
 

 

รหัสทัวร DKC1902723 
ทัวรอังกฤษ HASHTAG LONDON FUN FREE 7 วัน 4 คืน (BI) 
 

 

อิสระฟรีเดย ทองเท่ียวตามอัธยาศัย 2 วันเต็ม / นอนลอนดอน 4 คืน  ไมตองเปลี่ยนท่ีพัก เท่ียว
สบาย ไมตองยายกระเป�า 

ซาลสบัวรี่ : เสาหินสโตนเฮนจ ชม 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก 

บาธ : เท่ียวชมเมืองเกา 

ลอนดอน : หอนาฬิกาบ๊ิกเบน มหาวิหารเวสตมินสเตอร ทาวเวอรออฟลอนดอน จัตุรัสทราฟลการ 
มหาวิหารเซนตพอล 

วินเซอร : พระราชวังวนิเซอร (ถายรูปดานนอก) 

ชอปปم�งจุใจ ยานไนซบริดจ, บิสเตอร เอาทเลท วิลเลจ 

พิเศษ! ลิ้มลองเมนูเปดยาง โฟรซีซ่ัน อันเลื่องช่ือ 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินบรูไน 
10.00 น.  คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิประตู 10  เคานเตอร U สายการบินรอยัล

บรูไน (BI) โดยมีเจาหนาท่ีทางบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและ อํานวยความสะดวก
ดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหแกทาน 

13.30 น.  ออกเดินทางสู สนามบินนานาชาติบรูไน โดยเท่ียวบินที่ BI 514  

17.15 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน เพ่ือแวะเปลี่ยนเท่ียวบิน  

วันท่ี 2 สนามบินบรูไน – กรงุลอนดอน  (อังกฤษ) – บาธ – โรมันบาธ เมืองซาลสบัวรี่ – 
เสาหินสโตนเฮนจ – กรุงลอนดอน 

00.15 น.  ออกเดินทางสู สนามบินฮีทโธรว กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเท่ียวบินที่ BI 
003 

06.50 น.  เดินทางถึง สนามบินฮทีโธรว กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังผานข้ันตอนการ
ตรวจคนเขาเมือง และ รับสมัภาระ และ ผานศุลกากรเปนท่ีเรียบรอยแลว  

 
นําทานเดินทางสู เมืองบาธ (BATH) (ประมาณ 164 กม./ 1 ชม.) เท่ียวชมเมือง
เกาแกที่มีอายุยาวนานกวา 2,000 ป ที่สรางขึ้นมาต้ังแตยคุโรมันโบราณเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีมีคุณคาทางประวติัศาสตรเปนอยางมาก สถาปตยกรรมแบบโรมัน ดวย
หลักฐานการเปนบอน้ําพุรอนและซากอาคารเกาแกที่หลงเหลืออยูทําใหเมืองบาธได
ขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในป ค.ศ.1987 ตอมามีการ
ปรับปรงุซอมแซมตัวอาคารดวยเงินลงทนถึง 5.5 ลานปอนด 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
 

นําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองซาลสบัวรี ่(SALISBURY) นําทานเขาชม เสา



 

 

หินสโตนเฮนจ (STONEHENGE) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกในยุคกอน
ประวติัศาสตร มีอายุกวา 5,000 ป เปนกลุมแทงหินขนาดใหญ ต้ังอยูกลางทุงราบ
กวางใหญ ซึง่ไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน กองหินหรือแนว
แทงหินท่ีเปนความลบัดํามืดในชวงหน่ึงของประวัติศาสตร แนวหินน้ีมีขนาดมหึมา
เรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปดวยกอนหินทรงสูงขนาดใหญประมาณ112
กอน ต้ังโดดเด่ียวอยูกลางทุงนา เปนรูปวงกลมซอนกันอยู 3 วงมีอายุประมาณปลาย
ยุคหินถึงตนยุคบรอนซ ใหทานไดเก็บภาพท่ีระลึก จากน้ันนําทานกลบัสู กรุง
ลอนดอน (LONDON) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 
 

เขาสูท่ีพัก โรงแรม HILTON GATWICK หรือเทียบเทา 
วันท่ี 3 กรุงลอนดอน – หอคอยแหงลอนดอน - บิสเตอรเอาทเลท วิลเลจ – กรงุลอนดอน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 

