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องักฤษ-ตะลยุลอนดอน 6วนั 3คืน 

ลอนดอน-สโตนเฮนจ์-บาธ-เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์

Bicester Village Outlet 

สายการบนิ Malaysia Airlines เครือ่ง A350 ล าใหม่ล่าสุด 

((ราคาเริม่ 36,900 บาท)) 
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วนัที1่ กรุงเทพ (สวุรรณภูม)ิ-ลอนดอน 
15.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ มาเลเซยี แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวก 

17.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายบนิ มาเลเซยี แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่
MH783/MH002 (17.15-20.30/23.15-05.55(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 17.15 ชัว่โมง บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่นบนเครือ่ง แวะเปลีย่นเครือ่งที่

เมอืงกวัลาลมัเปอร ์
 

วนัที2่ ลอนดอน-สโตนเฮนจ(์ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก)-หมูบ่า้นลาคอด-เมอืงบาธ 
    โรมนับาธ-บรสิทอล 

05.55 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานฮทีโทรว ์กรุงลอนดอน หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น า
ท่านเดนิทางสู่เมอืงอเมซเบอรร์ ี ่น าท่านสัมผัสหนึ่งในสิง่มหัศจรรยข์องโลกกลุ่มหนิส

โตนเฮนจ ์กลุ่มหนิทีม่ลีักษณะรปูทรงการจัดวางทีแ่ปลกและไมท่ราบวัตถปุระสงคท์ีแ่น่ชดั
ในยุค 3,500-4,000 ปีมาแลว้ ท่านจะทึง่กับความสามารถของมนุษยท์ีไ่ดน้ ากอ้นหนิขนาด
ใหญน่ ้าหนักบางกอ้นถงึ 45 ตัน  มาวางเรยีงกันเป็นวงกลมไดอ้ยา่งน่ามหัศจรรย ์จากนัน้น า

ท่านเดินทางสู่หมู่บา้นลาคอค ที่ไดช้ื่อว่าเป็นบริเวณที่มีทิวทัศน์แบบอังกฤษแท ้ๆ  ที่
สวยงาม ชมบรรยากาศบา้นเรอืนตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 13 ทีส่รา้งดว้ยหนิอยู่กลมกลืนกับ

ธรรมชาต ิและไดร้ับการอนุรักษ์ใหบ้รรยากาศเหมอืนเมือ่เกอืบพันปีทีแ่ลว้ ทีส่วยงามจนถูก
ใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรห์ลายเรือ่ง อาท ิภาพยนตรเ์รือ่งแฮรร์ี ่พอตเตอร ์เดนิชมบา้นเรอืน 

โบสถล์าคอคแอบเบ ้(ดา้นนอก) ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับบา้นเรอืนแบบอังกฤษโบราณแท ้ที่
สวยงาม ทีท่า่นไมส่ามารถพบไดใ้นทีอ่ืน่อกีแลว้   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงบาธ เมืองเก่าแก่ที่มีความส าคัญและรุ่งเรืองตัง้แต่ยุคโรมัน เป็น
สถานทีอ่าบน ้าของชาวโรมัน เนื่องจากเป็นเมอืงแหง่น ้าพรุอ้น น าชมโรมนับาธ เป็นสถานที่

อาบน ้าโบราณอายุกว่าสองพันปี ตัง้แต่ยุคโรมัน แลว้ชมเมืองที่สวยงาม และย่านการคา้ 
เลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ  แลว้เดนิทางไปกลับกรงุลอนดอน  

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร 
  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

วนัที3่ ลอนดอน-ลอนดอนอาย-พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร-์หอนาฬกาบิก๊เบน- 
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                เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี-์ถา่ยรูปพระราชวงับคักิง้แฮม-จตรุสัทราฟลักา้ร-์ 
                ทาวเวอรบ์รดิจ ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
หลังอาหารเชา้ น าท่านเทีย่วชมและถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับสถานทีท่ีท่่านไม่ควร

พลาดเมือ่มาเทีย่วลอนดอน นัน้ก็คอื Westminster Abbey เป็นหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่ว
หา้มพลาดของกรงุลอนดอน ตัง้อยูท่างตะวันตกของพระราชวัง Westminster สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1245 ซึง่ถอืวา่เป็นโบสถท์ีม่อีายุเกา่แก่ทีส่ดุในประเทศอังกฤษ และทีส่ าคัญยังไดข้ึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNESCO อกีดว้ย และยังเป็นสถานทีต่ัง้หอนาฬกิา Big 
Ben หอนาฬิกานี้ถูกสรา้งหลังจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดมิ เมื่อวันที่ 16 

ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส ์แบร์รี่ เป็นผูอ้อกแบบ หนึ่งในสัญลักษณ์ที่รูจั้กมากที่สุด
ของสหราชอาณาจักร ประจ าพระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ในปัจจบุันใชเ้ป็น ตกึรฐัสภา

