
CODE: EY96 ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ อ๊อกซฟอร์ด 6วัน3คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ อ๊อกซฟอร์ด 6วัน3คืน 

เดินทางสบายโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) 

เยือนประเทศอังกฤษ (England) ส่วนหน่ึงของสหราชอาณาจักร หน่ึงในประเทศใฝ่ฝันของนักเดินทาง ที่เต็มไปด้วย

ความงดงามทางธรรมชาติ ความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตในแบบผู้ดีอังกฤษ 

 เยือนมหานครลอนดอน ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค หอนาฬิกา BIGBEN วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ สะพาน Tower Bridge 

 เมืองอ๊อกซฟอร์ด (Oxford) เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา ชมมหาวิทยาลัยไครช์เชิร์ทเป็นสถานที่ถ่ายท าHarry Potter 

 ชม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge)  

 เยือนเมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู้ย่ิงใหญ่ของโลกที่เมืองสแตรทฟอร์ด 

อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) 

 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกที่บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ และทีถ่นนถนนอ๊อกฟอร์ด ถนนสายแฟชั่นกลางกรุงลอนดอน 

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

พักเด่ียวเพิม่ 
(ห้อง SGL) 

ที่น่ัง หมายเหตุ 

9 – 14 ส.ค. 61 44,900  
ไม่มีราคาเด็ก 

(เด็กไม่เกิน2ขวบ/Infant 15,000 บาท) 

11,500 25  

19 – 24 ก.ย. 61 42,900 11,500 25  

10 – 15 ต.ค. 61  42,900 11,500 25  

18 – 23 ต.ค. 61  44,900 11,500 25  

14 – 19 พ.ย. 61  39,900 11,500 25  

5 – 10 ธ.ค. 61  44,900 11,500 25  

28  ธ.ค. – 2 ม.ค. 62 55,900 13,500 25  

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ ท่านละ 6,000 บาท  

 



สายการบิน เอทิฮัด (Etihad Airways)  

DEPARTURE EY405 BKK - AUH 18.25-22.00//EY011 AUH-LHR 02.40-07.30 

RETURN EY018 LHR - AUH 20.00-07.15+1//EY408 AUH-BKK 08.55-18.05 

 

หมายเหตุ: เฉพาะเดินทางวันท่ี 9 – 14 ส.ค. 61 และ 28 ธ.ค. – 2 ม.ค. 62 

DEPARTURE EY405 BKK - AUH 18.25-22.00//EY011 AUH-LHR 02.40-07.30 

RETURN EY018 LHR - AUH 20.00-07.15+1//EY404 AUH-BKK 10.25-19.40 

วันที่หน่ึง      กรุงเทพฯ  ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานอาบูดาบี้  

 
15.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โซน Q  เคาน์เตอร์สาย

การบิน เอทิฮัด (EY)  เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารใบตม.และติดแท็กกระเป๋าก่อนข้ึนเคร่ือง  

18.25 น. เดินทางสู ่อาบูดาบ ีโดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบนิที่ EY 
405  

22.00 น. ถึงสนามบินนานาชาต ิอาบูดาบี ้แวะเปลี่ยนเคร่ืองบินเพื่อทา่นเดินทางสู่ สนามบนิฮีทโธรว์  
                      กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
วันที่สอง       สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน – ซาลส์บัวรี่ - เสาหิน สโตนเฮนจ์ – เมืองอ๊อกซฟอร์ด - ลอนดอน  
                     อาหารเทีย่ง,เย็น 
 
02.40 น.        น าท่านเดินทางสู่  ท่าอากาศยานฮีทโธรว์  ประเทศอังกฤษ เที่ยวบินที่ EY011 
07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศ

อังกฤษช้ากว่าที่ไทย 7 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการ
ประทับตราหนังสือเดินทางด่านตรวจคนเข้าเมือง
และรับสัมภาระ จากน้ันน าท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศ
ออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บัวร่ี (Salisbury) เมือง
ชนบทเล็กๆแบบอังกฤษอยูท่างตะวันตกเฉียงใต้ของ
กรุงลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชมทัศนียภาพ
ของชนบทอังกฤษทุ่งหญ้ากว้างที่สวยงามตาม
เส้นทางผ่าน น าท่านชมกองหินประหลาด สโตน
เฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน  7สิ่งมหัศจรรย์ของโล  
ก  กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับด ามืดใน
ช่วงหน่ึงของประวัติศาสตร์ แนวหินน้ีมีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูง
ขนาดใหญ่ประมาณ112ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่3วงมีอายุประมาณปลายยุค
หินถึงต้นยุคบรอนซ์ ให้ท่านได้เก็บภาพที่ระลึกถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากน้ันน าท่านเดินทางสูเ่มอืงอ๊อกซฟอร์ด  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)  
บ่าย  เมืองอ๊อกซฟอร์ด (Oxford) เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา ถ่ายรูปไครสต์เชิร์ชคอลเลจ (Christ 

Church College) เป็นวิทยาลัยที่ใหญ่ และงามสง่าที่สุดในออ๊กซฟอร์ด (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) 
ที่เก่าแก่อายุกว่าพันปี บางห้อง
ใ ช้ เ ป็ น ส ถ า น ที่ ถ่ า ย ท า
ภาพยนตร์แฮร์ร่ีพอตเตอร์เป็น
ต้น น าท่านเดินชมเมืองที่เก่าแก่
แ ล ะส วย งาม  แล้ ว ผ่ า น ช ม
สถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น โบสถ์
ประจ าเมือง จัตุรัส  กลางเมือง 
ศาลาว่าการประจ าเมือง อาคาร
พิพิธภัณฑ์ต่างๆ และย่านการค้า  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) 
หลังอาหารน าท่านเดินทางกลับสูท่ี่พกั   

 ที่พัก: Premier  Inn London Heathrow Bath Road หรือระดับใกล้เคียงกัน 

    (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 



วันที่สาม       ซิตีท้ัวร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน – หอนาฬกิาบิ๊กเบน – เวสต์มินสเตอร์แอบบยี์ –  
                    ถา่ยรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม – ตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด                                                                

  อาหารเช้า,เที่ยง 
  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

  

 

 

 

 น าท่านชมกรุงลอนดอนมหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่ง

เครือจักรภพ และศูนย์รวมอ านาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่

สวยงามแห่งหน่ึงของโลก  น าท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆและเดินชมวิวโดยรอบของ ทาวเวอร์ ออฟ 

ลอนดอน (Tower of London) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ14.50ปอนด์) สร้างข้ึนโดยพระเจ้าวิลเลี่ยมที่

1แห่งอังกฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เพื่อใช้เป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรุง

ลอนดอน มีการขุดคูคลองล้อมรอบปราสาทเพื่อป้องกันระหว่างก าแพงชั้นในและนอก ปัจจุบันใช้เก็บมหามงกุฎ

และเคร่ืองเพชรของพระราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่แห่งประวิติ  ศาสตร์ที่ยาวนานและมีสีสันทั้งสยดสยองและ

น่ากลัว เน่ืองจากคร้ังหนึ่งที่นี่เคยเป็นคุกและที่ประหารมาก่อน ใกล้ๆกันเป็นที่ตัง้ของสะพาน Tower Bridge อีก

สัญลักษณ์หน่ึงของลอนดอน ปัจจุบันเป็น  พิพิธภัณฑ์ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารและหอคอย จากน้ันเดินทางไป ชม หอ

นาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN) ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่บนหอสูง 180 ฟุต หน้าปัดกว้าง 23 ฟุต 

ตัวเลขบอกเวลายาว 24 น้ิว ระฆังตีหนักถึง 14 ตัน สร้างข้ึนโดย เอ็ดมันต์ เมคเกตต์ เดนิสัน เป็นนาฬิกาที่ใหญ่

ที่สุดในโลกเป็นศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิช ซ่ึงใช้ในการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทางวิทยุ 

BBC  ลอนดอนในการถ่ายทอดเสียงการตีระฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬิกาประจ าพระราชวังเวสต์มินส

เตอร์ ซ่ึงในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภา อังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาถูกสร้าง

หลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่  16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส์ แบร์รี เป็น

ผู้ออกแบบ โดยมีความสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร หนักถึง 13,760 กิโลกรัม ซ่ึงแขวนไว้ 

บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา ตัว อาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย 

(Victorian gothic)  และบนสะพาน Westminster ท่านสามารถบันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London 

Eye) ซ่ึงเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนัก ท่องเที่ยวได้อย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี

จากน้ันน าท่านถ่ายรูปหน้า วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ (Westminster Abbey) เดิมเป็นส านักสงฆ์ (แอบ

บี) แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลิคนัที่ตัง้อยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสตม์ินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ ซึ่งสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบกอธิค นอกจากหอคอยที่เป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกอธิค แอบบีเวสต์

มินสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและที่ฝัง  พระบรมศพของพระมหากษัตริย์

อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถึงปี ค.ศ. 1556 แอบบีได้รับเลื่อนฐานะข้ึนเป็นมหาวิหาร 

ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แอบบีก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอารามหลวง (Royal 

Peculiar) 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) 

บ่าย น าผ่านชม จัตุรัสราฟัลการ์ (Trafalgar Square) เป็นจัตุรัสทีใ่หญ่ 

ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน กลางจัตุรัสนั้นมีอนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสัน 

วีรบุรุษคนส าคัญของอังกฤษ ตั้งอยู่บนเสาสูงใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของ

พระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 และป้ายเร่ิมต้นกิโลเมตร

หรือไมล์ที่ 0 ทราฟัลการ์สแควส์ยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมา

ถ่ า ย ภ าพ  จ า ก น้ั น น า ท่ า น ช ม แ ล ะถ่ า ย รู ป ด้ า น น อ ก 

พระราชวังบัคกิ้ งแฮม (Buckingham Palace) ซ่ึ งเดิม เป็ น 

“คฤหาสน”์ ก่อนจะได้รับการสถาปนาเปน็พระราชวัง ประจ าราชวงศ์

อังกฤษ และผ่านชม   วงเวียนพิคคาดิลี  เลสเตอร์สแควร์รายล้อมไปด้วยโรงภาพยนตร์  ภายในจัตุรัสมีรูปปั้น 



“ชาร์ลี  แชปปลิน” 

ด าราต ล ก ในยุ ค

ภาพยนตร์ขาวด า 

กลางจัตุ รัสมี น้ าพุ

เช็ ค ส เปี ย ร์ส ร้าง

เป็นอนุสรณ์ไว้ใน

ศูนย์กลางการละคร

แห่ ง น้ี   ท างเดิ น

รอบๆจัตุรัสมีรอยประทับฝ่ามือของดาราฮอลลีวูดหลายคนรวมทั้งป้ายขอ  งบริษัทสร้างภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ของ

โลก น าท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) เป็นย่านชื่อดังในกรุง

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีความยาวถึง 1.6 กม มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นน าของอังกฤษ และช้อปปิ้งเซ็น

เตอร์มารวมกันอยู่บนถนนเส้นเดียวกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท,ห้างสรรพสินค้าจอห์น

หลุยส์,ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ ฯลฯ ซ่ึงแต่ละห้างก็ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงด้วยกันทั้งสิ้น (อิสระ

อาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) ถึงเวลานัดหมายน าท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก 

 ที่พัก: Premier Inn London Heathrow Bath Road หรือระดับใกลเ้คียงกัน 

    (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สี ่           อิสระฟรีเดย์เต็มวัน ให้ทา่นเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย                                            
                     อาหารเช้า 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) 
 อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันด้วยตัวท่านเอง 

