
CODE: MH91 Amazing London ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ด 6วัน 3คืน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ด 6วัน 3คืน

เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES (MH) 

เคร่ืองล าใหญ่ A380 ใหม่ เส้นทางระยะไกล  KUL-LHR พิเศษ!!! น  าหนักกระเป๋า 30 KG 

◊ ลอนดอน ซาลส์บัวร่ี ชม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เสาหินสโตนเฮนจ์  เมืองอ๊อกซฟอร์ด 

◊ ซิตี ทัวร์ลอนดอน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์  
    ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ งแฮม จตุรัสทราฟัลการ์ ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด 

◊ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ 

◊ อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1วัน 

 
วันเดินทาง 

 
ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ป ี

(พักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่านไม่เสริมเตียง) 
พักเด่ียว
เพิม่ 

ที่น่ัง 

12 - 17 เม.ย. 61 49,900  
 
 

ไม่มีราคาเด็ก 
(เด็กไม่เกิน2ขวบ/Infant 13,000 บาท) 

12,000 25 

28 เม.ย. - 3 พ.ค. 61 43,900 12,000 25 

26 - 31 พ.ค. 61 39,900 12,000 25 

27 ก.ค. - 1 ส.ค. 61 45,900 12,000 25 

11 - 16 ส.ค.61 43,900 12,000 25 

13 - 18 ต.ค. 61 39,900 12,000 25 

23 - 28 ต.ค. 61 39,900 12,000 25 

1 - 6 ธ.ค. 61 41,900 12,000 25 

8 - 13 ธ.ค. 61 43,900 12,000 25 

29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62 49,900 12,000 25 

 

 



ไฟล์ทบิน  

Departure  MH783 BKK-KUL 17.05-20.20 // MH002 KUL-LHR 23.30-05.35+1 

Return MH001 LHR-KUL 21.25-18.25+1 // MH796 KUL-BKK 22.00-23.10 

วันที่หน่ึง    กรุงเทพฯ สนามบินสวุรรณภมูิ – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ 

                 

 
14.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก

ระหว่างประเทศชั น 4 โซน G เคาน์เตอร์สาย การบิน Malaysia 
Airlines (MH) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก
ด้านเอกสาร 

17.05 น. เดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เที่ยวบินที่ 
MH783 

20.20น. ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ รอเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ  

23.30 น. น าท่านเดินทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เที่ยวบินที่ MH 002  
 

วันที่สอง       สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน – ซาลสบ์ัวรี ่- เสาหินสโตนเฮนจ์ – เมืองอ๊อกซฟอร์ด – 

                    ลอนดอน       อาหาร เที่ยง,เย็น 

 
05.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เวลาท้องถิ่นจะช้ากว่าเวลาในประเทศ

ไทย 6 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง 
ตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ จากนั้นน าท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศ
ออกเดินทางเพื่อไปรับประทานอาหารเย็น 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองซาลส์บัวร่ี (Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆ
แบบอังกฤษ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอนระหว่างทาง
ท่านสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ทั้งทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่
ที่สวยงามตามเส้นทางผ่าน น าท่านชม กองหินประหลาด สโตน
เฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  กองหินหรือแนว
แท่งหินที่เป็นความลับด ามืดในช่วงหน่ึงของประวัติศาสตร์ แนวหินน้ีมี
ขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูง
ขนาดใหญ่ประมาณ112ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่3วงมีอายุประมาณปลายยุคหิน
ถึงต้นยุคบรอนซ์ ให้ท่านได้เก็บภาพที่ระลึกถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื อที่ 1) อาหาร
ท้องถิ่น 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอ๊อกซฟอร์ด (Oxford) เมืองที่มีชื่อเสียงใน
ด้านการศึกษา ถ่ายรูปมหาวิทยาลัยไครช์เชิร์ท ที่เก่าแก่อายุกว่าพันปี
และไคร์ชเชิร์ทคอลเลจ ที่ น่ีบางห้องเคยใช้เป็นสถานที่   ถ่ายท า
ภาพยนตร์แฮร์ร่ีพอตเตอร์ เป็นต้น น าท่านเดินชมเมืองที่เก่าแก่และ
สวยงาม แล้วผ่านชมสถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น โบสถ์ประจ าเมือง จัตุรัส
กลางเมือง ศาลาว่าการประจ าเมือง อาคารพิพิธภัณฑ์ต่างๆ และย่าน
การค้าจนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ลอนดอน 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร (มื อที่ 2) อาหารจีน 
หลังอาหารน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

