
CODE: BI812 UK ลอนดอน ลเิวอรพ์ล ูสโตนเฮนจ ์ บาธ บรสิตอล 7วนั4คนื 

 

UK 7วนั4คนื  

เดนิทางโดยสายการบนิ Royal Brunei Airlines  (BI)  
เยอืนประเทศองักฤษ (England) สว่นหนึง่ของสหราชอาณาจกัร หนึง่ในประเทศใฝ่ฝนัของนกัเดนิทาง ทีเ่ต็มไปดว้ย

ความงดงามทางธรรมชาต ิความเกา่แกข่องประวตัศิาสตร ์พรอ้มสมัผสัวถิชีวีติในแบบผูด้อีงักฤษ 

◊ ชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 

◊ ด ืม่ด า่ไปกบัความยิง่ใหญข่อง สนามแอนฟิลด ์ลเิวอรพ์ูล 

◊ ซติ ีท้วัรล์อนดอน ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน หอนาฬกิาบิก๊เบน เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์ 
◊ สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ 

◊ เยอืนเมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมส ์เช็คสเปียร ์นกัเขยีนบทละครชาวองักฤษและกวเีอกผูย้ ิง่ใหญข่องโลก  
ทีเ่มอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) 

◊ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกทีบ่สิเตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ   
◊ อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 1 วนั 

 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 
ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

04-10 กมุภาพนัธ ์2563 34,888 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant คดิ 

50 % ของราคาทวัร)์ 

20,000 25  

18-24 กมุภาพนัธ ์2563 35,888 20,000 25  

25 กมุภาพนัธ ์– 2 มนีาคม 2563 35,888 20,000 25  

10 – 16  มนีาคม 2563  35,888 20,000 25  

28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2563 36,888 20,000 25  

16-22 มถินุายน 2563 36,888 20,000 25  

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 6,000 บาท << 

 



 

ไฟลท์บนิ  

Departure : BI514  BKK-BWN  13.30-17.15 // BI003  BWN-LHR  22.55-06.25+1   

Return : BI004 LHR-BWN   17.55-14.35+1 // BI519 BWN-BKK 18.40-20.25 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานบรไูน 

                 
 

10.00 น. พรอ้มกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศช ัน้ 4 ประตู 10 โซน U 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ รอยลับรไูน แอรไ์ลน ์(BI)  เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

13.30 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานบรไูน โดยสายการบนิ Royal Brunei Airlines  เทีย่วบนิที ่BI514  
17.15 น. ถงึสนามบนินานาชาตบิรูไน แวะเปลีย่นเครือ่งบนิเพือ่ทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮทีโธรว ์  กรุงลอนดอน 

ประเทศองักฤษ 

 

วนัทีส่อง       สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์– เมอืงซาลสบ์วัร ี ่- สโตนเฮนจ ์– โรงอาบน า้โรมนั –  บรสิตอล 

                                                                                                                                   อาหาร เทีย่ง 
22.55 น. น าทา่นเดนิทางสูก่รงุลอนดอน ประเทศอังกฤษ เทีย่วบนิที ่BI003 
06.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 

(เวลาทอ้งถิน่จะชา้กว่าเวลาในประเทศไทย 6 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิีการประทับตราหนังสอืเดนิทาง ตรวจ
คนเขา้เมอืง และรับสมัภาระ จากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทาง 

08.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่เมือง เมอืงซาลสบ์วัร ี ่(Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆแบบ
อังกฤษ (ระยะทาง114 ก.ม./ใชเ้วลา 1.30 นาท)ี อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง
กรุงลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ทัง้ทุ่งหญา้อันกวา้งใหญ่ทีส่วยงามตาม

เสน้ทางผ่าน จากนัน้ น าทา่นชม กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 1ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก 
กองหนิหรอืแนวแทง่หนิทีเ่ป็นความลบัด ามดืในชว่งหนึง่ของประวัตศิาสตร ์แนวหนินี้มขีนาดมหมึาเรยีงรายราวๆ 3 

กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสงูขนาดใหญ่ประมาณ112 กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยู่กลางทุง่นา เป็นรูปวงกลม
ซอ้นกันอยู่ 3 วงมีอายุประมาณปลายยุคหนิถงึตน้ยุคบรอนซ ์ใหท้่านไดเ้ก็บภาพที่ระลกึถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาธ (ระยะทาง 55 กม./ 1 ชม.)  

