
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   TG UK12 SPECIAL LONDON 6D3N NOV17-TG-W21 

CODE: TG-UK12 Special London ลอนดอน สโตนเฮน้จ ์6วนั3คนื 

Special London ลอนดอน สโตนเฮน้จ ์ออ๊กฟอรด์ 6วนั 3คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยเครือ่งล าใหญ ่A380  บนิตรงสู่ลอนดอน(ฮีทโธรว)์ 

พเิศษ!!! น า้หนกักระเป๋า 30 KG  สะสมไมลไ์ด ้50 %  

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-11 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
(หอ้ง SGL) 

ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

13-18 ก.ย.  39,900 ไมม่รีาคาเด็ก 
(เด็กไม่เกนิขวบ/Infant 13,000 

บาท) 

10,500 25  
15-20 พ.ย.  39,900 10,500 25  

22 – 27 พ.ย.  39,900 10,500 25  

@ เยอืนมหานครลอนดอน ถา่ยรูปหอนาฬกิา BIGBEN วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์ สะพาน Tower Bridge 

@กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 1ใน7สิ่งมหศัจรรยข์องโลก 

@ เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) เมอืงบา้นเกดิของวลิเลียมส์ เช็คสเปียร ์นกัเขยีน

บทละครชาวองักฤษและกวเีอกผูย้ ิง่ใหญข่องโลก 
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@ ชอ้ปป้ิงแบรนเนมระดบัโลก ที ่ บสิเตอร ์เอ้าทเ์ลท วลิเลจ  

@ ชอ้ปป้ิงบนถนนออกซ์ฟอรด์ ถนนสายแฟช ัน่ ชือ่ดงักลางกรุงลอนดอน 

 

 

วนัทีห่นึง่      กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูม ิ  

 
22.00 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิขาออกช ัน้ 4 โซน  D เคานเ์ตอร ์
                    สายการบนิไทย  (TG) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 
                 ตดิแท็กกระเป๋าก่อนขึน้เครือ่ง 
 
 
วนัทีส่อง       กรุงลอนดอน – ซาลส์บวัร ี ่– เสาหนิ สโตนเฮนจ ์– อ๊อกฟอรด์ – ลอนดอน                                                                     
                   อาหารเทีย่ง,เยน็ 

 
01.10 น. น าท่านเดนิทางสู่กรุงลอนดอน สนามบนินานาชาต ิฮทีโธรวป์ระเทศอังกฤษ เทีย่วบนิที ่TG910  
 
07.15 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิฮีทโธรว ์กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 

(เวลาทอ้งถ ิน่ท ี่ประเทศอังกฤษชา้กว่าที่ไทย 7 ช่ัวโมง) ผ่านพิธีการ
ประทับตราหนังสอืเดนิทางด่านตรวจคนเขา้เมอืงและรับสัมภาระ จากนัน้น า
ท่านขึ้น รถโคช้ปรับอากาศออกเดินทาง สู่เมือง  เมืองซาลส์บ ัวร ี่  
(Salisbury) เมอืงชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ อยู่ทางตะวันตกเฉยีงใตข้อง
กรุงลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชม  ทัศนยีภาพของชนบทอังกฤษ 
ทุ่ง  หญา้กวา้ง ท ีส่วยงามตามเสน้ทางผ่าน น าท่านชม กองหนิประหลาด 
สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 1ใน7สิ่งมหศัจรรยข์องโลก  กองหนิหรอื
แนวแท่งหนิที่เป็นความลับด ามดืในช่วงหนึง่ของประวัตศิาสตร ์แนวหนินี้ม ี
ขนาดมหมึาเรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยู่
กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซอ้นกันอยู่3วงมอีายุประมาณปลายยุคหนิถงึตน้ยุคบรอนซ ์ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทีร่ะลึก
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากน ัน้น าทา่นสู่เมอืงบาธ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) 

