
 

 

รหัสทัวร ZET1903372 
ทัวรอังกฤษ บาธ สโตนเฮนจ ลอนดอน [เลสโก ลอนดอนที่รัก] 
6 วัน 3 คืน (BI) 
จัตุรัสทราฟลการ   จัตุรัสรัฐสภา   พระราชวังเวสทมินสเตอร 
หอนาฬิกาบ๊ิกเบน   ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย   พระราชวังบัคกิ้งแฮม 
สะพานมิลเลนเนียม   โรงละครโกลบ   หอศิลป�แบงคไซด 
โรงเรียนแหงเมืองลอนดอน   มหาวิหารเซนตพอล   ยานนีลส ยารด 

 



 

 

วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - ทาอากาศยาน
นานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ              
(-/-/-) 

10.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย อาคารผู โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 10 
เคานเตอร U15-U19 สายการบิน Royal Brunei Airlines โดยมีเจาหนาที่
ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ 
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

13.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน 
ประเทศบรูไน โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines เท่ียวบินที ่BI514 

 ** ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 50 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน 
** 

** ใชเคร่ืองบิน Airbus A320 ช้ันประหยัด 138 ที่นั่ง ช้ันธุรกิจ 12 ที่นั่ง ** 
17.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศ
บรูไน ** เพ่ือเปลี่ยนเคร่ือง ** 

 
 
 
 

 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - 

เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบนํ้าโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ - 
อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ - เมืองลอนดอน                ( -
/-/-)      

00.10 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว เมืองลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines เท่ียวบินที ่BI003 

** ใชเวลาบินประมาณ 14 ช่ัวโมง 35 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
** ใชเคร่ืองบิน B787 Dreamliner ช้ันประหยัด 236 ที่นั่ง ช้ันธุรกิจ 18 ที่นั่ง ** 



 

 

06.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว เมืองลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ 
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองบาธ (Bath) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 
นาที) เปนเมืองที่มีฐานะนครในมณฑลซอมเมอรเซ็ทในภาคการปกครองตะวันตก
เฉียงใตของประเทศอังกฤษ เมืองบาธไดรับพระราชทานฐานะเปน “นคร” โดย
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 ในป ค.ศ. 1590 และไดเปนเทศบาลมณฑล 
ในป ค.ศ. 1889 ตัวเมืองบาธตั้งอยูเนินหลายลูกในหุบเขาของแมน้ําเอวอนใน
บริเวณที่มีน้ําพุรอนธรรมชาติที่เปนที่ตั้งถิ่นฐานของโรมัน ผูสรางโรงอาบน้ําโรมัน
โบราณ (Roman Baths) และวัดโดยตั้งชื่อเมืองวา “Aquae Sulis” เมืองบาธ
เป นสถานที่ ที่ สม เด็ จพ ระเจ า เอ็ดการดผู รั ก สงบทํ าพิ ธี ร าชาภิ เษ ก เป น
พระมหากษัตริยอังกฤษที่มหาวิหารบาธ ในป ค.ศ. 973 ตอมาในสมัยจอรเจีย 
เมืองบาธกลายเปนเมืองน้ําแรทีไ่ดรับความนิยมกันมาก ซึ่งทําใหเมืองบาธขยายตัว
มากขึ้นและมีสถาปตยกรรมจอรเจียที่เดนๆ จากสมัยน้ันที่สรางจากหินบาธที่เปน
หินสีเหลืองนวลสวยงามเปนเอกลักษณ ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก
โดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณ
ดานหนาของ โรงอาบนํ้าโรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเปนโรงอาบน้ํา
โรมันขนาดใหญในสมัยโบราณที่ไดรับการอนุรักษและดูแลเปนอยางดี ซึ่งโรง
อาบน้ําของที่น่ีอยูตํ่ากวาระดับพื้นถนนในปจจุบัน ภายในแบงออกเปนโซนหลักๆ 4 
โซนดวยกัน ตั้งแตโซน Sacred Spring , Roman Temple , Roman Bath 
House และ Museum ซึ่งแหลงน้ําแรแหงน้ีถูกคนพบตั้งแตสมัยชาวโรมันบุกเขา
มายึดเกาะอังกฤษ เปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติของทางตะวันตกอีก
ดวย ** ยังไมรวมคาบัตรเขาชมสําหรับเด็ก ทานละ ประมาณ 14.00 ปอนด 
หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 560 บาท / ผูใหญ ทานละ 
ประมาณ 15.00 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 525 
บาท ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร และ บางกรณีอาจจําเปนตองจองกอน
ลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวันได ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง 10 นาที) ประเทศอังกฤษ เปนที่ตั้งของอนุสาวรียอันลึกลับ เสาหินสโตน
เฮนจ  
นําทาน เขาชม ในรั้วอาณาเขตที่ตั้ งของ อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ 
(Stonehenge) ไดรับการคัดเลือกจากองคกร New 7 Wonders ใหเปน 1 
ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกอนประวัติศาสตร มีอายุกวา 5,000 ป เปน
กลุมแทงหินขนาดใหญตั้งอยูกลางทุงราบกวางใหญ ในบริเวณตอนใตของเกาะ
อังกฤษ ซึ่งไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน ตัวอนุสรณสถาน



 

 