ที่พัก: Premier Inn London Heathrow Bath Road หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่สาม   ซิตี ทวัร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - หอนาฬกิาบิ๊กเบน - เวสต์มินสเตอร์แอบบีย ์-  

                ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ งแฮม - จตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิง้ถนนออ๊กซฟ์อร์ด 

                 อาหาร เช้า ,เที่ยง 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่ 3) 



น าท่านชม กรุงลอนดอน มหา
นครอันยิ่ งใหญ่ ที่ เต็มไปด้ วย
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็น
เมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และ
ศูนย์ รวมอ านาจการปกครอง
ของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน 
และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่
สวยงามแห่งหน่ึงของโลก  น า
ท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆและเดินชมวิวโดยรอบของ ทาว
เวอร์ ออฟ ลอนดอน (Tower of London) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม
ประมาณ14.50ปอนด์) สร้างข้ึนโดยพระเจ้าวิลเลียมที่1แห่งอังกฤษใน
ปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เพื่อใช้เป็นพระราชวังและ
ป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน มีการขุดคูคลองล้อมรอบปราสาท
เพื่อป้องกันระหว่างก าแพงชั้นในและนอก ปัจจุบันใช้เก็บมหามงกุฎ
และเคร่ืองเพชรของพระราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่แห่งประวิติศาสตร์
ที่ยาวนานและมีสีสันทั้งสยดสยองและน่ากลัว เน่ืองจากคร้ังหน่ึงที่น่ี
เคยเป็นคุกและที่ประหารมาก่อน ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของสะพาน Tower 
Bridge อีกสัญลักษณ์หน่ึงของลอนดอน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ซ่ึงเป็น
กลุ่มอาคารและหอคอย น าท่านชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN) 
ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่บนหอสูง 180 ฟุต หน้าปัด
กว้าง 23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว 24 น้ิว ระฆังตีหนักถึง 14 ตัน สร้าง
ข้ึนโดย เอ็ดมันต์ เมคเกตต์ เดนิสัน เป็นนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็น
ศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิ  ช ซ่ึงใช้ในการบอกเวลาของ
โลก โดยผ่านทางวิท  ยุ BBC ลอนดอน  ในการถ่ายทอดเสียงการตี
ระฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬิกาประจ าพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ 
ซ่ึงในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
พระราชวัง หอนาฬิกาถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินส
เตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ โดยมีคว  ามสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกา
อยู่สูงจากพื้น 55 เมตร หนักถึง 13,760 กิโลกรัม ซ่ึงแขวนไว้บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา ตัวอาคารสร้าง
ด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (Victorian gothic) จากน้ันน าท่านถ่ายรูป(ด้านนอก) วิหาร
เวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ (Westminster Abbey) เดิมเป็นส านักสงฆ์ (แอบบี) แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลิคันที่
ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซ่ึงสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็น
แบบกอธิค นอกจากหอคอยที่เป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค  แอบบีเวสต์มินสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการท าพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกและที่ฝัง  พระบรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างปี ค.ศ. 
1546 ถึงปี ค.ศ. 1556 แอบบีได้รั  บเลื่อนฐานะข้ึนเป็นมหาวิหาร ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิ
ซาเบธที่ 1 แอบบีก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar) น าท่านชม มหานครลอนดอน และให้
ท่านได้บันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซ่ึงเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 
เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนัก ท่องเที่ยวได้อย่างมาก มี
ผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื อที่ 4) อาหารท้องถิ่น 
น าท่านชมและถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังบัคกิ งแฮม (Buckingham 
Palace) ซ่ึ งเดิ ม เป็ น  “คฤหาสน์ ” ก่อนจะได้ รับการสถาปนาเป็น
พระราชวัง ประจ าราชวงศ์อังกฤษ น าท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสทราฟัลการ์ 
(Trafalgar Square) เป็นจัตุรัสที่ใหญ ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน กลาง
จัตุรัสน้ันมีอนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสัน วีรบุรุษคนส าคัญของอังกฤษ ตั้งอยู่บน
เสาสูงใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 
และป้ายเร่ิมต้นกิโลเมตรหรือไมล์ที่ 0 ทราฟัลการ์สแควส์ยังเป็นจุดที่
นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพ ในวันคริสต์มาสจะมีการประดับไฟ และต้น
คริสต์มาสอย่างสวยงาม และเป็นที่ ตั้ งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
(National  Galler  y) พิพิธภัณฑ์ภาพวาดบุคคลแห่งชาติ (National 
Portrait Gallery) ซ่ึงมีภาพเขียนจากทั่วยุโรปแสดงอยู่กว่า 2,300 ภาพ 
และรวมภาพวาดของราชวงศ์อังกฤษและบุคลส าคัญในประวัติศาสตร์
อังกฤษ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ผ่านชมมหาวิหารเซนต์ปอล ที่
มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษก
สมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดี้ไดอาน่าสเปนเซอร์ ผ่านชม 
ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศู   นย์กลางการปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากกว่า 800 ปี แล้วเข้าสู่ ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ท าการ