บา่ย  ไดเ้วลาอันควรน าท่านเดนิทางสู่เมอืงอ๊อกฟอรด์ (Oxford) เมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในดา้นการศกึษา  
ชมมหาวทิยาลยัไครชเ์ชริท์ (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าเขา้ชม) ท ีเ่ก่าแก่อายุกว่าพันปี ไครช์เชริท์คอลเลจ ทีบ่างหอ้ง
ใชเ้ป็นสถานที ่ถ่ายท าภาพยนตรแ์ฮร์รีพ่อตเตอร ์เป็นตน้น าท่านเดนิชมเมืองทีเ่ก่าแก่และสวยงาม แลว้ผ่านชม
สถานทีส่ าคัญต่างๆ เช่น โบสถป์ระจ าเมอืง จัตุรัสกลางเมอืง ศาลาว่าการประจ าเมอืง อาคารพิพิธภัณฑ์ต่างๆ 
และย่านการคา้ น าท่านเดนิทางกลับสู่ท ีพั่ก 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) 

ทีพ่กั: Ibis Hotel  Heathrow /  Holiday Inn Express Dartford หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 

 (ช ือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดนิทาง) 
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วนัทีส่าม       ซิตีท้วัรล์อนดอน - ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน – หอนาฬกิาบิก๊เบน – เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์– ถา่ยรูป
พระราชวงับคักิง้แฮม – จตุรสัทราฟัลการ ์– จตุัรสัเลสเตอร ์- ชอ้ปป้ิงถนนอ๊อกซฟ์อรด์                                                               
  อาหารเชา้,เทีย่ง 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

 น าท่านชม กรุงลอนดอน มหานคร

อั น ยิ่ ง ใ ห ญ่ ที่ เ ต็ ม ไ ป ด ้ ว ย

ประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นเมอืง

หลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์

รวมอ านาจการปกครองของสหราช

อาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์

รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่ง

หนึ่งของโลก   น าท่านเก็บภาพ

ความประทับใจสวยๆและเดินชมวิว

โดยรอบของ ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน (Tower of London) (ค่าทัวร์

ไม่รวมค่าเขา้ชมประมาณ14.50ปอนด)์ สรา้งขึ้นโดยพระเจา้วลิเลี่ยมที่1

แห่งอังกฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เพื่อใชเ้ป็น

พระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน มกีารขุดคูคลองลอ้มรอบ

ปราสาทเพื่อป้องกันระหว่างก าแพงชั้นในและนอก ปัจจุบันใชเ้ก็บมหา

มงกุฎและเครือ่งเพชรของพระราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่แห่งประวติิ  

ศาสตรท์ ีย่าวนานและมสีสัีนทัง้สยดสยองและน่ากลัว เนื่องจากครั้งหนึ่ง

ท ีน่ ี่เคยเป็นคุกและที่ประหารมาก่อน ใกล ้ๆ กันเป็นที่ตั ้งของสะพาน 

Tower Bridge อีก สัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน  ปัจ จุ บันเ ป็น

พิพิธภัณฑ์ซึง่เป็นกลุ่มอาคารและหอคอย จากนั้นเดินทางไป ชม หอ

นาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN) ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตัง้อยู่

บนหอสูง 180 ฟุต หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิ้ว 

ระฆังตหีนักถงึ 14 ตัน สรา้งขึน้โดย เอ็ดมันต์ เมคเกตต์ เดนิสัน เป็น

นาฬิกาทีใ่หญ่ที่สุดในโลกเป็นศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรนีิช 

ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทางวทิยุ BBC  ลอนดอนในการ

ถ่ายทอดเสยีงการตรีะฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬิกาประจ าพระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็น

รัฐสภาอังกฤษ ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉยีงเหนอืของพระราชวัง หอนาฬิกาถูกสรา้งหลังจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสต์

มนิสเตอร์เดมิ เมื่อวันที ่16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส ์แบรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ โดยมคีวามสูง 96.3 เมตร ตัว

นาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร หนักถึง 13,760 กิโลกรัม ซึ่งแขวนไวบ้รเิวณช่องลมเหนอืหนา้ปัดนาฬิกา ตัว

อาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเ รีย (Victorian gothic)  และบนสะพาน 