ประกอบดวยแทงหินขนาดยักษ 112 กอน ตั้งเรียงกันเปนวงกลมซอนกัน 3 วง 
แทงหินบางอันตั้งขึ้น บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซอนอยูขางบน นัก
โบราณคดีเช่ือวากลุมกองหินน้ีถูกสรางขึ้นจากที่ไหนสักแหงเมื่อประมาณ 3000 - 
2000 ปกอนคริสตกาล กลาวคือ การหาอายุจากคารบอนกัมมันตรังสีเมื่อ พ.ศ. 
2551 เผยใหเห็นวาหินกอนแรกถูกวางตั้งเมื่อประมาณ 2400 - 2200 ปกอน
คริสตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอ่ืนๆ ระบุวากลุมหินที่ถูกวางตั้งมาตั้งแตกอนหนาน้ันถึง 
3000 ปกอนคริสตกาลนักวิทยาศาสตรและนักประวัติศาสตรตางสงสัยวา คนใน
สมัยกอนสามารถยกแทงหินที่มีน้ําหนักกวา 30 ตัน ขึ้นไปวางเรียงกันไดอยางไร 
ทั้งๆท่ีปราศจากเครื่องทุนแรงอยางที่เราใชอยูในปจจุบัน และบริเวณทีร่าบดังกลาว
ไมมีกอนหินขนาดมหึมาน้ี ดังน้ันจึงสันนิษฐานวาผูสรางตองทําการชักลากแทงหิน
ยักษทั้งหมดมาจากที่อ่ืน ซึ่งคาดวานาจะมาจาก "ทุงมารลโบโร" ที่อยูไกลออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1986 ** รอบของการเขาชมอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง
ใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ทั้งหมด ทั้งนีท้างบริษัทจะคํานึงถงึประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ ** 
นําทานเดินทางสู เมืองลอนดอน (London) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
30 นาที) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่ เปนศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของโลก เปนผูนําดานการเงิน การเมือง 
การสื่อสาร การบันเทิง แฟช่ัน ศิลปะ และเปนที่ยอมรับวามีอิทธิพลไปทั่วโลก และ
ยังเปนเมืองทองเที่ยวท่ีใหญและสําคัญของทวีปยุโรปอีกดวย 

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวร
ใหคําแนะนํา ** 

 นําคณะเขาสูที่ พัก Ibis London Heathrow Airport, London หรือ
เทียบเทา 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
วันที่สาม เมืองลอนดอน - อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย 

แบบเต็มวัน             (B/-/-)      
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม
มีบริการรถโคช)  
หัวหนาทัวรแนะนําวิธีการเดินทางเบื้องตน ทั้งนี้ทานควรเตรียมความพรอม 
วางแผนการเดินทางลวงหนากอนถึงวันเดินทาง เพ่ือประโยชนสูงสุดของทาน 
แนะนําสถานที่ทองเที่ยว 
- ทดลองนั่งรถเมล 2 ช้ัน หรือลอนดอนแท็กซี่ เพื่อเที่ยวชมเมืองและวิถีชีวิต
ของชาวลอนดอนเนอร (Londoner) ** คาบัตรโดยสาร เริ่มตน ประมาณ 14 
ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ประมาณ 490 บาท ขึ้นอยูกับประเภทของ
แพ็คเกจ ** 
- พระราชวังวินดเซอร (Windsor Palace) พระราชวังซึ่งไดชื่อวาเปนบานของ
ครอบครัวกษัตริยและพระราชินีแหงอังกฤษมานานกวา 1,000 ป โดยพระราชวัง
เกาแกขนาด 5 ไรแหงน้ี ปจจุบันยังถูกใชเปนที่พํานักของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ
ที่ 2 ซึ่งมักจะใชเวลาสวนใหญในชวงวันหยุดสุดสัปดาหอยูเสมอ ทั้งน้ีผูมาเยือน
ควรเผื่อเวลาในการเขาชมอยางนอยประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพราะที่น่ีลวนเต็มไป
ดวยสิ่งที่นาตื่นตาตื่นใจ ทั้ง State Apartments ที่ถูกตกแตงอยางสวยงามดวย
ผลงานศิลปะอันทรงคุณคา ซึ่งเปนของสะสมของเหลาราชวงศ รวมถึงความงดงาม
ของสถาปตยกรรมแบบกอธิคในโบสถ St. George ซึ่งเปนที่ฝงพระศพของ
กษัตริยแหงประเทศอังกฤษหลายพระองค และประหลาดใจไปกับ Queen 
Mary’s Dolls House บานตุกตาแสนสวยและมีชื่อเสียงที่สุดโลกที่สรางขึ้นในป 
ค.ศ. 1920 โดยชางฝมือชั้นนําในสมัยน้ัน เปนตน ** คาบัตรเขาชมสําหรับเด็ก 



 

 

ทานละ ประมาณ 13 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 455 
บาท / ผูใหญ ทานละ ประมาณ 22 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ 
ประมาณ 770 บาท ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร และ จําเปนตองจองกอน
ลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวันได ** 
- หอคอยแหงเมืองลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก 
สถานที่เก็บสมบัติ สถานที่สํารวจทางประวัติศาสตร ทั้งหมดรวมอยูในสถานที่
เดียวกันซึ่งก็คือหอคอยแหงเมืองลอนดอนน่ีเอง ภายในมีอาคารสําคัญๆ มากมาย
ที่ลวนแตมีประวัติศาสตรที่คอนขางโหดเหี้ยม จึงไมแปลกเทาไรที่สถานที่แหงน้ีจะ
ไดรับการกลาวขานวา “ผีดุ” ที่สุดแหงหน่ึงโดยเฉพาะ White Tower หรือหอคอย
สีขาว ที่สรางขึ้นในป 1078 ในรัชสมัยของวิลเลี่ยมผูพิชิต นอกจากน้ีไมควรพลาด
ที่จะเขาชมพิพิธภัณฑที่เก็บรักษาของมีคาของราชวงศเอาไว ไมวาจะเปนมงกุฎ
เพชร ชุดอัศวินสมัยโบราณ ** คาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 22 ปอนด หรือ 
คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 770 บาท ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร 
และ จําเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวัน
ได ** 