ของรัฐในปัจจุบัน , บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์น่ิง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ น าท่านอิสระช้อปปิ้ง
สินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) เป็นย่านชื่อดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีความ
ยาวถึง 1.6 กม มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นน าของอังกฤษ และช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มารวมกันอยู่บนถนนเส้นเดียวกัน
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท,ห้างสรรพสินค้าจอห์นหลุยส์,ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ 
ฯลฯ ซึ่งแต่ละห้างก็ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงด้วยกันทั้งสิ้น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสูท่ี่พักแรม 

ที่พัก: Premier Inn London Heathrow Bath Road หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่สี่      อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอธัยาศัย 

                อาหารเช้า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ (มื อที่ 5) 

อิ ส ระให้ ท่ านท่ อ งเที่ ย วต าม
อัธยาศัยเต็มวัน ในกรุงลอนดอน 
หรือรอบนอก ซึ่งสามารถเดินทาง
ได้ง่าย โดยรถไฟใต้ดิน Tube 
รถเมล์ ที่ครอบคลุมการเดินทาง
ทั่ วกรงลอนดอนและรอบนอก 
ห รือท่ านจะเลือกไปเที่ ยวชม
บริเวณรอบนอกกรุงลอนดอน เชน่ 
เมืองแคมบริดจ์  ซ่ึ งเป็นเมือง
มหาวิทยาลัยน่าเที่ยว ซ่ึงใช้เวลาเดินทางจากลอนดอนไม่เกิน1ชั่วโมงโดยรถไฟ หรือจะไปเมืองวินเซอร์เที่ยวชม
พระราชวัง Windsor ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวันตก โดยสามารถเดินทางไปกลับจากลอนดอนได้ง่ายๆ ด้วยรถไฟ กรณีที่
ท่านเลือกเที่ยวในลอนดอน จะมีมิวเซ่ียมส าคัญมากมาย ซ่ึงมีทั้งเสียค่าเข้าชม และ ไม่เสียค่าเข้าชมอาทิ เช่น บริ
ติชมิวเซ่ียม National Museum ข้ึนลอนดอนอาย น่ังเรือล่องแม่น้ าเทมส์ น่ังรถบัสเปิดประทุน Big Bus เป็นต้น  
หรือไปช้อปปิ้งห้างดัง Harrods ได้ตามอัธยาศัย หรือท่านจะไปถ่ายรูปหน้าสนามบอล สแตมฟอร์ดบริดจ์ 
(Stamford Bridge) ซ่ึงเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลเชลซี ที่ตั้งอยู่ที่ ฟูลัม ลอนดอนก็สามารถไปได้ มี
ไกด์แนะน าการเดินทางให้ท่าน  (อาหารเที่ยงและค่ าอิสระตามอัธยาศัย) 

ที่พัก: Premier Inn London Heathrow Bath Road หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันทีห่้า    ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิซสเ์ตอร์ เอ้าทเ์ลท วลิเลจ – สนามบินนานาชาติฮีทโธรว ์                        

  อาหารเช้า,เที่ยง 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที6่) 

น าท่านเดินทางสู่ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) 
เมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวี
เอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก เชิญสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต และ
เยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity สถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวี
เอกผู้น้ี อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมือง 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื อที7่) อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ (Bicester village shopping 

Centre ) ก่อตั้งในปี1992 มีร้านค้ามากกว่า900ร้านของแฟชั่นชั้นน าของโลก
และแบรนด์ไลฟ์สไตล์คอลเลคชั่นทันสมัย 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 (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)จนถึงเวลานัดหมาย
น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ 