Westminster ท่านสามารถบันทกึภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ ีสู่งท ีสุ่ดในทวปี

ยุโรป มคีวามสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเท ีย่วท ีไ่ดรั้บความนยิมและเป็นจุดดงึดูดนัก 

ท่องเทีย่วไดอ้ย่างมาก มผูีม้าเยือนมากกว่า 3 ลา้นคนต่อปีจากนัน้น าท่านถ่ายรูปหนา้ วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบ

บยี ์(Westminster Abbey) เดมิเป็นส านักสงฆ ์(แอบบ)ี แต่ปัจจุบันเป็นวัดนกิายอังกลคัินทีตั่ง้อยู่ทางตะวันตก

ของพระราชวังเวสตม์ ินสเตอร์  ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบกอธิค 
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นอกจากหอคอยทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกอธคิ แอบบเีวสตม์นิสเตอร์เป็นสถานทีท่ ี่ใชใ้นการท าพระราชพิธบีรม

ราชาภเิษกและทีฝั่ง  พระบรมศพของพระมหากษัตรยิ์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถงึปี 

ค.ศ. 1556 แอบบไีดรั้บเลือ่นฐานะขึน้เป็นมหาวหิาร ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชนินีาถเอลซิาเบธที ่1 แอบ

บกี็ไดรั้บแต่งตัง้ใหเ้ป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) 

บา่ย น าท่ านชมและถ่ายรูปด้านนอก  พระราชว ังบคักิ้งแฮม 

(Buckingham Palace) ซึง่เดมิเป็น “คฤหาสน”์ ก่อนจะไดรั้บการ

สถาปนาเป็นพระราชวัง ประจ าราชวงศอ์ังกฤษ น าผ่านชม จตุัรสัรา

ฟัลการ ์(Trafalgar Square) เป็นจัตุรัสทีใ่หญ่ ตัง้อยู่ใจกลางกรุง

ลอนดอน กลางจัตุรัสนัน้มอีนุสาวรีย์ลอรด์เนลสัน วีรบุรุษคนส าคัญ

ของอังกฤษ ตัง้อยู่บนเสาสูงใกล ้ๆ กันเป็นทีตั่ง้ของพระบรมรูปทรงมา้

ของพระเจา้ชาลสท์ ี ่1 และป้ายเริม่ตน้กโิลเมตรหรอืไมลท์ ี ่0 ทราฟัล

การ์สแควสยั์งเป็นจุดทีนั่กท่องเท ีย่วนิยมมาถ่ายภาพ และผ่านชม  

จตุัรสัเลสเตอร ์(Leicester Square) อยู่ทางถนนตะวันออกของ วงเวียนพคิคาดลิี  เลสเตอรส์แควรร์าย

ลอ้มไปดว้ยโรงภาพยนตร ์ ภายในจัตุรัสมีรูปป้ัน “ชาร์ล ี แชปปลนิ” ดาราตลกในยุคภาพยนตรข์าวด า  กลาง

จัตุรัสมนี ้าพุเช็คสเปียรส์รา้งเป็นอนุสรณ์ไวใ้นศูนย์กลางการละครแห่งนี ้ ทางเดนิรอบๆจัตุรัสมีรอยประทับฝ่ามือ

ของดาราฮอลลวูีดหลายคนรวมทัง้ป้ายของบรษัิทสรา้งภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ของโลก น าท่านอิสระช ้อปป้ิง

สินคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนอ๊อกซ์ฟอรด์ (Oxford Street) เป็นย่านชือ่ดัง

ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มคีวาม

ยาวถึง 1.6 กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้

ชัน้น าของอังกฤษ และชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์

มารวมกันอยู่บนถนนเสน้เดยีวกันมากมาย 

ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที ,

ห ้า ง ส ร ร พ สิ น ค ้า จ อ ห์ น ห ลุ ย ส์ ,

หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ 

ซึง่แต่ละหา้งก็ลว้นแลว้แต่มชีือ่เสยีงดว้ยกันทัง้สิน้ (อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการช้