 
นําทาน เขาชมภายใน หอคอยแหงลอนดอน  เปนพระราชวงัหลวงและป�อมปราการ
ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอนในอังกฤษเปนพระราชวงัที่เดิมสรางโดยพระ
เจาวิลเลียมที่ 1 แหงอังกฤษ เมื่อป ค.ศ. 1078 เปนสถาปตยกรรมแบบโร
มาเนสก พระราชวังเปนรูจักกนัในนามวา “หอคอยแหงลอนดอน” หรือ “หอ” ใน
ประวติัศาสตร ตวัปราสาทต้ังอยูภายในโบโรแหงทาวเวอรแฮมเล็ทสและแยกจาก
ดานตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ดวยลานโลงที่เรียกวา
เนินหอคอยแหงลอนดอน หรือ “ทาวเวอรฮิล” (Tower Hill) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ใหทานล้ิมรสเปดยางช่ือดัง ณ FOUOR 
SEASON RESTAURANT  
นําทานเดินทางสู บิสเตอร เอาทเลท วิลเลจ  (BICESTER VILLAGE OUTLET) 
ใหทานเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคา ทีม่ีรานคามากกวา 120 รานคาแบรนดเนม 



 

 

ใหทานเลือกซื้ออยางจุใจ อาทิ Bally , Burberrly , Calvin Klein , Clarks , 
D&G , DKNY , Fendi , Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling 
, L’Occitane , Levi’s , MaxMara , Molton Brown , Mulberry , Paul 
Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint 
Laurent ฯลฯ   

ค่ํา  อิสระอาหารคํ่า ไมรวมอยูในรายการ เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�งของทาน 
 

เขาสูท่ีพัก โรงแรม HILTON GATWICK หรือเทียบเทา 

วันท่ี 4 กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไมมีบริการอาหารและรถโคชบริการ
ตลอดทั้งวัน)  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 

 
อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษัทไมมรีถ
บริการรบัสง และไมรวมคาอาหารกลางวันและเย็น คาใชจายท้ังหมดเปนความ
รับผิดชอบของตัวทานเอง  

 
- อิสระเลือกซื้อส้ินคาท่ีหางดังใจกลางกรุงลอนดอน เชน หางแฮรรอดส 
(Harrods) ในยานไนซบริดจ (Knights Bridge) จากน้ันอิสระใหทานไดสนุกกับ
การเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย บริเวณถนนออกฟอรด (Oxford Street) ซึ่งเรียก
ไดวาเปนศูนยกลางการชอปปم�งในกรุงลอนดอน มรีานคาเส้ือผาแฟช่ัน เครื่องประดับ 
นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกวา 2 กโิลเมตร 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 ยังมหีางสุดหรูอยาง Selfridges ท่ีมีสินคาซุปเปอรแบรนด ตั้งอยู
อีกดวย   



 

 

อิสระเลือกซื้อ บริเวณถนนออกฟอรด ยังมีถนนสายชอปปم�งชื่อดังเช่ือมตออยาง ถนน
คารนาบ้ี (Canaby Street) แหลงแฟช่ันสุดฮิตของวัยรุนที่มรีาน G - Star Raw, 
Diesel, Replay, Vans หรือ ถนนนิว บอนด (New Bond Street) ซึ่งเปนที่ต้ัง
ของรานซุปเปอรแบรนด อยางเชน Louis Vitton, Gucci, Prada, Mulberry, 
Burberry, Alexander Mc Queen, Long Champ, Bvlgari เปนตน  