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนอูาหารจนี 
บา่ย  น าทา่นชม โรงอาบน า้โรมนั ทีส่รา้งขึน้มาตัง้แตยุ่คโรมันโบราณ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีณุคา่ทางประวัตศิาสตร์

เป็นอย่างมาก ภายในมกีารตกแตง่อยา่งงดงาม
ตาม  สถาปัตยกรรมแบบโรมนั ดว้ยหลกัฐาน
การเป็นบ่อน ้าพุรอ้นและซากอาคารเกา่แกท่ี่

หลงเหลอือยู่ท าใหเ้มอืง  บาธไดข้ ึน้ทะเบยีน
เป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี 
ค.ศ.1987 ตอ่มามกีารปรบัปรุงซอ่มแซมตวั

อาคารดว้ยเงนิลงทนุถงึ 5.5 ลา้นปอนดแ์ละ
เสร็จส ิน้ในปี จากนัน้ น าเดนิทางตอ่สู ่เมอืงบร ิ

สตอล (Bristol) (ระยะทาง 22 กม./ 1 ชม.) 
เป็นเมอืงเล็กๆ ทีร่วบรวมเรือ่งราวความน่าสนใจ 
ประวตัศิาสตรแ์ละกจิกรรมตา่งๆ มากมายเอาไว ้

คอยตอ้นรับ นักทอ่งเทีย่วทัว่โลก แตเ่ดมิเมอืงบรสิตอล คอืเมอืงทา่ดัง้เดมิของอังกฤษตัง้อยู่ทางตอนใตใ้กลก้บั



มหาสมุทรแอตแลนตกิ เป็นเมอืงทีม่อีากาสอบอุ่นเเละมเีเสงเเดดสอ่งมากทีส่ดุเเห่งหนึง่ของประเทศอังกฤษ แวะ
ถา่ยรปู St. Mary Redcliffe  โบสถเ์ซนตแ์มรีเ่รดคลฟิฟ์ โคง้แหลมและไฟนวลเป็นผลงานชิน้เอกของ

สถาปัตยกรรมโกธคิทีม่มีานานกว่า 800 ปี ควนีอลซิาเบธ ที ่1 
กลา่ววา่ "โบสถท์ีส่วยทีส่ดุและดทีีส่ดุและมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ

ในอังกฤษ" และบรเิวณทีศ่กัด ิส์ทิธินั์น้ไดเ้กบ็ความลบัจากบริ
สตอลและอดตีของอเมรกิา Bristol cathedral มคีวาม
พเิศษเป็นพเิศษ มันเป็นหนึง่ในตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุในโลกของ 

'โบสถใ์นยุคกลาง' ซึง่หมายความวา่เพดานโคง้ในวหิารนักรอ้ง
และทางเดนิลว้นแลว้แตม่คีวามสงูเทา่กนัท าใหม้พีืน้ทีส่งูและ
สว่างพรอ้มซุม้โคง้ทีส่ง่างาม Llandoger Trow มเีรือ่งเลา่

ขานวา่แดเนียลเดโฟไดพ้บกบัอเล็กซานเดเซลเคริก์แรง
บันดาลใจของเขาส าหรับโรบนิสนัครูโซทีน่ี่ และมันก็เป็นโร

เบริต์หลยุสส์ตเีวนสนัแรงบันดาลใจ ส าหรับพลเรอืเอกเบนบาว
ในเกาะมหาสมบัต ิในยคุวกิตอเรยีผับเกีย่วขอ้งกบัโรงละคร Royalซึง่อยูฝ่ั่งตรงขา้มถนนและการเขา้ชมโดยกแสดง
และนักดนตรหีลายคนรวมทัง้เฮนรเีออรว์งิ  

อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอทัธยาศยั 
 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

ทีพ่กั: Ibis Bristol Centre 3 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม       บรสิตอล - Bourton On The Water  - เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน –  ลเิวอรพ์ูล 

                                                                                                                          อาหารเชา้,เทีย่ง ,ค า่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่) 
น าท่านเดนิทางไปยังหมูบ่า้นไบบวิร ี ่(Bibury) (ระยะทาง 76 กม./1.30  ชม.) หมู่บา้นทีส่วยทีส่ดุในอังกฤษ โดย
ไดร้ับการยกย่องจากวลิเลยีม มอรร์สิ ดไีซ

เนอรเ์สือ้ผา้ นักเขยีน และเป็นผูท้ีม่อีทิธพิล

ดา้นสังคมของอังกฤษ มอร์ร ิสมีชีว ิตอยู่

ร ะหว่ า ง ปี  1834 -1896  ได ต้ั ้ง ฉ ายา

หมู่บา้นไบบวิรีว่่าเป็น The most beautiful 

village in England ส่วนสถานีโทรทัศน์ฟ็

อกซ์ไดย้กย่องใหไ้บบิวรี่ เป็นหมู่บ า้นที่

ถ่ายรูปสวยทีส่ดุ เพราะไบบวิรี่มีบา้นทีเ่ป็น

ลักษณะกระท่อมที่สรา้งมาเป็นเวลานาน 

และมีแม่น ้ าสายเล็กๆชื่อColn ไหลผ่าน

หมู่บา้นแห่งนี้ ประกอบกบัคนในหมู่บา้นตก

แต่งหนา้บา้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบอังกฤษ

ท าใหค้วามงดงามของไบบิวรี่มีมากขึน้ 
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางไปยังเมอืงเล็กแสน

