบตามเง่ือนไข 
ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถย่ืนขอ
วีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเง่ือนไข และ หากมีคาใชจาย
เพ่ิมเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายย่ืนขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองท้ังหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไป
ถึงกรณีท่ีในวันนัดหมายเพ่ือย่ืนขอวีซา ทานไมสามารถย่ืนขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําให
ทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเง่ือนไขการยกเลิกทั้งหมด  
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ สายการบิน ที่ทานควรทราบ 
1. เก่ียวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการ

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก
ที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางท่ีมาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถ
ทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในข้ันตอนการ
จอง กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหมท่ี
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 



 

  
 
 

 

3. บางสายการบินอาจมีเง่ือนไขเก่ียวกับการใหบริการอาหารบนเคร่ืองแตกตางกัน ขอใหทาน
ทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินที่กําลังใหบริการทานอยู 

 
เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
ทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ท้ังฝم�งประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในสวนน้ี ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือ
ใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออก
เมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน
หรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัว
เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของ
นักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด



 

  
 
 

 

หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงข้ึน 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เก่ียวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

11. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมข้ึน
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีข้ึน ไมวากรณีใดก็ตาม 



 

  
 
 

 

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซ้ือต๋ัว
เคร่ืองบินแยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันท่ีหน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัท
ไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีท่ีไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ 
ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวท่ีคณะ
อยูในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพ่ิม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีใชในการ
เดินทางดวยตนเองท้ังหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเท่ียวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ 
สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวท้ังหมด 

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเท่ียว ประเทศอังกฤษ 
1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน

เดินทางกลับ และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทาน้ัน) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ เทาน้ัน 

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุ
ไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุ
ช่ือประเทศ ไมจําเปนตองระบุช่ือประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออก
จากองคกรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยาง
ชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ 



 

  
 
 

 

3.3 กรณีท่ีเปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตร

ขาราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกับหนาที่การ

งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได 
แตท้ังน้ี อยูท่ีดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรับย่ืนเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันท่ีนัดยื่นวีซา 
จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนาหนังสือ
เดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถูกตองเจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา ** 
** ผูท่ีประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช

ประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซ่ึงหากมีแตบัญชีบริษัท 
เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปล่ียนช่ือ - เปล่ียนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ) 
** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดามารดา  

หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 



 

  
 
 

 

และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเปนตองเก่ียวของกันทางสายเลือดเทาน้ัน บิดา , 
มารดา , บุตร , พ่ี , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส 
จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดย

ระบุช่ือเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดยื่นวีซา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ใหถูกตองตาม
หนาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา ** 
** จําเปนตองใชท้ังผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตามเง่ือนไข 

เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 



 

  
 
 

 

** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ 
Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพ่ืออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 

 
แผนที่การเดินทาง เพ่ือยื่นคํารองขอวีซาทองเที่ยว ประเทศอังกฤษ 
สถานท่ีย่ืนคํารองวีซา : ศูนยย่ืนคํารองขอวีซา VFS ประเทศอังกฤษ อาคารเดอะเทรนด้ี 

ออฟฟศ ช้ัน 29 
ทางอาคารสามารถจอดรถได ประทับตราจอดรถไดฟรี 1 ช่ัวโมง  
การเดินทาง : รถไฟฟ�า BTS ลงท่ี สถานีนานา ทางออกที่ 3 เปนการเดินทางที่สะดวกท่ีสุด 
ซอย สุขุมวิท 13 เขาซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูทางดาน 
ขวามือ สังเกตไดงาย จุดนับพบบริเวณช้ัน 1 ของอาคาร (บริเวณรานกาแฟ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบ้ืองตน เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยว ประเทศอังกฤษ 
1. ช่ือ - นามสกุล ปจจุบัน .............................................................................................................. 
2. ช่ือ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคย

เปล่ียน)...................................................................................... 
3. ท่ีอยูปจจุบัน (ติดตอไดสะดวก) ................................................................................................... 

.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ........................... 
อาศัยในที่อยูน้ีมาเปนเวลา (ระบุชวงเวลาเปนเดือน/ป ดูไดจากทะเบียน
บาน) .........................................  