- อิสระใหทานเลือกเท่ียวนอกเมืองตามอัธยาศัย เดินทางสูเมือง Leavesden อัน
เปนท่ีต้ังของ Warner Bros. Studio London ใหทานไดเขาชมบาน ของ
ภาพยนตร Harry Potter ท้ัง 7 ภาค ทีไ่ดเปดใหแฟนๆ เขาชมต้ังแตตนป 2012 
หลังจากการถายทําท้ังหมดเสร็จสิ้นลง ใหทานไดตื่นตาต่ืนใจกบัสถานท่ีถายทําจริง
ของทุกๆอยาง ท่ีเราไดเห็นในหนัง ตลอดระยะเวลากวา 10 ปแหงการถายทําอัน
ยาวนาน จนอาจเรียกไดวาเปนบานอีกหลังของนักแสดงและทีมงานหลายรอยชีวิตผู
อยูเบ้ืองหลังความอลังการและความสําเร็จท่ัวโลก ทานจะมีโอกาสไดเห็นแทบทุกมุม
สําคัญๆ ท่ีเคยเห็นในภาพยนตร ไมวาจะเปนหองน่ังเลนรวมของบานกริฟฟนดอร 
กระทอมแฮกริด ภายในบานโพรงกระตาย หองทํางานรูปทรงกลมของดัมเบิลดอร 
คุกใตดินของสเนป รวมถึงกระทรวงเวทมนตรดวย เอาเปนวานึกหองไหนออก หอง
น้ันมีหมดเลย รวมถึงสถานท่ีขนาดใหญอยางตรอกไดแอกอนท่ีบรรยากาศมันใชมาก 
ซอยพริเว็ท บานเกาของแฮรรี่ท่ีโดนระเบิด และชานชาลา 9 3/4 กม็ีใหเราไดเดิน
เขาไปชมของจริง เสมือนเดินเขาไปในภาพยนตรจริงๆ ทุกประการ  
เขาสูท่ีพัก โรงแรม HILTON GATWICK หรือเทียบเทา   

วันท่ี 5 กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไมมีบริการอาหารและรถโคชบริการ
ตลอดทั้งวัน) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก         
 

 
อิสระเต็มวัน เท่ียวลอนดอน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา และ ทาง
บริษัทไมมีรถบริการรับสง และไมรวมคาอาหารกลางวันและเย็น คาใชจายท้ังหมด



 

 

เปนความรับผิดชอบของตัวทานเอง   
เขาสูท่ีพัก โรงแรม HILTON GATWICK หรือเทียบเทา          

วันท่ี 6 กรุงลอนดอน – พระราชวังวินเซอร – สนามบินบรูไน – กรุงเทพฯ  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 

 
นําทานเดินทางสู เมืองวินเซอร เพ่ือถายรูปดานนอกกับ พระราชวังวนิเซอร 
(WINDSOR CASTLE) อีกหน่ึงพระราชวังอัน เปนที่แปรพระราชฐานของราชวงศ
อังกฤษมากวา 900 ปโดยกษตัริยวิลเลียมผูพิชิต โดยมีหองที่สําคัญตาง ๆ ที่
ประดับประดาไดอยางสวยงามอลังการโดยเฉพาะSTATE APARTMENTท่ี
รวบรวมสมบัติลํ้าคาไวมากมาย และ KING ‘ S CHAMBER ท่ีเกบ็ภาพเขียนอัน
ทรงคุณคาตลอดจนอุทยานภายนอกบนเน้ือท่ีกวางขวางตกแตงดวยพรรณไมนานา
ชนิดอยางสวยงาม (ไมมีบริการอาหารกลางวนั) 

14.00 น.  นําทานเดินทางสูสนามบินฮีทโทรว เพ่ือผานขั้นตอนการทําคืนภาษีเช็คบัตรโดยสาร
และกระเป�าเดินทาง 

18.00 น.  เดินทางสูสนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน โดยเท่ียวบินที ่BI 004  

วันท่ี 7 สนามบินบรูไน – กรงุเทพฯ  
15.35 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน เพ่ือแวะเปลี่ยนเท่ียวบิน 

18.30 น.  ออกเดินทางสนามบินสุวรรณภูม ิโดยเท่ียวบินท่ี BI 519 

20.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริม
เตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พัก

เด่ียว 

20 - 26 Jan 
2020  39,999 39,999 38,999 15,000 9,000 

24 Feb - 01 
Mar 2020  39,999 39,999 38,999 15,000 9,000 

  
หมายเหตุ : รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพ
อากาศ หรือมีเหตุการณอ่ืน ๆ ที่ไมคาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการ
ทัวร  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของคณะเปนสําคัญ 

หมายเหตุ 

(ยังไมรวมคาวีซา 6,000-บาทและคาทิปอีก 2,000- บาท) 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double)  หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
โรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึง่ถาเขาพัก 3 ทาน มคีวามจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมี
การแยกหองพัก 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะ
ทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจ
มีลักษณะแตกตางกัน 

หมายเหตุ 

** อัตราคาบรกิาร อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพ่ิมเติม 

** ต๋ัวกรุป เมื่อออกตั๋วแลวเลื่อนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปลี่ยนแปลง
ต๋ัว) 

**โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับดลุพินิจของหัวหนาทัวรโดย
คํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกคาเปนหลัก 

อัตราน้ีรวม   

-คาต๋ัวเคร่ืองบินไป – กลับพรอมคณะ โดยสายการบินรอยัลบรูไน ช้ันประหยดั 

-คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน 

-คาโรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ 

-คาอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้อตามท่ีระบุในรายการ 

-คารถรับ – สงระหวางนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 
ช่ัวโมงตอวัน) 

-คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

-คามัคคุเทศกของบริษทัฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 

-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตาม
กรมธรรม 

  



 

 

อัตราน้ีไมรวม 

-คาธรรมเนียมวีซา 

-คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 

-คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน) 

-คามัคคุเทศกของบริษทัฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 

-คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเชน คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่
ไมไดระบุไวในรายการ เปนตน 

-คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

-คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 2,000 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในสวนท่ี
เหลือ 

-คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเปนสินน้ําใจในการบริการ 

-คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเป�าโรงแรมและสนามบิน เปนตน 

การจองและชําระเงิน 

ชําระคามดัจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับต้ังแตวันท่ีทานไดทําการจองทัวร มฉิะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทาง มฉิะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

การยกเลิก 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักคามัดจํา 30,000 บาท 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 



 

 

          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วนั ซึ่งจะเกิดขึ้นไดกต็อเมื่อไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทาน และ/
หรือ มีผูรวมเดินทางในคณะไมถงึ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหภายใน 15 วัน 
หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาทานตองการ 

          ในการยื่นขอวซีา ทางบริษัทฯ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียม
เอกสารใหครบตามที่สถานทูตระบุเทาน้ัน (การอนุมัติวีซาขึ้นอยูกบัดลุพินิจของแตละสถานทูตน้ัน) 
พรอมสงมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง 

          ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทาน
ได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากตองการขอยื่นคํารองใหม (ทางสถานทูตไมมี
นโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปน
เหตุผลใดก็ตามทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได) 

          ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทาง
ไปทองเท่ียวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมคืนเงิน
คาทัวรทั้งหมด (การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเดินทางเขาประเทศ
เปนการถาวร) 

          หากทานสงเอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการ
เดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายตามความเปนจริง (คามัดจําต๋ัว
กับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตั๋วแลวทางบรษิัทฯจะหักคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็ม
จํานวนและจะทําการคืนใหทานตามที่สายการบินคืนใหกับทางบริษทัฯ โดยใชเวลาประมาณ 6 
เดือนท้ังน้ีบางสายการบินไมสามารถคืนคาต๋ัวเคร่ืองบินไดทานสามารถตรวจสอบกบัทางสายการ
บินโดยตรง คาธรรมเนียมวีซาท่ีทางสถานทูตเรียกเกบ็ คามัดจําในตางประเทศ โดยสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 15 วัน 

          ผูท่ีไมสามารถเดินทางเขา – ออกเมืองไดไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใช
เอกสารปลอมในการเดินทาง และสําหรับทานท่ีถูกปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไป
ในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขาเมือง หรือใชเอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซา ทางบริษัทฯ จะไม



 

 

คืนเงินท้ังหมดท่ีทานไดชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือเต็มจํานวนและทางบริษัทฯจะแจง
เจาหนาท่ีดําเนินการตามกฎหมาย 

          สําหรับผูเดินทางท่ีทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด  ยกเวนหากเกิดเหตุจําเปนสุดวสัิย และ
ทางบริษัทฯ จะขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของทานเน่ืองจากการยื่นวีซาจะถูกระบุเปนสถิติของ
ทางบริษัทฯ กบัทางสถานทูต 