เวสตม์นิสเตอรเ์ตอร ์Houses of Parliament หรอื Westminster Palace) ตัง้อยู่
ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง และน าท่านถ่ายภาพกับ London Eye เป็นชงิชา้

สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียุโรป มคีวามสงู 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเที่ยวที่
ไดร้ับความนยิมและเป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมากในสหราชอาณาจักร 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัราคารจนี 

จากนั้นน าท่านชมและถ่ายภาพดา้นหนา้กับ พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham 
Palace) ทีป่ระทับของพระราชนิีอลซิาเบธที ่2 และพระสวาม ีใจกลางกรุงลอนดอน และ

ผ่าน จตัุรสัทราฟลักา้ร ์(Trafalgar Square) ทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารทีน่่าสนใจ ผ่าน
มหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ทีม่ยีอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก 
สถานทีใ่ชจั้ดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์

และน าท่านถ่ายภาพกับสถานที่ส าคัญอีกแห่ง ทาวเวอรบ์รดิจ ์( Tower Bridge) คือ 
สะพานทีม่รีูปแบบของสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ตัง้อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ สรา้งขึน้ในระหว่าง ค.ศ. 1886-1894 เพื่อเป็นสะพานขา้มแม่น ้าเทมส ์
สะพานแห่งนี้ตัง้อยู่ใกลก้ับหอคอยแห่งลอนดอน ซึง่เป็นทีม่าของชือ่สะพานว่า "ทาวเวอร์

บรดิจ"์ หรอื "สะพานหอคอย" และกลายเป็นสญัลักษณ์แหง่หนึง่ของกรงุลอนดอน 
เย็น              รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัราคาร 

พัก IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรอืระดับใกลเ้คยีง 
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วนัที4่ ลอนดอน-อสิระเทีย่วชมสถานทีต่า่งๆ-ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลังอาหารเชา้เชญิทา่นอสิระ สมัผัสบรรยากาศ การ
ใชช้วีติแบบชาวลอนดอน ดว้ยการเดนิทางดว้ยตัว

ทา่นเอง ดว้ยรถไฟใตด้นิทีเ่ป็นการเดนิทางทีส่ะดวก
ที่สุดของชาวลอนดอน หรือเลือกเที่ยวชมสถานที่
ต่างๆ ตามอสิระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลากับสิง่ทีท่า่น

ชอบอย่างจุใจกับการเขา้ชมพพิธิภัณฑ์ หรืออาร์ต
แกลลอ รี่ ต่ า ง ๆ  เ ช่น  National Gallery, British 

Museum, Natural History Museum ส าหรับหนุ่ม
สาว นั กช อ้ปท่ านต อ้ ง ไม่พลาดที่ จ ะ ไปถนน

Knightsbridge ถ น น ส า ย นี้ เ ป็ น แ ห ล่ ง ร ว ม
สถานทีช่อ้ปป้ิงมากมาย ทัง้รา้นคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่ง
ดัง หา้งสรรพสินคา้สุดหรูอย่าง ห้างแฮร์รอด

(Harrods) แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม ทัง้กระเป๋า 
น ้าหอม นาฬกิา เครื่องประดับ และสนิคา้อืน่ ๆ อีก

มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิง  ถนนสายเดยีวกันนี้
ท่ า นยั ง จ ะ ได พ้บกั บ  Harvey Nichols ร วมถึง

ดไีซน์เนอรเ์จา้ของแฟชัน่ดังบนถนน Sloane ซึง่ก็เหมาะกับคนทีก่ าลังมองหาสนิคา้แบรนด์
หรหูราและแฟชัน่อนิเทรนดท์ีเ่พิง่จะขึน้เวทแีฟชัน่เป็นทีส่ดุ แถมบรรดาหา้งรา้นตา่งๆ ก็ลว้น
มีการออกแบบตกแต่งไดอ้ย่างสวยงาม โดดเด่นและน่าสนใจเป็นอย่างมากอีกดว้ย จงึ

เหมาะกับการมาเที่ยวชม ชอ้ปป้ิงและถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจ าดีๆ มากทีเดียว การ
เดนิทางก็สะดวกสบาย โดยรถไฟฟ้าใตด้นิสถานี Knightsbridge  

เชญิท่านอสิระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค ่าเอง เพือ่ใหท้่านใชช้วีติแบบชาว
ลอนดอนอยา่งแทจ้รงิ 

  พัก IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที5่ ลอนดอน-เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร-์Bicester Village Outlet 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์

(BOURTON ON THE WATER) หมู่ บ า้ น ริมน ้ า ที่
ไดร้ับการขนานนามว่า เวนิส แห่ง COTSWOLDS มี