4. สถานะการเปนเจาของบาน 
         เจาของ   อาศัยอยูกับครอบครัวของฉัน 
         เชาผูอ่ืนอยู   อ่ืน ๆ 

5. เบอรโทรศัพทมือถือ ................................................... อีเมลล ........................................................ 
6. เพศ        ชาย         หญิง 
7. สถานภาพสมรส            โสด       สมรส           หยา          หมาย           แยกกันอยู 
8. วัน-เดือน-ปเกิด ........................................................................................................................ 
9. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................. 

10. หมายเลขพาสปอรต........................................................................................................................ 
วันที่ออก ............................... วันหมดอายุ ............................ สถานท่ีออก .................................. 
พาสปอรตเลมเกา (ถามี) หมายเลข .............................................................................................. 
วันที่ออก ............................... วันหมดอายุ ............................ สถานท่ีออก .................................. 

11. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ , ตําแหนง , หากเปนแมบาน/เกษียณอายุ
กรุณา
ระบุ............................................................................................................................................. 
ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่
อยู............................................................................................................................................. 
.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ........................... 



 

  
 
 

 

 เบอรโทร ................................................ เบอรแฟกซ ............................................................... 
 วันที่ทานเร่ิมตนทํางานกับนายจางน้ีหรือเร่ิมธุรกิจน้ี (วัน/เดือน/

ป) ....................................................... 
1. รายไดหลังจากหักภาษีแลวตอเดือน .................................... บาท/เดือน 

รายไดประจําอยางอ่ืน    บํานาญ          เบ้ียเลี้ยงหรือเงินประจําจาก
ครอบครัว       

                                     การลงทุน       รายไดอ่ืน 
      เปนจํานวนเงิน ................................................................................................... บาท/เดือน 
      เงินออม (ถามี) เปนจํานวนเงิน ................................ บาท/เดือน 

2. ทานวางแผนจะใชจายเงินเทาไหรตอนอยูสหราชอาณาจักร ........................................................ 
บาท 

3. ทานใชจายเงินเทาไรตอเดือน(รวมภาระคาใชจายท้ังหมด) ......................................................... 
บาท 

4. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมคัร 
ตัวผูสมัครเอง 
มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบุ ....................................... 

ความสัมพันธ ........................................ 
5. ทานมีบุคคลที่ตองการใหทานชวยเหลือทางดานการเงินหรือไม 

ไมมี 
มี ออกคาใชจายให ระบุ ....................................................................................................... 

ความสัมพันธ ......................................... 
6. ช่ือ-นามสกุล บิดา .................................................................................................................... 

สัญชาติ ................................................. วัน - เดือน – ปเกิด ..................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา ................................................................................................................ 
สัญชาติ ................................................................................................................................. 
วัน-เดือน-ปเกิด ....................................................................................................................... 



 

  
 
 

 

7. วีซา (อังกฤษ) ท่ีเคยไดรับในระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา 
   ไมเคย 

เคยไดรับ    ใชไดต้ังแตวันท่ี .............................. ถึง
วันที่ .............................................. 

   ใชไดต้ังแตวันที่ .............................. ถึงวันที่ ........................................................................ 
ใชไดต้ังแตวันที่ .............................. ถึงวันที่ ........................................................................ 

วีซายุโรป (เชงเกน) หรือวีซาประเทศตางๆ ท่ีเคยไดรับในระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา 
ไมเคย. 

   เคยไดรับ 
ประเทศ ........................................ ใชไดต้ังแตวันท่ี ....................... ถึงวันที่ ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไดต้ังแตวันท่ี ....................... ถึงวันท่ี ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไดต้ังแตวันท่ี ....................... ถึงวันที่ ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไดต้ังแตวันท่ี ....................... ถึงวันท่ี ......................... 

8. ประเทศอ่ืน ๆ ที่เคยเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา 
ประเทศ ........................................ ใชไดต้ังแตวันท่ี ....................... ถึงวันที่ ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไดต้ังแตวันท่ี ....................... ถึงวันที่ ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไดต้ังแตวันท่ี ....................... ถึงวันที่ ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไดต้ังแตวันท่ี ....................... ถึงวันที่ ......................... 

9. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย   เคย (เหตุผลในการ

ปฏิเสธ) .................................................................. 
10. ช่ือบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน .............................................. ความสัมพันธ

................................... 
      
** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด และชัดเจนที่สุดเพ่ือ 
ประโยชนของตัวทานเอง การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ทาง



 

  
 
 

 

บริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอํานวยความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน ** 
 
 
 