หมายเหตุอ่ืนๆ 

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไม
รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกดิเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณี
ท่ีทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหนาทัวร โดย
ทางบริษัทฯ จะพยายามแกไขใหดีที่สุด โดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทาง
เปนหลัก 

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเกบ็คาน้ํามันเพ่ิมหรือคาต๋ัว
เคร่ืองบินเพ่ิมเติมจากราคาท่ีกําหนดไว โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยัน
จดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความ
เหมาะสม โดยมิไดแจงลวงหนาโดยจะคํานึงถงึผลประโยชนที่ผูเดินทางไดรับเปนหลัก 

3.เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4.หลังจากการจองและชําระเงินมดัจําหรือท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามที่ไดระบุไวขางตนทุกประการ 

  

  



 

 

หลักฐานการยื่นวีซาอังกฤษ 

*** เอกสารทุกอยางตองสแกนเขาในระบบออนไลนหนาเว็บไซดกอน ถึงจะทราบคิววีซาวางเพ่ือไป
สแกนลายน้ิวมือ ดังน้ันกรุณาเตรียมและสงเอกสารภายในวันท่ีกําหนด *** 
***ใชเวลาพิจารณาอนุมัติวีซา 20 วันทําการเอกสารในการขอวีซา  (กรุณาจัดสงภายใน 30 วัน
กอนวันเดินทาง) 

ประกาศสําคัญ!! 

สถานทูตอังกฤษกําหนดใหผูสมัครวีซาตองแปลเอกสารทางราชการจากศูนยแปลพรอมมตีรา
ประทับดวย เชน ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล, ทะเบียนสมรส,สูติบัตร,ทะเบียนการคา,ทะเบียน
พาณิชย,สัญญาเชา-ซื้อ,ใบจัดตั้งหอพัก,ใบรบัรองบุตรบุญธรรม 

1.เอกสารสวนตัว 

-หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน หากมีหนังสือเดินทางเลมเกาใหแนบมาดวย เพ่ือ
ประกอบ 

การพิจารณาวีซา 

-รูปถายสีขนาด 1.5 x 2 น้ิว หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหนาวัดจากศรีษะจรดคาง 3 
ซม. จํานวน 2 รูปตอทาน  ถายไมเกิน 6 เดือน 

-สําเนาทะเบียนบาน /บัตรประจําตัวประชาชน พรอมหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดทั้งเบอร
บาน/เบอรมือถือ 

-สําเนาสูติบัตร (ในกรณีท่ีอายุยังไมครบ 20 ปบริบูรณตองแนบมาดวย) 

-สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา และใบมรณะ (ถามี) 

-สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถามี) 

-สําเนาบัตรขาราชการ 

  



 

 

2.หลักฐานการทํางาน 

-พนักงานบริษัท :  หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทท่ีทํางานอยู (เปนภาษาอังกฤษตัวจริง) 
จะตองระบุอัตราเงินเดือน-ตําแหนง-วันเร่ิมงาน 

-เจาของบริษัท :  สําเนาทะเบียนการคา กรณีเปนเจาของกิจการ ถายสําเนาทุกหนา พรอม
วัตถปุระสงค (คัดสําเนาไมเกิน 3 เดือน) 

-เจาของกิจการ :  ใชทะเบียนพาณิชย (ทพ.4) , พค. 0403 

-ขาราชการ :  ใชหนังสือรับรองตําแหนงจากหนวยงานตนสังกดั (เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน) 
จะตองระบุอัตราเงินเดือน-ตําแหนง-วันเร่ิมงาน 

-ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพจดหมายรับรองตัวเองเปนภาษาอังกฤษ ระบุรายไดตอเดือน พรอม
หลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง  เชน ภาพถาย , สัญญาเชา , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย , เอกสารการ
เสียภาษี 

-นักเรียน/นักศกึษา :  ใชหนังสือรับรองจากสถานศึกษา (เปนภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุชั้นเรียน 