(ไม่มีรถบัสบริการในวันน้ี) ในกรุงลอนดอนหรือรอบนอกซ่ึง
สามารถเดินทางเที่ยวได้ง่าย โดยรถไฟใต้ดิน Tube , รถเมล์ 
โดยใช้บัส Oyster ที่ครอบคลุมการเดินทางทั่วกรุงลอนดอนและ
รอบนอก หรือท่านจะเลือกไปเที่ยวชมบริเวณรอบนอกกรุง
ลอนดอน เช่น เมืองอ๊อกฟอร์ด เมืองแคมบริดจ์ ซึ่งเป็นเมืองรวม
หลายวิทยาลัยทีน่่าเที่ยว ซ่ึงใช้เวลาเดินทางจากลอนดอนไม่เกิน
1ชั่วโมงโดยรถไฟ กรณีที่ท่านเลือกเที่ยวในลอนดอน จะมีมิว
เซ่ียมส าคัญมากมาย ซึ่งมีทั้งเสียค่าเข้าชม และ ไม่เสียค่าเข้าชม
อาทิ เช่น บริติชมิวเซียม National Museum หรือข้ึนลอนดอนอาย ซ่ึงเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูง
ที่สุดในทวีปยุโรป หรือน่ังเรือล่องแม่น้ าเทมส์ น่ังรถบัสเปิดประทุน hop on hop bus 
london ชมเมือง เป็นต้น (อาหารเที่ยงและเย็นอิสระตามอัธยาศัย)  

 ที่พัก: Premier Inn London Heathrow Bath Road หรือระดับใกลเ้คียงกัน 

    (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่ห้า          ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิสเตอร์ เอ้าทเ์ลท วิลเลจ - สนามบินฮีทโธวร์                                                                              
                        อาหารเช้า,เที่ยง 
 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-
upon-Avon) เมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียนบท
ละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก เชิญสัมผัสชีวิตความ
เป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต และเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity 
สถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้น้ี อิสระให้ท่านเดิน
เล่นย่านใจกลางเมืองตามอัธยาศัย 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ (Bicester village 

shopping Centre ) ก่อตั้งในปี1992 มีร้านค้ามากกว่า900ร้านของ

แฟชั่นชั้นน าของโลกและแบรนด์ไลฟ์สไตล์คอลเลคชั่นทันสมัย อาทิ 

Bally , Burberry , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi ,  

Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , 



Levi’s , Max Mara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , 

Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ ต้น จนถึงเวลานัดหมาย น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ 

เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ 

20.00 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอทิฮัด  เที่ยวบินที่ EY 018 

วันที่หก          ท่าอากาศยานอาบูดาบี –  ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ  
 
 
07.15น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี้ แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สาธารณรฐัอาหรับ 
เอมเิรตส ์
08.55น.  ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน EY408  
18.05น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 
 
หมายเหตุ: เฉพาะกรุ๊ปเดินทางกลับ วันท่ี 9 – 14 ส.ค. 61 และ 28 ธ.ค. – 2 ม.ค. 62 

DEPARTURE EY405 BKK - AUH 18.25-22.00//EY011 AUH-LHR 02.40-07.30 

RETURN EY018 LHR - AUH 20.00-07.15+1//EY404 AUH-BKK 10.25-19.40 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

หมายเหตุ  :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย

การบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยน

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) 
โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า (มัดจ าทัวร์+ค่าวีซ่า) ภายใน 2 วันท าการ  
กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
 - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 30 วันก่อนออกเดินทางเท่าน้ัน 
ส าคัญ กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่
บริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ

จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัท
จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น** กรุณาส่งเอกสารกรอกแบบฟอร์มข้อมูลขอวีซ่า (ตามท้ายรายการทัวร์) พร้อมหลักฐานการโอนเงิน
มัดจ า  
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้า
ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัด
จาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
5.อัตราค่าบริการน้ีรวม  
1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeท่ีนั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้ 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน   
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง  
5. ค่าน้ าหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการEtihad Airways 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศ
ภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ  
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล  โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังน้ี  



- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกันภัยที่อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองในประเทศไทย วงเงิน 200,000 บาท  
  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งน้ีการท าประกันน้ีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่าน้ัน  แต่ทั้งน้ี ท่าน
สามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ครองและข้อยกเวน้แผนเติมจากเวบ็ไซด ์Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพิ่มเติม
สามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  
6.อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม คา่ซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบริการ, ค่าภาษเีดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน  
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม  
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ทา่นละ 30 GBP ต่อทริป ส าหรับหัวหน้าทวัร์แล้วแตค่วามประทบัใจ และน้ าใจจากท่าน 
8.ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษและค่าบริการ ท่านละ 6,000 บาท  
 
กรณวีีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไมผ่่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะ
ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า/ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบนิ และหรือ ค่าตั๋วเคร่ืองบนิ (กรณีออก
ต๋ัวแล้ว ) 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม หรือกรณีกรุ๊ปคอนเฟิร์ม
เดินทางล่าช้าอาจส่งผลท าให้โรงแรมทีพ่ักจะอยู่ในบริเวณเมืองใกล้เคียงที่ระดับเท่าเทียมกัน 
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบักรุ๊ปทีเ่ข้าพัก โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่าน้ัน ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซ้ือประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้  จากบริษัท  ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้ มครองให้ละเอียด) 
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน



รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 

กฎในการยื่นวีซ่าอังกฤษ 

1.ผู้เดินทางทุกท่านต้องมาแสดงตนด้วยตัวเองที่VFS Global (เทรนดี้ ชั้น28) เพราะต้องพิมพ์ลายน้ิวมือ และสแกนม่านตา 

(เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนัดวันกับท่าน และด าเนินการแจ้งท่านอีกคร้ัง) 

2.ต้องด าเนินการนัดคิวยื่นวีซ่า ( ในการท าคิววีซ่า เอกสารทุกอย่างของผู้เดินทางต้องพร้อมหมดก่อน และทางเราจะกรอก

ออนไลน์เข้าในระบบพร้อมทั้งจ่ายค่าวีซ่าถึงจะสามารถทราบคิวที่ยื่นได้ 

3.ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาของทางสถานฑูต ใช้ระยะเวลา 15 - 21 วัน ขึ้นอยู่กับทางสถานฑูตและในระหว่างด าเนินการไม่

สามารถขอดึงเล่มหนังสือเดินทางเพื่อใช้เดินทางไปประเทศอื่นได้ 

หมายเหตุ: ผู้ย่ืนค าขอทุกคนต้องไปที่ศูนย์รับค าขอวีซ่าด้วยตนเอง  เด็กเล็กที่มีอายุต่ ากว่า 5 ปีต้องไปปรากฏตัวที่ศูนย์ด้วย แต่

ไม่ต้องให้ข้อมูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก)  เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปีต้องมีผู้ใหญ่พาไปด้วย และผู้ใหญ่น้ีจะต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่

ของวีเอฟเอส  

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศองักฤษ 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุมากกวา่ 6 เดือนนับจากวันเดินทางกลบั และหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่า

จะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อง่ายต่อการอนุมัติวีซ่าของท่าน  

2.เอกสารส่วนตัว  

   2.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชน 

   2.2 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล, ส าเนาใบหย่า หรือ ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) แปลภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 

   2.3 ส าเนาสูติบัตร (ในกรณีอายุต่ ากว่า 20 ปี) แปลภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 

 

3.หลักฐานการท างาน 

    3.1 หนังสือรับรองการท างานจากบริษัท ที่ท่านท างานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) ต้องระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือน

ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เร่ิมท างานกับบริษัทน้ี และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ัน จะกลับมาท างาน

ตามปกติหลังครบก าหนดลา (เอกสารมีอายุ 1 เดือนก่อนวันยื่นค าร้องขอวีซ่า)  

    3.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดส าเนาไว้ 

ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

    3.3 กิจการไม่จดทะเบียน อาทิ Freelance, ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ต้องเขียนหนังสือแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการ

ท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นต้น (เป็นภาษาอังกฤษ) 

 

4. กรณีที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

พร้อมถ่ายส าเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษาแนบมาด้วย (เอกสารมีอายุ 1 เดือนก่อนวันยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

* ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต และใช้ค าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน * 

** ในกรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ** และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา + มารดา หรือเดินทางไปกับ

บิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องท าจดหมายยินยอมจากทางอ าเภอ โดยที่บิดา, และมารดา จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดง

ความจ านงในการอนุญาตให้บุตร เดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหน่ึงได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ

ผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ต

บิดาและมารดาพร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง ถ้ากรณีบิดาและหรือมารดาเสียชีวิตต้องมีส าเนาใบมรณะบัตรด้วย 

(พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

 

5.หลักฐานการเงิน  

5.1 ผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตัวจริง หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ าส่วนตัว 

ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด (โดยปรับสมุดบัญชีของท่านให้ถึงปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมี

จ านวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่

ภูมิล าเนา 



** กรณีไม่มีการอัพเดตสมดุบญัชเีงินฝากออมทรัพย์ภายในระยะเวลา 6 เดอืน ต้องขอ Statement จากธนาคารเทา่น้ัน ** 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ต้องเขียนหนังสือรับชี้แจงความสัมพันธ์ (Sponsot Letter) และขอหนังสือรับรอง

ค่าใช้จ่าย โดยให้บุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายให้เป็นผู้ขอหนังสือรับรอง BANK SPONSOR หรือ BANK GUARANTEE ที่ออก

จากทางธนาคารเท่าน้ัน )ฉ บับภาษาอังกฤษ (โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย สะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้า

พาสปอร์ต และระบุชื่อผู้เดินทาง สะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้

เวลาด าเนินการประมาณ 3 วัน  และ 

 

(เอกสารมอีายุ 1 เดอืนกอ่นวันยื่นค ารอ้งขอวีซ่า) 
 

**กรุณาปรับอัพเดตสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ก่อนแสดงตัวยื่นขอวีซา่ 3-5 วัน ** 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจ า** 

* เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร * 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าประเทศอังกฤษ 

โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วน เพื่อประโยชนใ์นการยื่นวีซ่าของทา่น (กรอกข้อมลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

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

2. ชือ่ - นามสกลุ เดิม (หากมี โปรดระบุ) .................................................................................................... 

  เหตุผลทีเ่ปลี่ยน (เช่น สมรส ฯลฯ) ...............................  เปลี่ยนเมื่อวันที่ (วัน/เดือน/ปี) ....................... 

3. วัน/เดอืน/ปี เกดิ ..........................................  อายุ ............... ปี   สถานที่เกิด ........................................ 

4. ที่อยูป่ัจจุบัน  .................................................................................................................................... 

                     ต าบล .................... อ าเภอ .................... จังหวดั .................... รหสัไปรษณีย ์

โทรศัพท์บา้น .............................................................  มือถอื ............................................................... 

5.บ้านทีอ่ยู่ ปัจจบุัน ทา่นอาศัยมากี่ปี  ....................................... 

6. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)  สมรส(ไม่จดทะเบียน)  หย่าร้าง    ม่าย 

7.ชื่อ-สกุล บิดา ................................................ และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานที่เกิด................. 

8.ชื่อ-สกุล มารดา ............................................. และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานที่เกิด.................. 

9.ในกรณีสมรส โปรดระบุข้อมูลของคู่สมรส และบุตรของท่าน ได้แก ่ชือ่-สกลุ,วัน/เดอืน/ปี เกดิ เลขที่พาสปอรต์ 
   สถานที่เกิด 
 
    1.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานที่เกิด .........................  

         เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ ์.............................. 

    2.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานที่เกิด .........................  

         เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ ์.............................. 

    3.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานที่เกิด .........................  

         เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ ์.............................. 

    4.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานที่เกิด .........................  

         เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ ์.............................. 

10.ท่านมี Passport หนังสอืเดินทางเล่มเกา่หรือไม่ ถ้ามี ขอรายละเอียด ดังน้ี 



  - เลขพาสปอร์ต .................. วันออก ........... วันหมดอายุ ............ สามารถถอืมาวันยื่นวีซ่าไดห้รือไม่  ........... 

  - เลขพาสปอร์ต .................. วันออก ........... วันหมดอายุ ............ สามารถถอืมาวันยื่นวีซ่าไดห้รือไม่  ........... 

11.ประวัตกิารเดินทางไปต่างประเทศภายใน 10 ปีที่ผา่นมา  

    1.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง .................. 

    2.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง .................. 

    3.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง .................. 

    4.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง .................. 

    5.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง .................. 