น่ารัก Bourton On The Water (ระยะทาง 20 กม./30 นาท)ี ซึง่เป็นหมู่บา้นทีไ่ดร้ับการโหวตใหเ้ป็นหมู่บา้นที่มี

ความสวยงามมากทีส่ดุในอังกฤษ ดว้ยลักษณะของตวัอาคารทีม่ีความโดดเดน่เฉพาะ ปลูกสรา้งตัวอาคารดว้ยหนิ 

ซึง่เป็นหนิ Cotswold stone เท่านัน้ ภายในหมูบา้นจะมีแม่น ้าWindrushไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขยีวสวยงามเวียนว่าย

เต็มแม่น ้า เป็นหมู่บา้นทีม่ีธรรมชาตสิดุแสนโรแมนตคิ จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอ
วอน (Stratford-upon-Avon) (ระยะทาง40กม./1  ชม.)เมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมส ์เช็คสเปียร ์นักเขยีนบท
ละครชาวอังกฤษและกวเีอกผูย้ ิง่ใหญ่ของโลก เชญิสมัผัสชวีติความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี และเยี่ยมชมโบสถ์

เกา่แก ่Holy Trinity สถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักวเีอกผูน้ี้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) เมนอูาหารทอ้งถิน่  

บา่ย น าท่านไปถ่ายรูปที่ Bridge Street และ Old Thatch จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลเิวอรพ์ูล (ระยะทาง 
214 ก.ม. / 3 ช.ม.)เมอืงใหญ่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัตอ่การคา้
ของอังกฤษอย่างมาก โดยเฉพาะในชว่งศตวรรษที ่18 เมอืงลเิวอรพ์ูลไดก้ลายเป็นเมอืงทา่อันดบัตน้ๆ ของโลก 

เย็น      รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) เมนอูาหารจนี  
                 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

ทีพ่กั: Ibis Styles Liverpool Centre Dale Street – Cavern Quarter 3 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 



วนัทีส่ ี ่           สนามฟุตบอลแอนฟีลด ์– หอประชุมเซนตจ์อรจ์ – พพิธิภณัฑบ์ทีเทลิส ์สตอรี ่– เมอืงเลสเตอร ์-             

                   มหาวหิารเลสเตอร ์– มหาวหิารเลสเตอร ์– โกลเดน้ไมล ์– บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ -  

                   กรงุลอนดอน                                                                                                          อาหารเชา้ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 
 น าท่านเดนิทางสู่  สนามฟุตบอลแอนฟีลด ์(Anfield) คือสนามฟุตบอลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของ

ประเทศ และเป็นถิน่ของสโมสร ลเิวอรพ์ูล ตัง้แต่ปี 1892 สนามฟุตบอลนี้ไดเ้ปิดตวัเมื่อปี 1884 และเป็นบา้นของ
สโมสรแอฟเวอรต์นั ในชว่งปี 1884-1891 สามารถจุผูช้มไดม้ากกว่า 54,076 คน และเคยใชเ้ป็นสถานทีจ่ัดแขง่ขัน
ฟุตบอลนัดส าคัญมากมาย ฟุตบอลนัดใหญ่ที่เคย

ดวลกันที่นี่ ไดแ้ก่ ฟุตบอลยูโรปี 1996 และยังใช ้

จัดการแข่งขันกฬีาอื่นๆ อีกดว้ย (ชมดา้นนอก) น า

ท่านชมและถ่ายภาพ หอประชุมเซนตจ์อรจ์ (St. 
george hall Liverpool) หอประชุมเซนต์จอร์จ
เป็นหัวใจส าคัญของคนในชมุชนเมืองลเิวอรพ์ูลมาก

ว่า 200 ปีแลว้ เป็นผลงานชั ้นเยี่ยมสไตล์นีโอ
คลาสสกิ และปัจจุบันก็ยังคงมีความส าคญักับคนใน

เมืองอยู่ ทา่เรอื Royal Albert Dock Liverpool  
คืออาคารคลังสนิคา้และคลังสนิคา้ที่ซับซอ้นในลิ
เวอร์พูล ป็นโครงสรา้งแรกของอังกฤษที่สรา้งจาก

เหล็กหล่ออิฐและหินโดยไม่มีโครงสรา้งเป็นไม ้
ดังนัน้จงึเป็นระบบคลงัสนิคา้ทีไ่ม่ตดิไฟครัง้แรกในโลก พพิธิภณัฑบ์ทีเทลิส ์สตอรี ่(the beatles story) เป็น
พพิธิภัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกับเรื่องราวของเดอะ บีทเทลิส ์วงดนตรีทีม่ีชือ่เสยีงโด่งดังมากทีส่ดุของอังกฤษ เเละสรา้ง

ชือ่เสยีงใหก้ับเมืองลเิวอรพ์ูลอย่างมากเลยทีเดียว (ชมดา้นนอก) โบสถล์เิวอรพ์ูล (Liverpool Cathedral) เป็น
โบสถท์ีใ่หญ่ที่สดุในลเิวอร์พูล ใหญ่ทีส่ดุในอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก  อสิระรบัประทานอาหาร