อปป้ิง) ถงึเวลานัดหมายน าท่านเดนิทางกลับสู่ท ีพั่ก 

 ที่พ ัก : Ibis Hotel Heathrow / Holiday Inn Express Dartford หรือ ระ ด ับใกล้ เคียงก ัน  

(ช ือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดนิทาง) 

วนัทีส่ี่            อิสระฟรเีดยเ์ต็มวนั ใหท้า่นเลือกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                              อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 

 อิสระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัดว้ยตวัทา่นเองเต็มวนั (ไมม่รีถ
บัสบรกิารในวันนี้) ในกรุงลอนดอน หรือรอบนอก ซึง่สามารถเดนิทาง
เทีย่วไดง่้าย โดยรถไฟใตด้ิน Tube , รถเมล์ โดยใชบั้ส Oyster ที่
ครอบคลุมการเดนิทางทั่วกรุงลอนดอนและรอบนอก หรอืท่านจะเลอืกไป
เทีย่วชมบรเิวณรอบนอกกรุงลอนดอน เช่น เมืองอ๊อกฟอรด์ เมอืงแคม
บรดิจ ์ซึง่เป็นเมอืงรวมหลายวทิยาลัยทีน่่าเท ีย่ว ซึง่ใชเ้วลาเดนิทางจาก
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ลอนดอนไม่เกนิ1ช่ัวโมงโดยรถไฟ กรณีท ีท่่านเลอืกเที่ยวในลอนดอน จะมมีวิเซีย่มส าคัญมากมาย ซึง่มทีัง้เสีย
ค่าเขา้ชม และ ไม่เสยีค่าเขา้ชมอาท ิเช่น บรติชิมวิเซยีม National Museum หรอืขึน้ลอนดอนอาย ซึง่เป็นชงิชา้
สวรรคท์ ี่สูงท ี่สุดในทวปียุโรป หรือน่ังเรือล่องแม่น ้าเทมส ์น่ังรถบัสเปิดประทุน hop on hop bus london ชม
เมอืง เป็นตน้ (อาหารเทีย่งและเย็นอิสระตามอธัยาศยั)  

 ทีพ่กั: Ibis Hotel Heathrow / Holiday Inn Express Dartford หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมท ีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พร ้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัทีห่า้       ลอนดอน - สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - บสิเตอร ์เอ้าทเ์ลท วลิเลจ - สนามบนิฮีทโธวร ์                                                                             
                     อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford-
upon-Avon) เมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมส ์เช็คสเปียร ์นักเขยีนบทละคร
ชาวอังกฤษและกวเีอกผูย้ิ่งใหญ่ของโลก เชญิสัมผัสชวีติความเป็นอยู่ของ
กวเีอกในอดตี และเยี่ยมชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity สถานทีใ่น
ประวัตศิาสตรท์ ีเ่ก ีย่วขอ้งกับกวเีอกผูน้ี ้อสิระใหท้่านเดนิเล่นย่านใจกลาง
เมอืง 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ (Bicester village 
shopping Centre ) ก่อตั้งในปี1992 มีรา้นคา้มากกว่า900รา้นของ
แฟช่ันชัน้น าของโลกและแบรนดไ์ลฟ์สไตล์คอลเลคช่ันทันสมัย 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 ตน้ จนถึงเวลานัด
หมาย น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ เพื่อเช็คอิน
เดนิทางกลับ 

 21.35 น. เหนิฟ้ากลับสู่กรุงเทพ โดยเทีย่วบนิทีT่G917 
วนัทีห่ก       สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

 
15.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 
 

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

หมายเหตุ  :  รายการทวัร ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
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1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วนั  

- หรือขอสงวนสิทธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่ม (ในกรณีท ีผู่เ้ดินทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มิฉะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น  
3.การช าระคา่บรกิาร  
- กรุณาชาระมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท 
 - ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืช าระ 20 วันก่อนออกเดนิทาง  

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท
จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้** กรุณาสง่เอกสารกรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลขอวซีา่ (ตามทา้ยรายการทัวร)์ พรอ้มหลักฐานการโอนเงนิ
มัดจ า ** สะสมไมลไ์ด ้50 %กรุณาแจง้เลข Royal Orchid Plus พรอ้มส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