สะพานสรา้งขา้มแมน่ ้า WINDRUSH ซึง่ไหลผา่นใจ
กลางเมอืง ธารน ้าใสลอ้มรอบหมูบ่า้นชนบทพืน้เมอืง
ของอังกฤษ บรเิวณโดยรอบเต็มไปดว้ย รา้นอาหาร 

รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ สวนสาธารณะทีเ่ขยีว
ชอุ่มสรา้งความประทับใจใหก้ับผูค้นที่มาเยือนทุก

เพศทกุวัย 
เทีย่ง   เชญิทา่นอสิระรบัประทานอาหารกลางวนั เพือ่ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 
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ชอ้ปป้ิงเอา้ท์เล็ต ที่รวมสนิคา้แบรนด์เนมต่างๆ ให ้
ท่านไดอ้ิสระกับการช็อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม

หลากหลายยี่ห อ้  อ าทิ  Bally , Bodum, Bose, 
Burberry, Cath Kidston, Dior, DKNY, FENDI, 

CK, Clarks, D&G, Gucci, Guess, Hugo  ก่ อ น
เดนิทางเขา้สู่มหานครลอนดอน น าท่านเดนิทางสู่

ท่าอากาศยานฮีทโทรว์ กรุงลอนดอน  เพื่อ

ตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสัมภาระเตรยีมตัว
เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

21.35 น. ออกเดนิทางจากกรงุลอนดอนกลบักรงุเทพฯ โดยสายบนิ มาเลเซยี แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ
ที่ MH001/MH796 (21.35-17.50(+1)/22.15-23.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 19.45 ชัว่โมง บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่นบนเครือ่ง แวะเปลีย่นเครือ่งที่
เมอืงกวัลาลมัเปอร ์

 

วนัที6่ กรุงเทพ(สวุรรณภูม)ิ 
23.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์ 

ทา่นละ 1,500 บาท (ขออนญุาตเิก็บทรปิทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก เด็กไมเ่กนิ 2 
ขวบ/Infant 

พกัเดีย่ว 

11-16 ต.ค.61 39,900 39,900 13,000 9,900 

19-24 ต.ค.61 39,900 39,900 13,000 9,900 

25-30 ต.ค.61 38,900 38,900 13,000 9,900 

01-06 พ.ย.61 36,900 36,900 13,000 9,900 

08-13 พ.ย.61 38,900 38,900 13,000 9,900 

15-20 พ.ย.61 38,900 38,900 13,000 9,900 

27ธ.ค.61-01ม.ค.62 49,900 49,900 13,000 9,900 

28ธ.ค.61-02ม.ค.62 49,900 49,900 13,000 9,900 

29ธ.ค.61-03ม.ค.62 49,900 49,900 13,000 9,900 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgrade ทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ป
เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

3. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน 
4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ 30 กโิลกรัม (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรัม 
7. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท์ 

เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. คา่วซีา่ประเทศอังกฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ  7,900 บาท 

8. คา่วซีา่ดว่น กรณีทา่นสง่เอกสารยืน่ไมท่ันวซีา่ปกต ิทา่นละ่ 10,000 บาท 
9. คา่ทปิไกด ์คนขับรถ ทา่นละ 1,500 ตอ่ทรปิ ส าหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจ และน ้าใจ

จากทา่น  
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

• การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 
 -   โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 
 - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยัง

 ประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

• ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ 
กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

• การช าระคา่บรกิาร 
 - กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท 
 (กรณุาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่และส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มกับหลักฐานโอนเงนิมัดจ า 
 คา่ทัวร)์ 
 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืจะเรยีกเก็บไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 
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**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนก่อนหมดอายุนบัจากวนั
เดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไมต่ า่กว่า 3 หนา้) 

**กรณุาตรวจสอบเอกสารทุกฉบบักอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบ** 
 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ 

ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่า
ทัวรไ์มว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด

รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่
วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  

 
กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ  

1. ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองที่ VFS Global (เทรนดี้ ชัน้28) เพราะตอ้งพิมพ์

ลายนิว้มอื และสแกนมา่นตา (เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกับทา่นและด าเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 
2. ตอ้งด าเนนิการนัดควิยืน่วซีา่ (ในการท าควิวซีา่ เอกสารทกุอยา่งของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดก่อน 

และทางเราจะกรอกออนไลน์เขา้ในระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้ 
3. ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาของทางสถานฑูต ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยู่กับทางสถานฑตู

และในระหวา่งด าเนนิการไมส่ามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้ 

หมายเหตุ: ผูย้ืน่ค าขอทุกคนตอ้งไปทีศู่นยร์ับค าขอวซี่าดว้ยตนเอง เด็กเล็กทีม่อีายุต ่ากว่า 5 ปี
ตอ้งไปปรากฏตัวทีศ่นูยด์ว้ย แตไ่มต่อ้งใหข้อ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ) เด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 ปี