กลางวนัตามอทัธยาศยั 
บา่ย               น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเลสเตอร ์(Leicester) (189 ก.ม. / 3 ชัว่โมง) เป็นนครและเมอืงหลวงของมลฑลเลเตอร ์

ในภาคการปกครองมดิแลนด ์ตะวันออกของอังกฤษ เลสเตอร์ยังคง

ความสวยงาม สงบเงยีบแบบ ชนบทอังกฤษดัง้เดมิดว้ยทศันียภาพของ
หุบเขาและธารน ้าธรรมชาต ิน าท่านชมและถ่ายภาพ มหาวหิารเล

สเตอร ์ (Leicester Cathedral) เป็นมหาวิหารเก่าแก่ตัง้แต่ยุค
กลาง ชมสนาม คงิเพาเวอร์สเตเดียม (King power staduim)เป็น
สนามเหยา้ของเลสเตอร์ซติี ในพรีเมียรล์ีกอังกฤษ ตัง้อยู่ในเมืองเล

สเตอร ์ประเทศอังกฤษ เปิดใชใ้นเดอืนกรกฎาคมปี ค.ศ. 2002 มคีวาม
จุ 32,500 ที่น่ัง สนามกีฬานี้ตัง้ชือ่ตามบรษัิท คงิ เพาเวอร์ ซ ึง่เป็น
ผูส้นับสนุนหลักของทมีในปัจจุบัน หลังจากนัน้ปลอ่ยท่านชอ้ปป้ิงตาม

อิสระที่   โกลเด้นไมล์ (Golden mile) ที่มีส ินคา้มากมายให ้
เลอืกสรร หลงัจากนัน้น าทา่น

เดินทางไปยัง บซิสเ์ตอร ์ 
เ อ ้ า ท ์ เ ล ท  ว ิ ล เ ล จ 
( Bicester village 

shopping Centre ) กอ่ตัง้
ใน ปี1992 มีรา้นคา้มากกว่า

900รา้นของแฟชัน่ชัน้น าของ
โลกและแบรนด์ไลฟ์สไตล์
คอลเลคชั่นทันสมัย 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 (อสิระ
อาหารเย็นตามอัธยาศัย)  จนถงึเวลานัดหมาย น าท่านชม กรุงลอนดอน มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปดว้ย

ประวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน เป็นเมอืงหลวงแห่งเครอืจักรภพ และศนูยร์วมอ านาจการปกครองของสหราชอาณาจกัรใน
ปัจจุบัน และเป็นศนูยร์วมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแห่งหนึง่ของโลก (ระยะทาง 90 กม./1.30  ชม.)  

ค า่  น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก  

  ทีพ่ัก: Ibis London Wembley 3 ดาว หรอืระดับใกลเ้คยีงกัน 

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้       อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

                                                                                                                                   อาหารเชา้ 

 



เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง(ไม่มรีถบัสบรกิารในวันนี้) 

 ใหท้่านช็อปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ เชน่ Warner Bros. Studio Tour London, 
Hyde Park,              Notting Hill และอื่นๆ ท่องเที่ยวดว้ยตัวท่านเอง การเดนิทางท่องเที่ยว

สามารถเดนิทางไดง้่ายและสะดวก มไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้่าน สามารถเดนิทางดว้ย
รถไฟฟ้า สถานทีแ่นะน ามดีงันี้ 
-  Warner Bros. Studio Tour London ส าหรับสาวก Harry potter 

หา้มพลาด!! วอรเ์นอร ์บราเธอรส์ สตดูโิอ  ลฟีสเ์ดนตัง้อยู่ในเมืองลีฟส์

เดน ไม่ไกลจากลอนดอน เป็นสตดูโิอขนาดใหญ่ทีใ่ชถ้า่ยท าภาพยนตร์
และละครหลายเรือ่งรวมทัง้แฮรร์ี ่พอตเตอร ์เมื่อการถ่ายท าภาพยนตร์

ส ิน้สดุลงวอรเ์นอร ์บราเธอรส์ก็เปิดสตดูโิอสว่นทีใ่ชใ้นการถา่ยท าแฮรร์ี่ 
พอตเตอร ์ทางสตดูโิอยังมวีดิโีอบอกเลา่เรือ่งราวและเบือ้งหลงัการถา่ย

ท าฉากนัน้ๆ อย่างละเอยีด แถมยังมกีจิ  กรรมพเิศษ เชน่ การขีไ่มก้วาด
ชมเมืองลอนดอน ทดลองใสเ่ครือ่งแบบนักเรยีนฮอกวอตส ์และการน่ัง
รถไฟไปฮอกวอตส์ใหเ้หล่าแฟนคลับไดร้่วมสนุกกันอีกดว้ย ท่าน

สามารถจองตัว่ผ่าน https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets  (ตอ้งซือ้ตัว๋ลว่งหนา้เทา่นัน้)  
วธิีเดนิทางไป Warner Bros. Studio Tour London เด ินทางโดยรถไฟฟ้า National train ไปยังสถาณี 