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวร
ใหคําแนะนํา ** 

 นําคณะเขาสูที่พัก Ibis London Heathrow Airport, London หรือ
เทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่ เมืองลอนดอน - อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย 
แบบเต็มวัน             (B/-/-)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม
มีบริการรถโคช)  
หัวหนาทัวรแนะนําวิธีการเดินทางเบื้องตน ทั้งนี้ทานควรเตรียมความพรอม 
วางแผนการเดินทางลวงหนากอนถึงวันเดินทาง เพ่ือประโยชนสูงสุดของทาน 
แนะนําสถานที่ทองเที่ยว 
- ทดลองใชระบบขนสงสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใตดิน 
หรือทูป (Tube) เที่ยวชมเมือง และวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร (Londoner) 
** คาบัตรโดยสาร เริ่มตน ประมาณ 10 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย 
ประมาณ 400 บาท (ชนิด One Day Pass) ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร ** 
- ขึ้นชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย 
(London Eye) หรือที่รูจักในชื่อของ มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel) 
เปนชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร ** คาบัตรเขาชม 
ทานละ ประมาณ 30 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 
1,200 บาท ขึ้นอยูกบัประเภทของบัตร และ จําเปนตองจองกอนลวงหนา 
เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวนัได ** 
- โรงถ ายภาพยนตร  แฮรรี่  พอตเตอร  (Warner Bros Studio Tour 
London : The Making of Harry Potter) สถานที่ทองเที่ยวซึ่งสาวกเหลา
พอมดแมมดนอยไมควรพลาด ดวย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากที่
โดดเดนจากภาพยนตร รวมถึงของประกอบฉาก กระทั่งเสื้อผาและเครื่องแตงกาย 
เพื่อใหแฟนๆ แฮรรี่ พอตเตอรไดเขามาสัมผัสกับความมหัศจรรย และเก็บภาพ
ความประทับใจลงในบันทึกความทรงจําไปตลอดกาล ** คาบัตรเขาชม ทานละ 
ประมาณ 85 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 3,400 บาท 
ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร และ จําเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัด
จํานวนผูเขาชมในแตละวันได ** 
- พระราชวังเคนซิงตัน (Kensington Palace) แรกเริ่มที่เดียววังเคนซิงตัน
เปนเพียงวิลลาขนาดเล็กที่ถูกเรียกวา “Nottingham House” สรางสําหรับเปน



 

 

บานของดยุคแหงนอตติงแฮม เคยเปนที่ประทับของพระเจาวิลเลียมที่ 3 และพระ
นางเมรีที่  2 (ค .ศ . 1689-1702) มากอน จนกระทั้ งคริสตศตวรรษที่  17 
พระราชวังเคนซิงตันไดถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเปนที่ประทับของราชวงศ
อังกฤษ โดยมีสมาชิกคนสําคัญของราชวงศอังกฤษหลายพระองคเคยประทับ ณ 
พระราชวังแหงน้ี อาทิ สมเด็จพระราชินีวิกตอเรียไดเติบโตและใชเวลาในชวงวัย
เด็กที่น่ี กอนที่จะยายไปประทับที่พระราชวังบัคกิงแฮมในป ค.ศ. 1837 เจาหญิง
มารกาเร็ตและเจาหญิงไดอานาก็เคยประทับที่พระราชวังแหงน้ีเชนกัน ปจจุบัน
พระราชวังเคนซิงตันเปนที่ประทับอยางเปนทางการของดยุคและดัชเชสแหงเคม
บริดจ ซึ่งก็คือเจาชายวิลเล่ียมและเจาหญิงเคทน้ันเอง ทั้งยังเปนบานของพระโอรส 
พระธิดาองคนอยของทั้งคู อีกดวย ** คาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 16 
ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 640 บาท ขึ้นอยูกับ
ประเภทของบัตร และ จําเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจํากัดจํานวนผู
เขาชมในแตละวันได ** 
- ชอปปم�งหางสรรพสินคาช้ันนําที่ ถนนออกซฟอรด (Oxford Street) ที่มี
ห า งส รรพ สิ น ค า ให ญ ม าก ม ายอ ย า ง  Mark & Spencer, Primark, 
Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ยานไนซบริดจ (Knights Bridge) ซึ่ง
เปนที่ตั้งของ หางสรรพสินคาช่ือดังอยาง หางฮารวีย  นิ โคล (Harvey 
Nicole) และ หางแฮรรอดส (Harrods) ที่ทานสามารถเลือกซื้อสินคาแฟชั่น
ช้ันนําจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป�าแฮรรอดสที่นิยมกันทั่วโลก 