3.หลักฐานการเงิน 

ใชสําเนาสมุดบัญช ีฝากออมทรัพย หรือ ฝากประจําสวนตัว ยอนหลัง 6 เดือน จนถึงปจจุบันยอด
ในบัญช ีจะตองมี 100,000 บาท ขึ้นไป พรอมหนาบัญชีหนาแรกท่ีมีชื่อเจาของบัญชี (หากมีการ
ตอเลม กรุณาสําเนาหนาแรกท่ีมีชื่อเจาของบัญชีของเลมที่ตอพรอมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเปน
ปจจุบัน)  ** สถานทูตไมรับสมุดเงินฝากกระแสรายวัน และ พันธบัตร ฯลฯ 

4.กรณีท่ีผูเดินทางเปนเด็กอายุต่ํากวา 20 ป 

-เด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางพรอมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับทานใดทาน
หน่ึง 

จะตองทําจดหมายยินยอมจากทางอําเภอ โดยท่ีบิดา-มารดาจะตองไปยื่นเร่ืองแสดงความจํานงใน
การอนุญาตใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัอีกทานหน่ึงได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตราจากทางราชการอยางถูกตอง 



 

 

-กรณีบุตรอยูในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง จะตองมีหนังสือรับรองการปกครอง
บุตร และเอกสารการหยาราง โดยมีขอความระบุวา “มีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว” 

 

แบบฟอรมสําหรับยื่นคํารองขอวีซา ประเทศสหราชอาณาจักร (UNITED KINGDOM) 

กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน เพราะขอมูลท้ังหมดจะเปนหลักฐานท่ีมีความสําคัญตอการพิจารณา
ออกวีซาใหทานจากทางสถานทูต 

ทางบริษัท มีหนาท่ีเปนเพียงตัวกลางที่อํานวยความสะดวกตอการยื่นขอวีซาของทานเทาน้ัน ไมมี
สวนใดๆ ตอการพิจารณาของทางสถานทูตทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธ์ิ ไมรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้นตอความ
เสียหายท่ีขึ้นเกิดจากการใหขอมูลหรือเอกสารไมครบถวน  และการบิดเบือนขอมูลสวนหน่ึงสวนใด
จากความเปนจริง รวมถึงการปลอมแปลงเอกสารของทางผูย่ืนดวย 

1.ช่ือ-นามสกุลท่ีระบุในพาสปอรต (ภาษาอังกฤษ) 
MR./MS./MRS./MSTR………………………………………………………………………………..................... 

2.สถานะการสมรส           

__โสด        

__อาศัยกับคูชีวติ ไมสมรส        

__สมรสแลว       

__หยาราง        

__แยกอาศัย          

__หมาย 

3.วันเกิด ………………………...... ท่ีจังหวัด……………………………...  ประเทศ……………………………...    

สัญชาติที่สอง (ถาม ี)……………………….......   



 

 

4.หมายเลขพาสปอรตเลมปจจุบัน………………......................เปนเลมท่ี……………………….............. 

จังหวัดที่ออกหนังสือเดินทาง……………………..………...………วันท่ีออก……………....…………......…..…วัน
หมดอายุ………………….…………... 

กรุณาระบุรายละเอียดสถานะของหนังสือเดินทางทุกเลมที่ทานถือในระยะเวลา 10 ปลาสุด 

ตัวอยาง: 1.) X123456 : หมดอาย ุ / วันท่ีออก xx-xxx-xxxx  / วันท่ีหมด xx-xxx-xxxx 
.................................................................................................................... 

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

5.ท่ีอยู
ปจจุบัน………………………………………………………………….............................................…………………………………
……………………………รหัสไปรษณีย……………….................................. 

ทานไดอาศัยในท่ีอยูน้ีเปนระยะเวลา…………ป……………เดือน       

หมายเลขโทรศัพทบาน………………......................หมายเลขโทรศัพทมือถือ………………......………… 

ในระหวางดําเนินการขอวีซา ทางสถานทูตสามารถติดตอทานไดตามท่ีอยูน้ีใช
หรือไม…………………………… 

หากไมใช กรุณาระบุทีอ่ยูท่ีสามารถติดตอได………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.ช่ือ-สกุลมารดา
MS./MRS.…………………………………………………………....................................................................วันท่ี
เกิด……………………………........ 