Watford Junction ใชเ้วลา 1ชัว่โมง 30นาท ีเปลีย่น 2สถาณี คา่โดยสารประมาณ 38 ปอนด ์
 
- Harrods หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัของลอนดอน สนิคา้ถูกจัด

แบ่งเป็นหอ้งๆ เชน่ หอ้งน ้าหอม หอ้งกระเป๋าแบรนดเ์นม หอ้งนาฬกิา 
หรือหอ้งเครื่องประดับ หากท่านเดนิช็อปป้ิงทีน่ี่เหมือนเดนิช็อปป้ิงอยู่

ในพระราชวัง เพราะการตกแต่งแต่ละหอ้งช่างหรูหราอลังการ 
โดยเฉพาะโถงบันไดเลือ่น ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมโรมันผสมบันไดเลือ่น
สไตล์อียิปต์ บางครั ้งมีนักรอ้งโอเปร่ามาเปล่งเสียงขับกล่อม ท่าน

สามารถมาอยู่บรเิวณนี้เพือ่เก็บรูปถา่ยไวเ้ป็นความทรงจ า โซนอืน่ๆของ 
Harrods ท่านสามารถเดนิไดส้บายไม่แออัด มีอนุสรณ์สถานร าลกึถงึ
เจา้หญงิไดอาน่าและโดดีไ้วเ้ป็นจุดถา่ยรูป หากเดนิอกีสกัพักก็จะถงึ Harvey Nichols บนถนน Knightsbridge ท่าน

สามาถเดนิชอ็ปป้ิงทีน่ี่ซ ึง่มบีรรยากาศราวกบัเดนิบนแคทวอลก์  
วธิเีดนิทางไป Hyde Park สามารถเดนิทางโดยไฟฟ้า National train ลงทีส่ถานี Knightsbridge ใชเ้วลา 58 นาท ี

คา่โดยสารประมาณ 28 ปอนด ์(อาหารเทีย่งและค า่อสิระตามอธัยาศยั)  

ค า่ ทีพ่กั: Ibis London Wembley 3 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีห่ก        กรงุลอนดอน - สะพาน Tower Bridge - หอนาฬกิาบิก๊เบน – ลอนดอนอาย - พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์                    

                     Westminster Abbey – พระราชวงับคัก ิง้แฮม                                                               อาหารเชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที7่)  
น าท่านชม สะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของ
ลอนดอน ปัจจุบันเป็น   พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและ

หอคอย จากนั้นเดนิทางไป ชม หอนาฬกิาบิก๊เบน (BIG 
BEN) ของกรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ ตัง้อยู่บนหอสงู 180 

ฟุต หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว  24 นิว้ ระฆังตี
หนักถงึ 14 ตัน สรา้งข ึน้โดย เอ็ดมันต ์เมคเกตต ์เดนสินั เป็น
นาฬกิาทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกเป็นศูนยค์วบคุมเวลามาตรฐานของ

โลกกรีนิช ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทางวทิยุ 
BBC  ลอนดอนในการ  ถา่ยทอดเสยีงการตรีะฆงัไปทัว่โลกและ
ยังเป็นหอนาฬิกาประจ าพระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ใน

ปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภา อังกฤษ ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉียงเหนือ
ของพร ะ ราชวั ง  หอนาฬิก าถูกสร ้า งหลั ง จากไฟไหม ้

พระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมื่อวันที ่16 ตุลาคม พ.ศ.2377 
โดย ชาลส ์แบรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ โดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตวั
นาฬกิาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึง่

แขวนไว  ้บรเิวณช่องลมเหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตัว อาคารสรา้ง
ดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย 

(Victorian gothic)   และบนสะพาน   Westminster ท่าน
สามารถบันทกึภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่
เป็นชงิชา้สวรรคท์ี่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร 

(443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิม

https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets


และเป็นจุดดงึดูดนัก ท่องเที่ยวไดอ้ย่างมาก มีผูม้าเยือนมากกว่า 3 ลา้นคนต่อปีจากนัน้น าท่านถา่ยรูปหนา้ 
วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์(Westminster Abbey) 

เดมิเป็นส านักสงฆ ์ (แอบบี) แต่ปัจจุบันเป็นวัดนกิายอังกลิ
คันที่ตัง้อยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสตม์นิสเตอร์ ใน

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่สถาปัตยกรรม  สว่นใหญ่
เป็นแบบกอธคิ นอกจากหอคอยทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟู
กอธคิ แอบบีเวสตม์นิสเตอรเ์ป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นการท าพระ

ราชพธิีบรมราชาภเิษกและทีฝั่ง  พระบรมศพของพระ  มหา
กษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างปี ค.ศ. 
1546 ถงึปี ค.ศ. 1556 แอบบีไดร้ับเลื่อนฐานะขึน้เป็นมหา