    6.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง .................. 

    7.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง .................. 

    8.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง .................. 

    9.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง .................. 

12. บุคคลที่จะเดินทางไปดว้ยกัน   กรุณาระบ ุ

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ .............................. 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ .............................. 

 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ .............................. 

ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ .............................. 

13.ท่านเคยท างานเหลา่น้ีหรือไม่ (ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สื่อมวลชน ข้าราชการ) .................... 

14.อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ........................................................................ 

     ลกัษณะ/รายละเอียดของงานที่ปฏิบตัิ .................................................................................................... 

     ชือ่สถานทีท่ างาน หรือร้านคา้ โรงเรียน มหาวิทยาลยั ................................................................................  

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

     รหัสไปรษณีย์ ..................... โทรศัพท์ที่ท างาน ................................ อเีมล์ ........................................... 

15.วันทีเ่ร่ิมต้นท างาน (ตรงกันกับหนังสือรับรองการงาน โปรดระบุ วัน/เดอืน/ปี)  .................................................. 

16.รายไดต้่อเดอืน (ตรงกันกับหนังสอืรับรองการงาน) ............................................บาท  

17.อาชีพหรือรายไดเ้สริม นอกเหนือจากอาชีพหลัก  ............................................................................... 

18.ค่าใชส้่วนตัวจา่ยของทา่นต่อเดอืน  .................................... บาท 

19.ค่าใช้จา่ยในการด ารงชีพต่อเดอืน   .................................... บาท 

20.รายได้ทีท่่านให้แกค่รอบครัวในการใช้จ่ายต่างๆ ต่อเดือน  ..........................  บาท 

21.ท่านมหีลกัทรัพย์ส่วนตวันอกเหนือจากเงินฝาก อะไรบ้าง เช่น พันธบตัร หุ้น เช่า หรืออื่นๆ กรุณาระบ ุ

     ..............................................................   รวมเป็นจ านวนเงิน  .................................................... 



22.มีเงินคงเหลือในบญัชเีงนิฝากออมทรัพย์ เป็นจ านวนเงินเทา่ไหร่  

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

23.ภายใน 10 ปีที่ผา่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวีซ่าเข้าประเทศอื่นๆนอกเหนือจากประเทศอังกฤษหรือไม ่

    ไม่เคย   เคย โปรดระบุเหตุผล พร้อม วัน/เดือน/ป ีที่โดนปฏิเสธ ......................................................... 

24.ภายใน 10 ปีที่ผา่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวีซ่าอังกฤษหรือไม่...................................... 

    ไม่เคย   เคย โปรดระบุเหตุผล พร้อม วัน/เดือน/ป ีที่โดนปฏิเสธ ......................................................... 

25.ภายใน 10 ปี ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษ ........ คร้ัง 

ท่านได้วีซ่าประเภท ................................. วันออกวซ่ีา ............................  วนัหมดอายูของวีซ่า ........................... 

เดินทางออกจากประเทศไทยวันที่ .................................... และถึงประเทศอังกฤษวันที่ ........................................... 

26. ความรับผดิชอบค่าใช้จา่ยในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

            ตวัผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกคา่ใช้จา่ยให้ (บดิา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องคก์ร) 

     เชค็เดินทาง     กรุณาระบุชื่อ .......................................................... 

   บัตรเครดติ    ความสัมพันธ์ .........................................................   

   เงินสด 

** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลทั้งหมด เจ้าหน้าทีจ่ะต้องกรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ของท่าน  ** 

- หนังสือเดินทางเลม่เล่า จ าเป็นต้องส่งมาเพื่อดูประวติัการเดินทางของท่าน 
- หากยังไม่แนบจดหมายรับรองการท างานฉบบัจริง ท่านต้องกรอก ข้อมูลการท างานของท่านเป็น

ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ช่ือบริษัท / ต าแหน่งของทา่น 
 
หมายเหตุ การอนุมตัิวีซ่าเปน็ดุลพินิจของทางสถานทตู ทางบริษัทไม่มีสว่นเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่าน้ัน  

ศูนยย์ื่นวีซ่าองักฤษ 

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

 

 

  