21.25 น. ออกเดินทางสูก่รุงกัวลาลัมเปอร์ โดยเที่ยวบินที่ MH001 
 

วันที่หก       สนามบินกรุงกัวลาลมัเปอร์ - สนามบินสุวรรณภมูิ  

 
 
 18.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงกวัลาลมัเปอร์ รอเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย 



 22.00 น. เดินทางสูท่่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ประเทศไทย เที่ยวบนิที่ MH796  
 23.10 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 

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

หมายเหตุ  :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย

การบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะ

ปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางครั งนี จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 20 ท่านขึ นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) 
โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น  
 
3.การช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระมัดจ า ภายใน 2 วันท าการ 
(กรุณาส่งแบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าและส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมกับหลักฐานโอนเงินมัดจ าค่าทัวร์) 
 - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25 วันก่อนออกเดินทาง  
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ

และจ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับก่อนส่งให้

บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ**  

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว ้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้า
ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน
มัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  
5.อัตราค่าบริการนี รวม  
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. ค่าน  าหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน  30 กิโลกรัม (ไม่เกิน2ชิ น) ถือขึ นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม และค่าประกัน
วินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย 

แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งน้ีการ
ท าประกันน้ีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั น แต่ทั้งน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ 
Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  
6.อัตราค่าบริการนี ไม่รวม  
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.ค่าวีซ่าดว่น กรณีทา่นส่งเอกสารยื่นไม่ทันวีซ่าปกติ ประมาณ 6,900 บาท 
8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ทา่นละ 30 GBP ต่อทริป ส าหรับหัวหน้าทวัร์แล้วแตค่วามประทบัใจ และน  าใจจากท่าน 
9.ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษและค่าบริการ ท่านละ 6,000 บาท  
 



กรณวีีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไมผ่่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะ
ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า/ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบนิ (กรณีออกต๋ัวแล้ว ) 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษทั ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ 
จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด 
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 ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  
โดยทั้งน้ีการท าประกันน้ีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทา่นั น แต่ทั้งน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ 
Allianz ไ ด้   ก ร ณี ท่ า น ต้ อ ง ก า ร ซ้ื อ ค ว า ม คุ้ ม ค รอ ง เพิ่ ม เติ ม ส า ม า รถ แ จ้ ง ค ว า ม ป ร ะส ง ค์ ม า ที่ บ ริ ษั ท ฯ  
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 
** กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูลให้ครบถ้วน และสง่พร้อมเอกสารอ่ืนๆที่ประกอบการย่ืนวีซา่ให้กบับริษัท หลังจาก

จองทัวร์ ก าหนดไมเ่กิน 10 วัน เน่ืองจากคิววซี่าจะไม่สามารถล็อกคิวได้หากเอกสารข้อมูลยังไม่ครบถว้น ** 

*อาจมีบางช่วงที่ควิยื่นวซี่ามจี านวนมากทางบริษัทรบกวนขอเอกสารไวกวา่ก่อนก าหนด 

 

กฎในการยื่นวีซ่าองักฤษ 

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 ข้ึนอยู่กับทางสถานฑูตและในระหว่างด าเนินการ

ไม่สามารถขอดึงเล่มหนังสือเดินทางเพื่อใช้เดินทางไปประเทศอื่นได้ 



หมายเหตุ: ผู้ยื่นค าขอทุกคนต้องไปที่ศูนย์รับค าขอวีซ่าด้วยตนเอง  เด็กเล็กที่มีอายุต่ ากว่า 5 ปีต้องไปปรากฏตัวที่ศูนย์ด้วย 

แต่ไม่ต้องให้ข้อมูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก)  เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปีต้องมีผู้ใหญ่พาไปด้วย และผู้ใหญ่น้ีจะต้องไม่ใช่

เจ้าหน้าที่ของวีเอฟเอส  

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศองักฤษ 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ และหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่

ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อง่ายต่อการอนุมัติวีซ่าของท่าน  

2.เอกสารส่วนตัว ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาบัตรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนชือ่ -นามสกุล, ส าเนา

ใบหย่า หรือ ทะเบียนสมรส / ส าเนาสูติบัตร ( ในกรณีที่เป็นเด็ก ) 

3.หลักฐานการท างาน 

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

ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เร่ิมท างานกับบริษัทน้ี และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ัน จะกลับมาท างาน

ตามปกติหลังครบก าหนดลา (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค าว่า “TO WHOM 

IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

    - กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดส าเนาไว้ ไม่

เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์  

    - กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นต้น 

4. กรณีที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 

พร้อมถ่ายส าเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษาแนบมาด้วย (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)  

*** ในกรณีที่ผู้เดินทางเปน็เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา + มารดา หรือเดินทางไปกบับดิา 

หรือ มารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องท าจดหมายยินยอมจากทางอ าเภอ โดยที่บิดา, และมารดา จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความ

จ านงในการอนุญาตให้บุตร เดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหน่ึงได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ  หรือ

ผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ต

บิดาและมารดาพร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 

5.หลักฐานการเงิน  

5.1 ผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตัวจริงหรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ าส่วนตัว 

ย้อนหลัง  6 เดือน 1 ชุด  (โดยปรับสมุดบัญชีของท่านให้ถึงปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และ

มีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการ เงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อ

กลับสู่ภูมิล าเนา (กรณีน้ีสถานทูตอาจจะขอสมุดบัญชีตัวจริงเก็บไว้ในระหว่างการพิจารณา (น าไปเผื่อในวันยื่นวีซ่าด้วย) และ

คืนให้กับท่านในวันที่รับวีซ่า)  

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง หรือเดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ต้องออก

หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ให้บุคคลในครอบครัวด้วย 

    - ต้องท า BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่าน้ัน ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่

ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้อง

สะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารล่วงหน้า โดยใช้เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้

ยืน่ได้ไม่เกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให้ 

    - ต้องท าหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหน่ึงฉบับ (Sponsor Letter) 

**** ทางสถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน **** 

**** เอกสารทางการเงิน สามารถใช้บัญชีเงินฝากประเภท กองทุน พันธบัตรรัฐบาล และสลากออมสินได้ **** 



ศูนยย์ื่นวีซ่าองักฤษ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าประเทศอังกฤษ 

โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วน เพื่อประโยชนใ์นการยื่นวีซ่าของทา่น (กรอกข้อมลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   

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

2. วัน-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ............................... 

3. ชือ่ / นามสกลุเดิม (หากมี) ................................................................................... 

 โปรดระบุเหตุทีเ่ปลี่ยน ) ................................................................................... 

4. ที่อยูป่ัจจุบัน (ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 

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

............................. ...................... รหัสไปรษณีย์  ....................อีเมล์แอดเดรส............................................. 

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

5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ...................................................................... 

ชื่อสถานทีท่ างาน หรือร้านค้า โรงเรียน มหาวิทยาลัย  

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

ที่อยู่ ...................................................................................................................................... 



รหัสไปรษณีย์ ...............โทรศัพท์ทีท่ างาน /โรงเรียน /มหาวิทยาลัย...................... อีเมล์.................................. 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู ่

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบ ุ

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

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

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

8.บ้านทีอ่ยู่ ปัจจบุัน ทา่นอาศัยมากี่ปี....................................... 

9.วัน เดอืน ปี เกดิของบดิา.......................................................................สถานทีเ่กดิ................................. 

10.วัน เดอืน ปี เกดิของมารดา...................................................................สถานทีเ่กดิ.................................. 

11.รายไดต้่อเดอืน............................................บาท  

12.รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือรายได้หลัก......................................................................... 

      แหล่งที่มาของรายได้น้ัน............................................................................................................  

13.ค่าใช้จา่ยของทา่นตอ่เดอืน.........................บาท  

14.รายได้ทีท่่านให้แกค่รอบครัวในการใช้จ่ายต่างๆ ต่อเดือน...................บาท 

15.ท่านมหีลกัทรัพย์ส่วนตวันอกเหนือจากเงินฝาก อะไรบ้าง เช่น พันธบตัร หุ้น หรืออื่นๆ กรุณาระบุ

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

 

16.ภายใน 10 ปีที่ผา่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวีซ่าเข้าประเทศอื่นๆนอกเหนือจากประเทศอังกฤษหรือไม่ 

ถ้าเคย โปรดระบุประเทศน้ันและเพราะเหตุใด....................................................................................... 

17.ภายใน 10 ปีที่ผา่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวีซ่าอังกฤษหรือไม่...................................... 

ถ้าเคย เพราะเหตุใด

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

18.ภายใน 10 ปี ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษ หรือไม่………………………………………….………………… 

ถ้าเคย ไดว้ีซ่าประเภทไหน....................................... 