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวร
ใหคําแนะนํา ** 

 นําคณะเขาสูที่พัก Ibis London Heathrow Airport, London หรือ
เทียบเทา 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หา เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟลการ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสทมินส
เตอร - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย - พระราชวังบัคก้ิง
แฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป�แบงคไซด - โรงเรียน
แหงเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนตพอล - ยานนีลส ยารด - ทาอากาศยาน
นานาชาติลอนดอนฮีทโธรว เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ทาอากาศยาน
นานาชาติบรไูน เมืองบันดารเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน                    
(B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสทราฟลการ (Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองที่
รายลอมไปดวยอาคารราชการสําคัญของเมืองลอนดอน นําทาน ถายรูปเปนที่
ระลึก กับ จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) และ พระราชวังเวสทมินส
เตอร (Westminster Palace) หรือ ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร (Houses of 
Parliament) เปนสถานที่ที่สภาสองสภาของรัฐสภาแหงสหราชอาณาจักร (สภา
ขุนนาง และสภาสามัญชน) ใชประชุม พระราชวังตั้งอยูบนฝم�งเหนือของแมนํ้าเทมส
ในนครเวสตมินสเตอรของเมืองลอนดอนบะระหไมไกลจากพระราชวังไวทฮอลล 
พระราชวังเวสตมินสเตอร สรางในป ค.ศ. 1016 มีหองทั้งหมดดวยกันประมาณ 



 

 

1,100 หอง, 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมทั้งหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัว
สิ่งกอสรางสวนใหญสรางในคริสตศตวรรษที่ 19 แตก็ยังมีสวนกอสรางเดิม
เหลืออยูบางเล็กนอยรวมทั้งทองพระโรงที่ในปจจุบันใชในงานสําคัญๆ เชน การตั้ง
ศพของบุคคลสําคัญกอนที่จะนําไปฝง และหออัญมณี (Jewel Tower) การ
บ ริห ารพ ระราชวั งแต เดิ ม เป นห น าที่ ของผู แทนพระองค  Lord Great 
Chamberlain แตในป ค.ศ. 1965 เปลี่ยนมือไปเปนของรัฐสภานอกจากหองพิธี
บางหองที่ยังคงอยูภายใตการบริหารของผูแทนพระองค หลังจากเกิดเพลิงใหมใน
ป ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาปจจุบันก็ไดรับการสรางใหมโดยใชเวลาสราง 30 ป โดย
มีเซอร ชารลส บารรีย (Charles Barry) และผูชวยออกัสตัส พวิจินเปนสถาปนิก 
การออกแบบรวมทองพระโรงเวสตมินสเตอรและชาเปลเซนตสตีเฟน (St 
Stephen's Chapel) ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1987 และยังเปนที่ต้ังของหอนาฬิกาท่ี
รูจักกันดีในนาม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเปน
สัญลักษณของประเทศอังกฤษ ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชั่วโมง 
เปนนาฬิกาท่ีมีหนาปดใหญที่สุดในโลก และ 
ฝم�งตรงขามเปนที่ตั้งของ ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย (London Eye) หรือที่รูจัก
ในชื่อของ มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel) เปนชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดใน
ทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความ
นิยมอยางมาก มีผูมาเยือนมากกวา 3 ลานคนตอป โดยมีแมน้ําเทมสกั้นอยู 
นําทาน ถายรูปเปนที่ ระลึก กับ พระราชวังบัค ก้ิงแฮม (Buckingham 
Palace) เดิมชื่อ คฤหาสนบักกิ้งแฮม (Buckingham House) เปนพระราชวังที่
เปนที่ประทับเปนทางการของราชวงศอังกฤษ เปนสถานที่ ที่ใชสําหรับการเลี้ยง
รับรองของรัฐและยังเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวสําคัญที่หน่ึงของเมืองลอนดอน เปน
ที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ สิ่งกอสรางเดิมเปน
คฤหาสนที่สรางสําหรับจอหน เชฟฟลด ยุคแหงบักกิ้งแฮมในป ค.ศ. 1703 ตอมา
ในป ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจาจอรจที่ 3 ทรงซื้อเพื่อใชเปนพระราชฐานสวน
พระองค ที่รูจักกันในชื่อ “วังพระราชินี” (The Queen's House) ระยะ 75 ป
ตอมาเปนเวลาที่มีการขยายตอเติมพระราชวังโดยสถาปนิกจอหน แนช (John 
Nash) และ เอ็ดเวิรด บลอร (Edward Blore) เปนสามปกรอบลานกลาง 



 

 

พระราชวังบักกิ้งแฮมกลายมาเปนพระราชฐานที่ประทับอยางเปนทางการของ
ราชวงศอังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึ้นครองราชยเมื่อป ค.ศ. 1837 
การตอเติมครั้งใหญครั้งสุดทาย ไดเริ่มดําเนินขึ้นชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 
และ ตนคริสตศตวรรษที่ 20 ซึ่งรวมทั้งดานหนาที่เห็นอยูในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู สะพานมิลเลนเนียม (Millennium Bridge) หรือเปนรูจักใน
สะพานทางเทามิลเลนเนียมแหงเมืองลอนดอน คือ สะพานแขวนโครงสรางเหล็ก
สําหรับคนเดินที่สรางขามแมน้ําเทมส เช่ือมตอเขตแบงคไซด (Bankside) กับเขต
ตัวเมืองลอนดอน ตั้งอยูระหวางสะพานเซาทวารค (Southwark Bridge) และ
สะพานรถไฟแบล็คเฟรียร (Blackfriars) สะพานมิลเลนเนียม ถูกสรางขึ้นใน ค.ศ. 
1998 และเปดใชงานเมื่อวันที่ 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) เปนอาสนวิหารของคริสตจักรแหงประเทศ
อังกฤษ และเปนโบสถประจําตําแหนงบิชอปแหงเมืองลอนดอน สรางขึ้นเพื่ออุทิศ
แกนักบุญเปาโลอัครทูต ตั้งอยูในเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาสนวิหารที่เห็น