จังหวัดที่เกิด……............................ประเทศ……………………………….สัญชาติ…………………………… 

7.ช่ือ-สกุลบิดา MR.…………………………………………………………...................................................................
วันท่ีเกิด…………………………… 



 

 

จังหวัดที่เกิด………………………….....ประเทศ………………………………….สัญชาติ………………………………. 

8.ช่ือ-สกุลคูสมรส 
MR./MS./MRS…………………………………………………………………………..........................................................
.............................................................................................. 

สัญชาติ……………………………………………………….วันท่ีเกิด…………………………… 

คูสมรสอาศัยอยูกับทานใชหรือไม………………...................คูสมรสเดินทางไปกับคุณในคร้ังน้ีดวย
หรือไม……………………………………………..... 

หากไม กรุณาระบุที่อยูท่ีสามารถติดตอได 
………………………………………………………………………………………………………………….........…………… 

หมายเลขโทรศัพทบาน…………………………………………………................................................. 

หมายเลขโทรศัพทมือถือ…………………………………………………….……………................................ 

9.ทานมีบุตรจํานวนกี่คน………………………………………………….โปรดใสรายละเอียดบุตรทุกคนที่ทานม ี

1.) ช่ือ-สกุล 
MR./MS./MRS/MSTR……………………………………………………………………………........................วันท่ี
เกิด………………………………………. 

จังหวัดที่เกิด……………………......หมายเลขพาสปอรต………………………….. 

บุตรคนน้ีอาศัยรวมกบัทานใชหรือไม………..  

หากไม อาศัยอยูกับ(กรุณาระบุความสัมพันธและช่ือ-
สกุล)…………………………………………………………………………………………………….. 

ท่ีอยู………………………………..................................................................................... 

บุตรคนน้ีรวมเดินทางกบัทานในคร้ังน้ีดวยหรือไม……………………………… 



 

 

2.) ช่ือ-สกุล MR./MS./MRS…………………………………………………………………………….................................
วันท่ีเกิด………………………………………………. 

จังหวัดที่เกิด……………………......หมายเลขพาสปอรต………………………….. 

บุตรคนน้ีอาศัยรวมกบัทานใชหรือไม………..  

หากไม อาศัยอยูกับ(กรุณาระบุความสัมพันธและช่ือ-
สกุล)…………………………………………………………………………………………………….. 

ท่ีอยู………………………………..................................................................................... 

…………………………………………………………………………………..บุตรคนน้ีรวมเดินทางกับทานในคร้ังน้ีดวย
หรือไม……………………………… 

  

3.) ช่ือ-สกุล MR./MS./MRS…………………………………………………………………………….................................
วันท่ีเกิด………………………………………………. 

จังหวัดที่เกิด……………………......หมายเลขพาสปอรต………………………….. 

บุตรคนน้ีอาศัยรวมกบัทานใชหรือไม……….. 

หากไม อาศัยอยูกับ(กรุณาระบุความสัมพันธและช่ือ-
สกุล)…………………………………………………………………………………………………….. 

ท่ีอยู………………………………..................................................................................... 

…………………………………………………………………………………..บุตรคนน้ีรวมเดินทางกับทานในคร้ังน้ีดวย
หรือไม……………………………… 

10.นอกจากบุตรตามรายช่ือดังกลาว ยงัมีเด็กคนอ่ืนท่ีรวมเดินทางภายใตการดูแลของทาน
หรือไม…………….. 



 

 

หากมี จํานวนกี่คน………………….กรุณาระบุรายละเอียด 

1.) ช่ือ-สกุล MR./MS./MRS…………………………………………………………………………….................................
วันท่ีเกิด………………………………………………. 

จังหวัดที่เกิด…………………….หมายเลขพาสปอรต…………………..สัญชาติ………………….. 

ความสัมพันธกับเด็ก………………………………………..ความสัมพันธกับพอแมของเด็ก…………………………….. 

ท่ีอยูของเด็ก………………………………………………………………………………………………………………..หมายเลข
โทรศัพท…………………………… 

  

2.) ช่ือ-สกุล MR./MS./MRS…………………………………………………………………………….................................
วันท่ีเกิด………………………………………………. 

จังหวัดที่เกิด…………………….หมายเลขพาสปอรต…………………..สัญชาติ………………….. 

ความสัมพันธกับเด็ก………………………………………..ความสัมพันธกับพอแมของเด็ก…………………………….. 