4.การยกเลิกและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัด
จาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวันได ้

2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน   
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิไทย  30 กโิลกรมั (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกัน
วนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 
- การสูญเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหตุ  
  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายุมากกว่า 16 ปี หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท  
  ผูเ้อาประกันภัยทีอ่ายุนอ้ยกว่า 16 ปี หรอืมากกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลต่อเนือ่งในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นีก้ารท าประกันนีจ้ากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้ร ิษทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทั ้งนี ้ท่าน
สามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิ่มเตมิ
สามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ  
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
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6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 30 GBP ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตค่วามประทบัใจ และน า้ใจจากทา่น 
8.ไมร่วมคา่วซี่าประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท  
กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซี่าและคา่บรกิารยืน่วซี่า/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ และหรอื คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออก
ต ัว๋แล้ว ) 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แล้ว ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีท ีม่ผูีร่้วมคณะไม่ถงึ 25ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เก ิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 14วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั ท ีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเท ีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเท ีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระห ว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท  ประกั นทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  
14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  
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กฎในการยืน่วซี่าองักฤษ 

1.ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองทีV่FS Global (เทรนดี ้ ชัน้28) เพราะตอ้งพิมพ์ลายนิว้มอื และสแกนม่านตา 

(เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกับท่าน และด าเนนิการแจง้ท่านอกีครัง้) 

2.ตอ้งด าเนินการนัดควิยื่นวีซ่า ( ในการท าควิวีซ่า เอกสารทุกอย่างของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดก่อน และทางเราจะกรอก

ออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จ่ายค่าวซ่ีาถงึจะสามารถทราบควิทีย่ื่นได ้

3.ระยะเวลาด าเนนิการพิจารณาของทางสถานฑูต ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยู่กับทางสถานฑูตและในระหว่างด าเนนิการไม่

สามารถขอดงึเล่มหนังสอืเดนิทางเพื่อใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหตุ: ผูย้ื่นค าขอทุกคนตอ้งไปทีศู่นย์รับค าขอวซ่ีาดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายุต ่ากว่า 5 ปีตอ้งไปปรากฏตัวทีศู่นย์ดว้ย แต่

ไม่ตอ้งใหข้อ้มูลชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)  เด็กทีม่ ีอายุนอ้ยกว่า 16 ปีตอ้งมผูีใ้หญ่พาไปดว้ย และผูใ้หญ่นีจ้ะตอ้งไม่ใช่เจา้หนา้ท ี่

ของวเีอฟเอส  

เอกสารประกอบการยืน่วซี่าประเทศองักฤษ 

1.หนงัสือเดนิทาง (Passport) เล่มปัจจุบันทีม่อีายุมากกว่า 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลับ และหากมพีาสปอรต์เล่มเก่าไมว่่า

จะเคยมวีซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อง่ายต่อการอนุมัตวิซ่ีาของท่าน  

2.เอกสารส่วนตวั ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาบัตรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ -นามสกุล, ส าเนา

ใบหย่า หรอื ทะเบยีนสมรส / ส าเนาสูตบัิตร (ในกรณีท ีเ่ป็นเด็ก) 

3.หลกัฐานการท างาน 

   - หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท ทีท่่านท างานอยู่ ( เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) ตอ้งระบุต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนปัจจุบัน, 

วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกับบรษัิทนี้ และช่วงเวลาทีข่อลางานเพื่อเดนิทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมาท างานตามปกตหิลัง

ครบก าหนดลา (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ื่น) 

    - กรณีท ีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย์ หรอื หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ทีคั่ดส าเนาไว ้ไม่

เกนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถุประสงค ์ 

    - กจิการไม่จดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สัญญาเช่าที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

4. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบันการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั ้น 

พรอ้มถ่ายส าเนาบัตรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ื่น)  

*** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปีบรบูิรณ์ และไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา หรอืเดนิทางไปกับบดิา 