 

 

ในปจจุบันสรางเมื่อคริสตศตวรรษที่ 17 และเชื่อกันวาเปนอาสนวิหารที่ 5 ตั้งแต
สรางอาสนวิหารกันมา ณ ที่ตั้งน้ี แตอาจจะสูงกวาน้ันถานับการบูรณะเขาไปดวย 
แนวเช่ือมของสะพานมิลเลนเนียมสามารถเห็นทิวทัศนดานหนาของมหาวิหารเซนต
พอลจากมุมไกลไดอยางชัดเจนสวยงาม 
นําทานเดินทางสู ยานนีลส ยารด (Neal’s Yard) คือยานที่นาสนใจ ถือไดวา
เปน อัญมณีที่ซุกซอนอยูใจกลางเมืองลอนดอน (A gem hidden in the 
heart of London) พื้นที่ที่รายลอมดวยอาคารหลากสีสันแหงน้ี สรางขึ้นเพื่อ
เปนสถานที่ อันนาจดจําของเมืองลอนดอน โดยตั้งชื่อเพื่อเปนเกียรติใหกับ 
Thomas Neale สถาปนิกผูพัฒนาพื้นน้ีน้ีเมื่อศตวรรษที่ 17 ภายใตพื้นที่รูปทรง
สามเหลี่ยมแหงน้ี เต็มไปดวยรานคา รานอาหาร และคาเฟ�เพื่อสุขภาพมากมาย 
อาทิ ราน Neal’s Yard Salad Bar ซึ่งเปนที่นิยมสําหรับทานที่รักสุขภาพ 
** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว เมืองลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาใน
การเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร        

20.10 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน 
ประเทศบรูไน โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines เท่ียวบินที ่BI004 

** ใชเวลาบินประมาณ 13 ช่ัวโมง 35 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
 

วันที่หก ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย     
(-/-/-) 

17.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศ
บรูไน  

18.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines เท่ียวบินที ่BI519 

** ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน ** 
20.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สวัสดิภาพและความประทับใจ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 
ผูใหญ 

หองละ 2-
3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

2563 

04 - 09 กุมภาพันธ 
2563 

(08 ก.พ. มาฆบูชา) 

04FEB BI514 BKK-
BWN 13.30-17.15 
05FEB BI003 BWN-
LHR 00.10-06.50 
08FEB BI004 LHR-
BWN 20.10-17.25+1 
09FEB BI519 BWN-
BKK 18.30-20.15 

30,999 30,999 30,999 7,999 20,999 



 

 

29 ก.พ. - 05 มี.ค. 
2563 

29FEB BI514 BKK-
BWN 13.30-17.15 
01MAR BI003 BWN-
LHR 00.10-06.50 
04MAR BI004 LHR-
BWN 18.35-15.50+1 
05MAR BI519 BWN-
BKK 18.30-20.15 

29,999 29,999 29,999 7,999 19,999 

14 - 19 มีนาคม 
2563 

14MAR BI514 BKK-
BWN 13.30-17.15 
15MAR BI003 BWN-
LHR 00.10-06.50 
18MAR BI004 LHR-
BWN 18.35-15.50+1 
19MAR BI519 BWN-
BKK 18.30-20.15 

29,999 29,999 29,999 7,999 19,999 

28 มี.ค. - 02 เม.ย. 
2563 

28MAR BI514 BKK-
BWN 13.30-17.15 
29MAR BI003 
BWN-LHR 00.15-
06.50 
01APR BI004 LHR-
BWN 18.00-15.35+1 
02APR BI519 BWN-
BKK 18.30-20.15 

29,999 29,999 29,999 7,999 19,999 

10 - 15 เมษายน 
2563 

(13 14 15 เม.ย. วัน
สงกรานต) 

10APR BI514 BKK-
BWN 13.30-17.15 
11APR BI003 BWN-
LHR 00.15-06.50 
14APR BI004 LHR-
BWN 20.10-17.45+1 
15APR BI519 BWN-
BKK 18.30-20.15 

43,999 43,999 43,999 8,999 28,999 



 

 

 

28 เม.ย. - 03 พ.ค. 
2563 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน) 

28APR BI514 BKK-
BWN 13.30-17.15 
29APR BI003 BWN-
LHR 00.15-06.50 
02MAY BI004 LHR-
BWN 18.00-15.35+1 
03MAY BI519 BWN-
BKK 18.30-20.15 

33,999 33,999 33,999 8,999 23,999 

 
** อัตรานี้ ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น (หากมี) ** 

 
** อัตรานี ้ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศอังกฤษ ทานละ 

ประมาณ 6,000 บาท 
สําหรับการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพ่ือ ใชเวลา
พิจารณาอยางนอย 20-25 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งนี้ขึน้อยู
กับจํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใช
หนังสือเดินทางเพ่ือเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม (ดึงเลมออกมาใชระหวางกระบวนการ