วหิาร ตอ่มาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชนิีนาถเอลซิาเบธที ่
1 แอบบกี็ไดร้ับแตง่ตัง้ใหเ้ป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar) ถา่ยภาพ จากนัน้ น าทา่นชมและ ถา่ยรปูดา้น

นอก พระราชวงับคัก ิง้แฮม (Buckingham Palace) ซึง่เดมิเป็น “คฤหาสน”์ กอ่นจะไดร้ับการสถาปนาเป็น
พระราชวัง ประจ าราชวงศอ์ังกฤษ (อาหารเทีย่งอสิระตามอธัยาศยั) จนถงึเวลานัดหมาย น าท่านเดนิทางไป 
สนามบนินานาชาตฮิทีโธรวแ์ละรอขึน้เครือ่ง  

17.55น.             น าทา่นเหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานบรไูน โดยสายการบนิรอยัลบรูไน แอรไ์ลน ์Royal Brunei Airlines       
    เทีย่วบนิที ่BI004 

 

วนัทีเ่จ็ด          ทา่อากาศยานบรไูน –  ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

 
14.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานบรไูน รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางสูป่ระเทศไทย 
18.40 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิเทีย่วบนิ BI519 

20.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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

หมายเหต ุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ,การจราจรหรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักลา่ว 
- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทาง
บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 
2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 
3.การช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท และคา่บรกิารวซีา่ 6,000 บาท รวมเป็น 31,000 บาท 
(กรุณาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซีา่และส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มกบัหลกัฐานโอนเงนิมัดจ าคา่ทวัร)์ 
 - คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบัและ

จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวีซา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้) **กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับก่อนสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบ**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้ส ิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   



3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ  30 กโิลกรมั (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกนัวนิาศ
ภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผน

ประกนัภยัแบบ Worldwide โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี้  
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหต ุ 

  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุมากกว่า 16 ปี หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายุนอ้ยกว่า 16 ปี หรอืมากกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ไม่เกนิวงเงนิ 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย ไม่เกนิวงเงนิ 50,000 บาท  
  ซ ึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคบั 

ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้นี้ ท่าน
สามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิ
สามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

7. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มันตามรายการทวัร ์
8. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ(กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1.คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2.คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3.คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4.คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5.คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6.คา่วซีา่ดว่น กรณีทา่นสง่เอกสารยืน่ไม่ทนัวซีา่ปกต ิประมาณ 12,000 บาท 

7.คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 GBP ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ และน า้ใจจากทา่น 
8.ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท  
 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 25ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
13. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ



ท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 
** กรณุากรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆทีป่ระกอบการยืน่วซีา่ใหก้บับรษิทั หลงัจากจอง

ทวัร ์ก าหนดไมเ่กนิ 10 วนั เนือ่งจากควิวซี่าจะไมส่ามารถล็อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น ** 
*อาจมบีางชว่งทีค่วิยืน่วซีา่มจี านวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นก าหนด* 

 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองที่VFS Global (เทรนดี้ ชัน้28) เพราะตอ้งพมิพ์ลายนิ้วมือ และสแกนม่านตา 

(เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกบัทา่น และด าเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งด าเนินการนัดควิยื่นวีซ่า ( ในการท าควิวีซ่า เอกสารทุกอย่างของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดก่อน และทางเราจะกรอก

ออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จ่ายคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาของทางสถานฑูต ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ข ึน้อยู่กบัทางสถานฑูตและในระหว่างด าเนนิการไม่

สามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหตุ: ผูย้ื่นค าขอทกุคนตอ้งไปทีศู่นยร์ับค าขอวีซา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่ีอายุต า่กว่า 5 ปีตอ้งไปปรากฏตวัทีศู่นยด์ว้ย แต่

ไม่ตอ้งใหข้อ้มูลชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)  เด็กทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญ่พาไปดว้ย และผูใ้หญ่นี้จะตอ้งไม่ใชเ่จา้หนา้ทีข่อง

วเีอฟเอส  

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 20-30 วนัท าการ 

 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ ืน่วซีา่องักฤษ ตามวนัเวลาทีน่ดัหมาย ** 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซี่าอยูเ่ป็นประจ า 

.1หนงัสอืเดนิทาง(Passport) เล่มปัจจุบันทีม่ีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึ

ประเทศไทย หากเคยมีพาสปอรต์เล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรือไม่ก็ตาม กรุณาจัดสง่ใหก้ับทางบรษัิท 

และน าไปแสดงกบัเจา้หนา้ที ่ณ ศนูยย์ืน่วซีา่อังกฤษ VFS Global เพือ่ง่ายตอ่การอนุมัตวิซีา่ของทา่น  
 

2.เอกสารสว่นตวั แปลภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 
  -  ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี้ 
  ( -ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ 

  -ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 
กรณีเด็กอายุต า่กว่า18ปี บดิาและ)มารดาเดนิทางไปดว้ย( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี้ 
  -ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 