หรอื มารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยินยอมจากทางอ าเภอ โดยทีบ่ดิา, และมารดา จะตอ้งไปยื่นเรือ่งแสดงความ

จ านงในการอนุญาตใหบุ้ตร เดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรือ
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ผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอร์ต

บดิาและมารดาพรอ้มเซน็รับรองส าเนาถูกตอ้ง ถา้กรณีบดิาและหรอืมารดาเสยีชวีติตอ้งมสี าเนาใบมรณะบัตรดว้ย 

5.หลกัฐานการเงนิ  

5.1 ผู ้เดินทางออกค่าใช้จา่ยเอง ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ตัวจรงิหรือส าเนาสมุดบัญชเีงินฝากประจ าส่วนตัว 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน 1 ชุด (โดยปรับสมุดบัญชขีองท่านใหถ้งึปัจจุบันดว้ย) ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมี

จ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลักเพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการ เงนิเพียงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลับสู่

ภูมลิ าเนา (กรณีนีส้ถานทูตอาจจะขอสมุดบัญชตัีวจรงิเก็บไวใ้นระหว่างการพิจารณา (น าไปเผือ่ในวันยื่นวซ่ีาดว้ย) และคนืใหก้ับ

ท่านในวันทีรั่บวซ่ีา)  

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง หรอืเดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบั้ญชใีดบัญชหีนึง่ในการยื่นขอวซ่ีา ตอ้งออกหนังสอื

รับรองค่าใชจ่้าย ใหบุ้คคลในครอบครัวดว้ย 

    - ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชือ่เจา้ของบัญช ี(บุคคลทีอ่อก

ค่าใชจ่้าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบัญชีออกค่าใชจ่้ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกด

ชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายื่นขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ื่นไดไ้ม่

เกนิ 30 วัน หลังจากธนาคารออกให ้

    - ตอ้งท าหนงัสือรบัรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสัมพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

**** ทางสถานฑูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั **** 

**** เอกสารทางการเงนิ สามารถใชบ้ญัชเีงนิฝากประเภท กองทุน พนัธบตัรรฐับาล และสลากออมสินได ้**** 

 

ศูนย์ย่ืนวซีา่องักฤษ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   TG UK12 SPECIAL LONDON 6D3N NOV17-TG-W21 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกขอ้มลูย่ืนวซีา่ประเทศองักฤษ 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชนใ์นการยื่นวซ่ีาของท่าน (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

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

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

2. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานทีเ่กดิ ............................... 

3. ชือ่ / นามสกุลเดมิ (หากม)ี ...................................................................................  

4. ท ีอ่ยู่ปัจจุบัน (ท ีต่ดิต่อไดส้ะดวก) 

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

............................. ...................... รหัสไปรษณีย์  ....................อเีมลแ์อดเดรส............................................. 

โทรศัพทบ์า้น .....................................................  มอืถอื ..................................................... 

5. อาชพีปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ...................................................................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน หรอืรา้นคา้ โรงเรยีน มหาวทิยาลัย  .............................................................................................  

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

รหัสไปรษณีย์ ...............โทรศัพทท์ ีท่ างาน /โรงเรยีน /มหาวทิยาลัย...................... อเีมล.์................................. 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู่ 

7. บุคคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกัน   กรุณาระบุ 

 ชือ่-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ์...................................... 

 ชือ่-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ์..................................... 

 ชือ่-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ์..................................... 

9.บา้นทีอ่ยู่ ปัจจุบัน ท่านอาศัยมากีปี่....................................... 

10.วัน เดอืน ปี เกดิของบดิา.......................................................................สถานทีเ่กดิ................................. 

11.วัน เดอืน ปี เกดิของมารดา...................................................................สถานทีเ่กดิ..... ............................. 

12.รายไดต่้อเดอืน............................................บาท  
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13.รายไดอ้ ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก.........................................................................  

      แหล่งทีม่าของรายไดนั้น้............................................................................................................  