พิจารณา) หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏเิสธผลการสมัครของทาน และ สงหนังสือ
เดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากนั้นระยะเวลา
คงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับย่ืนวีซาครั้งใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะ
เปนไปตามเงื่อนไข ทกุกรณี และ หากทานใหทางบริษัทดําเนินการขอวีซาให รวมไปถึง 

กรณีที่ทานขอเอกสารจากทางบริษัทไปเพ่ือดําเนินการขอวีซาดวยตนเอง และทานไดรับวี
ซาเรียบรอย ทานจะไมสามารถยกเลิกทัวรไดทุกกรณี ไมวาระยะเวลาคงเหลือ จะมากกวา 

45 หรือ 55 วัน ก็ตาม ** 
 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
15,000 บาท ** 

 



 

 

** หากทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เคร่ืองบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 

** อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 10 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณีที่มี
ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง 

หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) ** 

 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด 
ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไมวาม้ือใดม้ือหนึ่ง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรณุา

เตรียมอาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะม้ืออาหาร เนือ่งจากรานอาหารแตละรานจะ
มีขอจํากดัเร่ืองของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัด

ผัก ขาวผัด และ บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป เทานั้น กรณีที่ทานมีความประสงคที่จะสั่งเมนู
นอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนนี้ดวยตนเอง **  

 
** รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวีปยุโรปสวนใหญ จะปดทาํการในวันอาทิตย หากมี

โปรแกรมที่สถานที่ดังกลาวตรงกับวันอาทิตย ทางบริษัทอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยน
โปรแกรมไดตามความเหมาะสม และหากไมสามารถปรับเปลี่ยนได ไมวากรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยสิ่งใดเปนการทดแทนไดทุก

กรณี เน่ืองจากเงื่อนไขของบัตรโดยสาร และ ชวงวันเดินทางที่จะตองเปนไปตาม
กําหนดการเทานั้น ** 

 
** การเดินทางทองเที่ยวในทวีปยุโรปสวนใหญ จําเปนจะตองเดินเทาเพ่ือเขาถึงสถานที่
บางจุด และ อาจเปนระยะทางที่คอนขางไกลจากจุดที่รถสามารถจอดได ขอใหทุกทาน
เตรียมรางกาย และ อุปกรณ เชน รองเทาที่สามารถเดินไดสะดวกสวนบุคคล ใหพรอม
สําหรับการเดินทาง เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูเดินทางเอง รวมถึงผูเดินทางสูงอายุ และ 
ผูโดยสารที่ใชรถเข็น ทานจําเปนจะตองมีผูรวมเดินทางดวย เพ่ือคอยดูแลเปนพิเศษเอง 



 

 

และสถานที่บางจุด ทานอาจไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยสิ่งใดเปนการทดแทนไดทุกกรณี ** 

 
** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดย

ละเอียดทุกขอ ** 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม
สามารถเล่ือน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามนั ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Royal 
Brunei Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิ้น โดยมี
น้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 
1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.) 
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน
โรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน 
ถายรูปเปนที่ระลึก หรือ ผานชม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีก
ครั้ง  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกันเพ่ิมเพ่ือคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 60 ปอนด (GBP) หรือ คํานวณ 
เปนเงินไทยประมาณ 2,400 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็ก
อายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศอังกฤษ ทานละ ประมาณ 
6,000 บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ 
(ชําระพรอมมัดเงินจํา) 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 60 วัน พรอมชําระเงิน

มัดจํา ทานละ 20,000 บาท และ คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว
ประเทศอังกฤษ ทานละ 6,000 บาท รวมเปน ทานละ 26,000 บาท (กรณีมีวีซา
เรียบรอยแลว ชําระเฉพาะเงินมัดจํา 20,000 บาท) ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 
กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความ
ประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง 
กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคาราย
ถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุก
พีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน



 

 

กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

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 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การ

เดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลง
นามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ 
** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 



 

 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 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

เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ



 

 

บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด 

หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียง
เปนการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทานจําเปนตองมาแสดงตน ณ สถานทูต หรือ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือ

สแกนลายน้ิวมือ และถายรูปทุกทาน ทุกกรณี  
2. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยาง

นอย (ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปน
สําคัญ ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มี
ผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ
กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หาก
ทานไมสะดวกมาดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทาง
เพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา 
หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการ
พิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอน
ชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะ
ประสานงานใหอีกครั้ง หากมีคิวยื่นวางชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่
จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณีพิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ
ตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานสามารถเลือกซื้อ 



 

 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ  

** การบริการพิเศษนี้ยังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ทานสามารถเลือกซื้อบริการพิ เศษน้ีได  ไดแก  อังกฤษ อิตาลี  ฝรั่งเศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตอง
ใชหนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเริ่มดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 
เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนินการ 
หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวี
ซาหลังคณะ และหรือ กรณีที่ทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยู
ระหวางการขาย ยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานัก
ในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการ
ทองเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และ
หากทายที่สุดคณะไมสามารถเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี  

5. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปน
สําคัญกอนดําเนินการ 

6. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และ ตองการใชเขา



 

 

ประเทศในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทาง
ทองเที่ยวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ 
วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศนั้นๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครั้ง 
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธ
จากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

7. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก
อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

8. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร  

9. ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมการบิดเบือน
ขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพ่ือใหการยื่นคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสถานทูตเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนวันเดินทางเพียงไมกี่วัน รวมไปถึง
ออกให ณ วันเดินทาง เราไมสามารถฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทั้งสิ้น เพราะ
เน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทูตคุมครองอยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศที่ออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณี



 

 

บิดาและมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับยื่นคํารองขอวีซา หรือ 
สถานทูตตองการ เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตรา
ประทับ) จากกรมการกงสุลเทานั้น ซึ่งจะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-
1,500 บาท กรณีนี้ จําเปนที่สุด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทาง
กับ มารดาและบิดา (เชน เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายใน
สวนนี้ ลูกคาจําเปนตองรับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถ
ชําระคาใชจายในสวนนี้ใหทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมี
ตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋ว
เครื่องบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่
นอกเหนือจากคณะ ที่ทานพํานักกอน หรือ หลังจากคณะ ประกันการเดินทาง ใหครอบคลุม
วันที่ทานเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข 
ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอ
วีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข (ขอ 3) และ หากมี
คาใชจายเพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตอง
ชําระคาใชจายเพิ่มเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม 
รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณีใดก็ตาม 
ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิก
ทั้งหมด  

14. กรณีที่ทานมีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยังประเทศอังกฤษตอจากคณะน้ี และ ทานมี
ความประสงคขอวีซาอังกฤษใหครอบคลุมวันเดินทางในทริปสุดทาย ทานจําเปนตองแจงกับ
เจาหนาที่ใหทราบตั้งแตขั้นตอนการจองทัวร รวมไปถึงแผนกวีซาที่ชวยอํานวยความสะดวก
ใหกับทานอีกครั้ง กอนตั้งแตขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ 
ตั๋วเครื่องบิน จําเปนจะตองเรียบรอยโดยสมบูรณตั้งแตขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อ
เตรียมกรอกแบบฟอรมใหถูกตอง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไม
สามารถยื่นขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข (ขอ 3) 
และ หากมีคาใชจายเพ่ิมเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปน
เปนจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณี
ไดก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณี



 

 

ใดก็ตาม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการ
ยกเลิกทั้งหมด  
 

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

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก
ที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาท่ีจะสามารถ
ทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการ
จอง กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทาน
ทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินที่กําลังใหบริการทานอยู 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือ
ใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออก
เมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

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

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 



 

 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋ว
เครื่องบินแยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทานั้น ทางบริษัท
ไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ 
ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเท่ียวที่คณะ
อยูในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิ่ม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการ
เดินทางดวยตนเองทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ 
สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ใชเพ่ือประกอบการโฆษณาเทาน้ัน  
15. ดานตรวจคนเขาเมือง ไมอนุญาตใหบุคคลท่ีมีคดีความ คําส่ังศาล เดินทางออกนอกประเทศ  

สําหรับผูเดินทางที่ต้ังครรภ จําเปนตองปรึกษาแพทย เพื่อตรวจสอบอายุครรภที่แนนอน กับ 
วันที่เดินทางจริง และหากเดินทางได ทานจําเปนจะตองเตรียมหนังสือรับรองจากแพทย
ยืนยันใหเดินทางได และแจงรายละเอียดของอายุครรภที่ชัดเจน ตามกฎของสายการบิน 
สวนใหญ หากอายุครรภเกิน 28 สัปดาห จะไมสามารถเดินทางโดยเครื่องบินไดทุกกรณี 
หากทานต้ังครรภและไมแจงใหสายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิ์
ปฏิเสธไมใหทานเดินทาง 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

การเตรยีมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยว ประเทศอังกฤษ 
1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน

เดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทานั้น) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดรับ เทาน้ัน หามใสคอนแทคเลนส 
ทั้งชนิดมีสี และ ชนิดใส 

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือ
ใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

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

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

ขาราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกับหนาที่การ

งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได 
แตทั้งน้ี อยูที่ดุลยพินิจของเจาหนาที่รับยืน่เทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลักฐานการทาํงาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดย่ืน
วีซา จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนา

หนังสือเดินทาง เทานัน้ กรณีไมถูกตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทานั้น กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 



 

 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ

มาแลว ไมเกิน 20 วนั ณ วันทีน่ัดย่ืนวีซา ** 
** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สา

มาถใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซึ่งหากมีแต
บัญชีบริษัท เจาหนาทีอ่าจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 

** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดา
มารดา  

หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดนิทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสอื
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบตุรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 



 

 

** กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเปนตองเก่ียวของกันทางสายเลือดเทานั้น 
บิดา , มารดา , บุตร , พ่ี , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน 

ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองย่ืนเอกสารสําคญัดังน้ี ** 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั้น 
โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกบัผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมา
แลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ให
ถูกตองตามหนาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ

มาแลว ไมเกิน 20 วนั ณ วันทีน่ัดย่ืนวีซา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตาม

เงื่อนไข เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทานั้น เชน Bank Guarantee 

และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพื่ออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 

แผนที่การเดินทาง เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยว ประเทศอังกฤษ 
สถานที่ย่ืนคํารองวีซา : ศนูยย่ืนคํารองขอวีซา VFS ประเทศอังกฤษ อาคารเดอะเทรนดี้ 