กรณีเด็กอายุต า่กว่า18ปี /บดิา)มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี้ 
  -ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
  -หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิามารดา- 
   โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา
บดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอม
สนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขตอ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น/

) ของท่านพรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์ (มารดา-ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา/โดยมีนายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค ารอ้งขอวีซ่า บดิามารดา -

 จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ที่ทีร่ับยื่นวีซ่ากรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบ
ส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 

3.หลกัฐานการท างาน หนงัสอืรบัรองการท างาน/ทีท่ างานปัจจุบัน (วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 30 เอกสารมอีายุ) 
3.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจ

อย่างชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 



 2.3กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (0403.พค), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ )DBD(, คดั)
(วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 90 ส าเนาไม่เกนิ 
 

 3.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

3.4  กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ(, หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสามี   ในกรณีที่

ไม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกบัสามี จ าเป็นตอ้งมีจดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสามี(Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกุล    วัน เดอืน ปีเกดิ 

ของสามแีละบุตร ทีม่คีวามสมัพันธร์่วมกนัจดหมายชีช้ ีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

3.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ Freelance, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอียดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสาร

ประกอบ อาท ิรูปถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  จดหมาย ชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

4.หลกัฐานการเงนิ  

 1.4กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ า (บัญชสีว่นตวั) รายการ

เดนิบัญชยีอ้นหลัง 3 เดอืน )กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ีประวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มียอดเงนิ เขา้ (ออก สม ่าเสมอ-และมียอดเงนิ

คงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงนิเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่

เดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลบัสูภ่มูลิ าเนา และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร )Bank Certificate( ซึง่ตอ้งเป็น
บัญชเีดยีวกนั Statement ขา้งตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกลุเงนิ Euro เทา่นัน้ 

 

 

 2.4ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสมัพันธร์ะหว่างตนกบัผูเ้ดนิทาง Sponsor 
Letter และขอหนังสอืรับรองสนับสนุน/คา่ใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยใหบุ้คคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน Sponsor  ด าเนนิการ
ตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกบัขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจาก

ทางธนาคารเทา่นัน้ โดยระบุชือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญชSีponsorและระบุชือ่ผูเ้ดนิทาง ผูท้ีไ่ดร้ับการสนับสนุน/(เอกสารตอ้ง
เป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเทา่นัน้)  กรุณายืน่ขอจากธนาคารล่วงหนา้ บางแห่ง

อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน 
 

 หมายเหต:ุ หากสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยไ์ม่สมบูร ์Bookbank  หรอืมปีระวัตกิารเดนิบัญชไีม่ครอบคลมุตามเงือ่นไขที่

ก าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 
 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 5-3 
 **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 
5.เง ือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 
 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวีซ่า และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอก
ประวัตขิอ้มูลสว่นตวัแทนผูส้มัคร/ได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกบัความเป็นจรงิ/ท่าน
อาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ข ึน้ 
 

เมื่อท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์และจัดสง่ใหเ้จา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ทนัท ี
)ภายใน  (5-3หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทกุกรณี 
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะ
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
หากถกูปฎเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 
 สถานทูตอาจมีการสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามทีส่ถานทตู
นัดหมาย( โปรดแต่งกายสภุาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกบั
ทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่านจัดสง่เอกสาร
ดงักลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดร้ับวีซ่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรียนสถานทูตเพื่อพจิารณาต่อวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศอังกฤษ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 15-20 วันท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่วซีา่อังกฤษ ตามวันเวลาทีนั่ดหมาย ** 



 
กรุณากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

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

2. ชือ่ - นามสกลุ เดมิ (หากม ีโปรดระบุ) ................................................................................................... 

 เหตผุลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) ...............................  เปลีย่นเมือ่วันที ่(วัน/เดอืน/ปี) ....................... 

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

4. ทีอ่ยู่ปัจจบุัน  ................................................................................................................................ 

ต าบล .................... อ าเภอ .................... จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย ์

โทรศพัทบ์า้น .............................................................  มอืถอื ............................................................... 

5.บา้นทีอ่ยู่ ปัจจบุัน ทา่นอาศยัมากีปี่  ....................................... 

6. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)  สมรส(ไม่จดทะเบยีน)  หย่ารา้ง   ม่าย 

7.ชือ่-สกลุ บดิา ................................................ และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานทีเ่กดิ................. 

8.ชือ่-สกลุ มารดา ............................................. และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานทีเ่กดิ.................. 

9.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มูลของคูส่มรส และบุตรของทา่น ไดแ้ก ่ชือ่-สกลุ,วัน/เดอืน/ปี เกดิ เลขทีพ่าสปอรต์ 

สถานทีเ่กดิ 

1.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วนั/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ ........................ 

เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์............................. 

2.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วนั/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ ......................... 

 เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์............................. 

3.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วนั/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ .........................  

เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

10.ทา่นม ีPassport หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่หรอืไม่ (ถา้มกีรุณาระบุรายละเอยีด) 

- เลขพาสปอรต์ .................. วนัออก ........... วันหมดอายุ ............ สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม่  ........... 