14.ค่าใชจ่้ายของท่านต่อเดอืน.........................บาท  

15.รายไดท้ ีท่่านใหแ้ก่ครอบครัวในการใชจ่้ายต่างๆ ต่อเดอืน...................บาท 

16.ท่านมหีลักทรัพย์ส่วนตัวนอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เช่น พันธบัตร หุน้ หรอือืน่ๆ กรุณาระบุ

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

 

17.ภายใน 10 ปีท ีผ่่านมา ท่านเคยโดนปฏเิสธวซ่ีาเขา้ประเทศอืน่ๆนอกเหนอืจากประเทศอังกฤษหรอืไม่ 

ถา้เคย โปรดระบุประเทศนัน้และเพราะเหตุใด...................................................................................... . 

18.ภายใน 10 ปีท ีผ่่านมา ท่านเคยโดนปฏเิสธวซ่ีาอังกฤษหรอืไม่...................................... 

ถา้เคย เพราะเหตุใด

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

19.ภายใน 10 ปี ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษ หรอืไม่………………………………………….………………… 

ถา้เคย ไดว้ซ่ีาประเภทไหน....................................... 

วันออกวซ่ีา...........................................................วันหมดอายูของวซ่ีา

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

เดนิทางเขา้อังกฤษกีค่รัง้..................เมือ่วันที.่....................................................ถงึวันที ่................... ............... 

20.ในกรณีสมรส โปรดระบุขอ้มูลของคู่สมรส รวมถงึบุตรของท่าน ไดแ้ก่ ชือ่ – นามสกุล / วันเดอืนปีเกดิ รวมถงึ 

สถานทีเ่กดิดว้ย 

-ชือ่-นามสกุล.......................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง

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

-ชือ่-นามสกุล.......................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง

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

-ชือ่-นามสกุล.......................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ................ ..เลขหนังสอืเดนิทาง

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

-ชือ่-นามสกุล.......................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง

................ 
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21.ท่านม ีPassport เล่มเก่าหรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้

เลขพาสปอรต์..........................วันออก..........................วันหมดอายุ.......................ออกให ้ณ ประเทศ

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

สามารถถอืมาวันยื่นวซ่ีาไดห้รอืไม่........................ 

เลขพาสปอรต์..........................วันออก..........................วันหมดอายุ.......................ออกให ้ณ ประเทศ   

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

สามารถถอืมาวันยื่นวซ่ีาไดห้รอืไม่...................... 

เลขพาสปอรต์..........................วันออก..........................วันหมดอายุ.......................ออกให ้ณ ประเทศ

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

สามารถถอืมาวันยื่นวซ่ีาไดห้รอืไม่....................... 

เลขพาสปอรต์..........................วันออก..........................วันหมดอายุ.......................ออกให ้ณ ประเทศ

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

 

 

 

22. ประวัตกิารเดนิทางไปต่างประเทศภายใน 10 ปีท ีผ่่านมา  

1.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีท ีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

2.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีท ีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

3.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีท ีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

4.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีท ีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

5.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีท ีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

6.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีท ีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

7.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีท ีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

8.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีท ีเ่ดนิทางไป.................... ..............จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

9.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีท ีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง...........................

10.ประเทศ......................วัน เดอืน ปีท ีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 
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23.วันเดนิทางไปอังกฤษ วันที ่..........................................ถงึวันที.่............................................ ... 

24.ทีพั่กในอังกฤษ........................................................................... 

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

.................................................................................................เบอรโ์ทร..........................................  

25.บรษัิททีคุ่ณท างาน บรษัิทท าเกีย่วกับอะไร...................................................................................... .................... 

26.มเีงนิคงเหลอืในบัญชทีัง้หมดเท่าไหร่ 

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

*** กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น *** 

- หนงัสือเดนิทางเล่มเลา่ จ าเป็นตอ้งส่งมาเพือ่ดูประวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มูลการท างานของทา่นเป็น

ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 
 
หมายเหตุ การอนุมัตวิซ่ีาเป็นดุลพินจิของทางสถานทูต ทางบรษัิทไม่มส่ีวนเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพียงตัวกลาง
และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้  