วันออกวีซ่า...........................................................วันหมดอายูของวีซ่า

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

เดินทางเขา้อังกฤษกี่คร้ัง..................เมือ่วันที.่....................................................ถึงวันที่ 

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

19.ในกรณีสมรส โปรดระบขุ้อมูลของคู่สมรส รวมถึงบตุรของท่าน ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล / วันเดอืนปเีกดิ รวมถึง 

สถานทีเ่กดิด้วย 

-ชื่อ-นามสกุล..................................วันเดือนปเีกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสือเดินทาง................ 

-ชื่อ-นามสกุล..................................วันเดือนปเีกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสือเดินทาง................ 



-ชื่อ-นามสกุล..................................วันเดือนปเีกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสือเดินทาง................ 

-ชื่อ-นามสกุล..................................วันเดือนปเีกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสือเดินทาง................ 

20.ท่านมี Passport เล่มเกา่หรือไม่ ถ้าม ีขอรายละเอียด ดังน้ี 

เลขพาสปอร์ต......................วันออก......................วันหมดอายุ...................ออกให้ ณ ประเทศ............................. 

สามารถถือมาวันยื่นวีซ่าไดห้รือไม่........................ 

เลขพาสปอร์ต......................วันออก..........................วันหมดอาย.ุ......................ออกให้ ณ ประเทศ...................... 

สามารถถือมาวันยื่นวีซ่าไดห้รือไม่...................... 

เลขพาสปอร์ต......................วันออก..........................วันหมดอาย.ุ......................ออกให้ ณ ประเทศ....................... 

สามารถถือมาวันยื่นวีซ่าไดห้รือไม่....................... 

เลขพาสปอร์ต.....................วันออก..........................วันหมดอายุ.......................ออกให ้ณ ประเทศ......................... 

 

21. ประวัตกิารเดินทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีที่ผา่นมา  

1.ประเทศ........................วัน เดอืน ปทีี่เดินทางไป..................................จดุประสงค์ในการเดินทาง........................... 

2.ประเทศ........................วัน เดอืน ปทีี่เดินทางไป..................................จดุประสงค์ในการเดินทาง........................... 

3.ประเทศ........................วัน เดอืน ปทีี่เดินทางไป..................................จดุประสงค์ในการเดินทาง........................... 

4.ประเทศ........................วัน เดอืน ปทีี่เดินทางไป..................................จดุประสงค์ในการเดินทาง........................... 

5.ประเทศ........................วัน เดอืน ปทีี่เดินทางไป..................................จดุประสงค์ในการเดินทาง........................... 

6.ประเทศ........................วัน เดอืน ปทีี่เดินทางไป..................................จดุประสงค์ในการเดินทาง........................... 

7.ประเทศ........................วัน เดอืน ปทีี่เดินทางไป..................................จดุประสงค์ในการเดินทาง........................... 

8.ประเทศ........................วัน เดอืน ปทีี่เดินทางไป..................................จดุประสงค์ในการเดินทาง........................... 

9.ประเทศ........................วัน เดอืน ปทีี่เดินทางไป..................................จดุประสงค์ในการเดินทาง...........................

10.ประเทศ......................วัน เดอืน ปทีี่เดินทางไป..................................จดุประสงค์ในการเดินทาง........................... 

22.วันเดินทางไปอังกฤษ วนัที่ ..........................................ถึงวันที่................................................ 

23.ที่พักในอังกฤษ........................................................................... 

ที่อยู่................................................................................................................................................. 

.................................................................................................เบอร์โทร.......................................... 

24.บริษัทที่คุณท างาน บริษัทท าเกี่ยวกับอะไร

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

25.มีเงินคงเหลือในบญัชีทั้งหมดเทา่ไหร่ 

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

*** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลทั งหมด เจ้าหน้าทีจ่ะต้องกรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ของท่าน *** 

- หนังสือเดินทางเลม่เล่า จ าเป็นต้องส่งมาเพื่อดูประวติัการเดินทางของท่าน 



- หากยังไม่แนบจดหมายรับรองการท างานฉบบัจริง ท่านต้องกรอก ข้อมูลการท างานของท่านเป็น
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ช่ือบริษัท / ต าแหน่งของทา่น 

 
หมายเหตุ การอนุมตัิวีซ่าเปน็ดุลพินิจของทางสถานทตู ทางบริษัทไม่มีสว่นเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่าน้ัน  

 