- เลขพาสปอรต์ .................. วนัออก ........... วันหมดอายุ ............ สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม่  ........... 

11.ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่่านมา  

1.ประเทศ ........................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

2.ประเทศ ........................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ...............................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง ................ 

3.ประเทศ ........................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

4.ประเทศ ........................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

5.ประเทศ ........................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

6.ประเทศ ........................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

12. บุคคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 

ชอื-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

13.ทา่นเคยท างานเหลา่นี้หรอืไม่ (ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ) .................... 

14.อาชพีปัจจุบัน (กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นสมบูรณ์) ........................................................... 

ต าแหน่งงาน/คณะ สาขาวชิาทีเ่รยีน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองทีท่า่นใชย้ืน่สถานทตู) .................................... 

ลกัษณะ/รายละเอยีดของงานทีป่ฏบิัต ิ........................................................................................... ......... 

ชือ่บรษัิท/ทีท่ างาน/ชือ่รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั ..........................................................................  



ทีอ่ยู่เลขที ่........................ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน .......................................... 

ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................ 

รหัสไปรษณีย ์................. โทรศพัทท์ีท่ างาน ................................ อเีมล ์................................................ 

15.วันทีเ่ร ิม่ตน้ท างาน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองการงาน โปรดระบุ วนั/เดอืน/ปี)  .................................................. 

16.รายไดต้อ่เดอืน (ตรงกนักบัหนังสอืรบัรองการงาน) ............................................บาท  

17.อาชพี/รายไดเ้สรมิ นอกเหนือจากอาชพีหลกั ถา้ม ี(กรุณาระบรุายละเอยีด)  .................................................... 

18.คา่ใชข้องทา่นทัง้หมด ตอ่เดอืน  .................................... บาท 

19.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครวัในการใชจ้่ายตา่งๆ ตอ่เดอืน  ..........................  บาท 

20.ทา่นมหีลกัทรัพยส์ว่นตวันอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบตัร, สลาก, หุน้, ใหเ้ชา่ ฯลฯ (ถา้มกีรุณาระบุ) 

.................................................................   รวมเป็นจ านวนเงนิ  ............................................. บาท 

21.มเีงนิยอดคงเหลอืในบัญชเีงนิฝากออมทรพัย/์สะสมทรัพย ์เป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร่ ……………………………….. บาท 

22.ภายใน 10 ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยไดร้บัวซีา่องักฤษ หรอืไม่ 

  ไม่เคย   เคย โปรดระบุประเภทวซีา่ ...................  วนั/เดอืน/ปี ทีไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่........................ 

23.ภายใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ ........ คร ัง้ (โปรดระบุ) 

ประเภทวซีา่ทีไ่ดร้บั ................. วนั/เดอืน/ปี ทีอ่นุมัตวิซีา่ .................  วัน/เดอืน/ปี หมดอายุวซีา่ ..................... 

ทา่นเดนิทางออกจากประเทศไทยในวันที ่....................... และเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษในวันที ่....................... 

24.ภายใน 10 ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษ หรอืไม่ 

    ไม่เคย   เคย โปรดระบุเหตผุล.............................................................. 

                                 วัน/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ ...................................................... 

25.ภายใน 10 ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่ เขา้ประเทศอืน่ๆ (นอกเหนือจากประเทศอังกฤษ) หรอืไม ่

    ไม่เคย   เคย โปรดระบุเหตผุล ............................................................. 

                                      วัน/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ.................................................. 

26. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

  ตวัผูข้อวซีา่เอง  มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

   เชค็เดนิทาง  กรุณาระบุชือ่ .......................................................... 

    บัตรเครดติ  ความสมัพันธ ์.........................................................   

    เงนิสด  เหตผุล ................................................................ 

 

 หากจัดส่งเอกสารใหก้ับแผนกวซี่าล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         

กรณวีซีา่ของท่านไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทุกกรณ!ี! 
 

เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร)์ 

- จัดสง่ใหเ้จา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ เพือ่ท าการสง่ชือ่ยืน่ค ารอ้งขอรับควิวซีา่ ภายใน 3 วัน หลงัจากทา่นช าระเงนิมัดจ าคา่ทวัร ์

- กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มูลทีท่า่นกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารท ี

จะใชย้ืน่สถานทตู เนื่องจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทตูผ่านระบบ 

ออนไลน ์หากน าสง่ขอ้มูลทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

- หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของ 

ทา่นใหช้ดัเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ 

และวันเดอืนปีทีเ่ร ิม่งาน 
 

เมือ่ทา่นไดร้ับยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

- กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อย่างชา้ไม่ 

เกนิ 2 สปัดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

- ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่่านมา 

 



 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็น
เพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

ศนูยรั์บค ารอ้งยืน่วซีา่อังกฤษ VFS Global, Soi Sukhumvit 13 

 

 

 