ท่ีอยูของเด็ก………………………………………………………………………………………………………………..หมายเลข
โทรศัพท…………………………… 

11.เคยทํางานกับองคกรเหลาน้ีหรือไม : ราชการทหาร/ขาราชการพลเรือน/ตุลาการ/สื่อตางๆหรือ
งานท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งของรัฐ เชน ตํารวจ หรือบริษัทของเอกชนท่ีเกี่ยวกับความมั่นคง
.............................................................................................................................. 

ทานประกอบอาชีพ…………………………….....................................
ตําแหนง………………………………..……………………………………….. 

ช่ือบริษัทหรือองคกรที่
สังกัด………………………………………………………......................................................................................…………
…. 



 

 

ลักษณะงาน เชน ธุรกจิสวนตัว / โรงงาน
.................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู
สํานักงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

วันท่ีเร่ิมงาน 
......................................................................................................................................................................
.................... 

หมายเลขโทรศัพทสํานักงาน…………………………………………… 
อีเมลล………………………………………………………………… 

รายไดรวมจากงานท่ีทําตอเดือน………………………… 

  

ทานมีบัญชีเงินฝาก อสังหาริมทรัพย หรือรายไดทางอ่ืนๆ เชน เลนหุน แชรอีก ใชหรือไม (หากมี
โปรดระบุ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….. 

12.จํานวนคาใชจายท่ีแบงใหกับครอบครัวตอ
เดือน…………………………………………………………………………………………………………..… 

13.คาใชจายสวนตัวทีท่านใชตอ
เดือน………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

14.จํานวนเงินท่ีเตรียมไวใชจายสําหรับการเดินทางคร้ัง
น้ี…………………………………………………………………………………………………….. 

15.ใครเปนคนออกคาใชจายในการเยือนสหราชอาณาจักรคร้ัง
น้ี…………………………………………………………………………………………… 

หากมีผูหน่ึงผูใดออกคาใชจายในบางสวนหรือท้ังหมดของการเดินทางในคร้ังน้ี เขาออกใหคุณเปน
จํานวนเงินเทาไร………………………………… 

16.ในระยะเวลา10ปทีผ่านมา เคยไดรับวีซาอังกฤษหรือไม
.................................................................................................................... 

ถาเคย โปรดระบุ ชนิดของวีซา / วนัท่ีวีซาออก / วันท่ีวีซาหมด / ออกโดยท่ีไหน เชน  

C-VISIT/TOURIST        ISSUE : 1 MAY 2000    EXPIRE : 2 NOV 
2000     AUTHORITY BY UK EMBASSY , THAILAND 

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

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

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

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

17.ทานเคยเดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักรในระยะ 10 ปที่ผานมาใช
หรือไม…………………………………………………………………………….. 

หากใช โปรดระบุชวงเวลาท่ีไปและเหตุผลของการเดินทาง 
…………........................…………………………………………………...................... 

18.ทานเคยทําเร่ืองขอพํานักถาวรกบั HOME OFFICE ท่ีอังกฤษในระยะ10ปที่ผานมาหรือไม
................................................................. 

19.ทานเคยไดรับการปฎิเสธไมใหเขาประเทศอังกฤษ ในระยะ10ปทีผ่านมาหรือไม (เชนท่ีสนามบิน
หรือทาเรือ) ........................................... 



 

 

20.ทานเคยไดรับการปฎิเสธการขอวีซาจากประเทศตางๆหรือ อังกฤษ  ในระยะ10ปที่ผานมา
หรือไม...................................................... 

ถาเคย โปรดระบุ ชวงเวลาและประเทศที่เคยถูกปฎิเสธการขอวีซา
............................................................................................................. 

21.ทานเคยถูกสงตัวกลับประเทศจากประเทศตางๆหรือ อังกฤษ  ในระยะ10ปที่ผานมาหรือไม
............................................................... 

22.ทานเคยอยูประเทศอังกฤษในขณะท่ีวีซาหมดอายุแลวหรือไม (อาจอยูเกินโดยไม
ต้ังใจ)..................................................................... 

23.ทานเคยถูกส่ังหามเขาประเทศอังกฤษหรือไม
....................................................................................................  

 