ออฟฟศ ชัน้ 29 
ทางอาคารสามารถจอดรถได ประทับตราจอดรถไดฟรี 1 ช่ัวโมง  
การเดินทาง : รถไฟฟ�า BTS ลงที่ สถานีนานา ทางออกที่ 3 เปนการเดินทางที่สะดวกที่สุด 
ซอย สุขุมวิท 13 เขาซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูทางดาน 
ขวามือ สังเกตไดงาย จุดนับพบบริเวณชั้น 1 ของอาคาร (บริเวณรานกาแฟ) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยว ประเทศอังกฤษ 
1. ชื่อ - นามสกุล ปจจบุนั .............................................................................................................. 
2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกดิ (หากเคย

เปลี่ยน)...................................................................................... 
3. ที่อยูปจจุบัน (ตดิตอไดสะดวก) ................................................................................................... 

.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ........................... 
อาศัยในที่อยูน้ีมาเปนเวลา (ระบชุวงเวลาเปนเดือน/ป ดูไดจากทะเบยีน
บาน) .........................................  

4. สถานะการเปนเจาของบาน 
         เจาของ   อาศัยอยูกับครอบครวัของฉัน 
         เชาผูอ่ืนอยู  อ่ืน ๆ 

5. เบอรโทรศัพทมือถือ ................................................... 
อีเมลล ........................................................ 

6. เพศ        ชาย         หญิง 
7. สถานภาพสมรส          โสด       สมรส        หยา        หมาย        แยกกันอยู 
8. วัน-เดือน-ปเกดิ ........................................................................................................................ 
9. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................. 
10. หมายเลขพาสปอรต

........................................................................................................................ 
วันที่ออก ............................... วันหมดอาย ุ............................ สถานที่ออก .................................. 
พาสปอรตเลมเกา (ถามี) หมายเลข .............................................................................................. 
วันที่ออก ............................... วันหมดอาย ุ............................ สถานที่ออก .................................. 

11. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ , ตําแหนง , หากเปนแมบาน/
เกษียณอายุกรุณา
ระบ.ุ............................................................................................................................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่
อยู............................................................................................................................................. 
.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ........................... 

 เบอรโทร ................................................ เบอรแฟกซ ............................................................... 



 

 

 วันที่ทานเร่ิมตนทํางานกับนายจางน้ีหรือเร่ิมธรุกิจน้ี (วัน/เดือน/ป) ............................................ 
1. รายไดหลังจากหักภาษีแลวตอเดือน .................................... บาท/เดือน 

รายไดประจําอยางอ่ืน    บํานาญ         เบ้ียเลี้ยงหรือเงินประจําจากครอบครัว       
                                    การลงทุน        รายไดอ่ืน 
      เปนจํานวนเงิน ................................................................................................... บาท/เดือน 
      เงินออม (ถามี) เปนจํานวนเงิน ................................ บาท/เดือน 

2. ทานวางแผนจะใชจายเงินเทาไหรตอนอยูสหราชอาณาจักร .............................................. บาท 
3. ทานใชจายเงินเทาไรตอเดือน(รวมภาระคาใชจายท้ังหมด) ................................................ บาท 
4. ความรบัผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 

ตัวผูสมัครเอง 
มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบ ุ....................................... 

ความสัมพันธ ........................................ 
5. ทานมีบุคคลท่ีตองการใหทานชวยเหลือทางดานการเงินหรือไม 

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

ความสัมพันธ ......................................... 
6. ชื่อ-นามสกุล บิดา .................................................................................................................... 

สัญชาติ ................................................. วัน - เดือน – ปเกิด ..................................................... 
ชื่อ-นามสกุล มารดา ................................................................................................................ 
สัญชาติ ................................................................................................................................. 
วัน-เดือน-ปเกดิ ....................................................................................................................... 

7. วีซา (อังกฤษ) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา 
   ไมเคย 

เคยไดรับ    ใชไดตั้งแตวันที่ ..............................  
ถึงวันที่ .............................................. 

   ใชไดตัง้แตวันที่ .............................. ถึงวันท่ี ........................................................................ 
ใชไดตัง้แตวันที่ .............................. ถึงวันที่ ........................................................................ 

 
 



 

 

วีซายุโรป (เชงเกน) หรอืวีซาประเทศตางๆ ทีเ่คยไดรบัในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา 
ไมเคย. 

   เคยไดรับ 
ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวนัที่ ....................... ถึงวันที่ ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวนัที่ ....................... ถึงวันที่ ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวนัที่ ....................... ถึงวันที่ ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวนัที่ ....................... ถึงวันที่ ......................... 

8. ประเทศอ่ืน ๆ ที่เคยเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา 
ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวนัที่ ....................... ถึงวันที่ ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวนัที่ ....................... ถึงวันที่ ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวนัที่ ....................... ถึงวันที่ ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไดตั้งแตวนัที่ ....................... ถึงวันที่ ......................... 

9. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย   เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) .................................................. 

10. ชื่อบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..............................................  
ความสัมพันธ................................... 

      
** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจรงิทุกขอโดยละเอียด และชัดเจนที่สุด

เพ่ือ ประโยชนของตัวทานเอง การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯ
เทานั้น ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอํานวยความสะดวกและบริการดานเอกสาร

ใหแกผูเดินทางเทานัน้ ** 
 
 
 