ตอ้งมผีูใ้หญพ่าไปดว้ย และผูใ้หญน่ี้จะตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ทีข่องวเีอฟเอส  
 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ  
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุันทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลับ และหากมี

พาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมวีซีา่ในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่

ง่ายตอ่การอนุมัตวิซีา่ของทา่น  
2. เอกสารส่วนตัว ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาบัตรขา้ราชการ / ส าเนาใบ

เปลีย่นชือ่ -นามสกลุ, ส าเนาใบหยา่ หรอื ทะเบยีนสมรส / ส าเนาสตูบิัตร ( ในกรณีทีเ่ป็นเด็ก )  
3. หลักฐานการท างาน  

 - หนังสือรับรองการท างานจากบรษัิท ที่ท่านท างานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ตอ้งระบุ
 ต าแหน่ง,อัตราเงนิเดอืนปัจจบุัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเ พื่ อ
 เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้ จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา (ขอเป็นภาษาอังกฤษ

 มอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY  CONCERN”
 แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

  - กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์หรอื หนังสอืรับรอง
 บรษัิทฯ ทีค่ัดส าเนาไว ้ไมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์ 
 - กจิการไม่จดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สัญญา

 เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 
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4. กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบันการศกึษา เป็น
ภาษาอังกฤษเท่านัน้ พรอ้มถ่ายส าเนาบัตรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาอังกฤษมี

อาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
ชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

 *** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีบรบิูรณ์ และไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา 
 หรอืเดนิทางไปกับบดิา หรอื มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ 
 โดยที่บดิา, และมารดา จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตร เดนิทางไป

 ต่างประเทศกับอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขต
 ลงลายมอืชือ่ และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

 หนา้พาสปอรต์บดิาและมารดาพรอ้มเซ็นรับรองส าเนาถกูตอ้ง  
5. หลักฐานการเงนิ 

 5.1 ผูเ้ดนิทางออกค่าใชจ้่ายเอง ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิหรอืส าเนาสมุดบัญชี

 เงนิฝากประจ าสว่นตัว ยอ้นหลัง 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบัญชขีองทา่นใหถ้งึปัจจบุันดว้ย) ควร
 เลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลักเพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามี

 ฐานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา  ( ก ร ณี
 นี้สถานทูตอาจจะขอสมุดบัญชตีัวจรงิเก็บไวใ้นระหว่างการพจิารณา (น าไปเผือ่ในวันยืน่วซีา่ดว้ย 

 และคนืใหก้ับทา่นในวันทีร่ับวซีา่) 
 5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง หรอืเดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการ
 ยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย ใหบุ้คคลในครอบครัวดว้ย – ตอ้งท า BANK GUAR

 ANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบัญช ี(บุคคลทีอ่อก
 ค่าใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชื่อ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และบุคคลที่เจา้ของบัญชีออก

 ค่าใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดินทาง) ตอ้งสะกดชื่อ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต กรุณายื่นขอจาก 
 ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย้ื่นไดไ้ม่เกนิ 30 วัน หลังจาก

 ธนาคารออกให ้ตอ้งท าหนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสัมพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor 
 Letter)  
 

 
**** ทางสถานฑตูไมร่บัพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน **** 

**เอกสารทางการเงนิ สามารถใชบ้ัญชเีงนิฝากประเภท กองทนุ พันธบัตรรัฐบาลและสลากออมสนิได ้** 
 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ เช่นคา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 
(กรณีออกต ัว๋แลว้) 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

 
โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

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

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

3.ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี ................................................................................... 
โปรดระบเุหตทุีเ่ปลีย่น ) ................................................................................... 
4.ทีอ่ยูปั่จจบุัน(ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 

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

...................................................รหัสไปรษณีย.์................... 

อเีมล.์...................................................... 
โทรศัพทบ์า้น ..................................................... มอืถอื ..................................................... 

5.อาชพีปัจจบุัน..............................................ต าแหน่ง.........................................................  
ชือ่สถานทีท่ างานหรอืรา้นคา้/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย 
............................................................................................. 

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

รหัสไปรษณีย.์..............โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย..............................................
อเีมล.์...................................................... 
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา่ (.....) มา่ย (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา (.....) แยกกนั

อยู ่
7. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั กรณุาระบ ุ
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ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสมัพันธ.์..............................  
ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสมัพันธ.์.............................. 

ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสมัพันธ.์.............................. 
8.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบุัน ทา่นอาศัยมากีปี่....................................... 

9.วันเดอืนปีเกดิของบดิา.......................................................................สถานทีเ่กดิ
................................. 
10.วันเดอืนปีเกดิของมารดา...................................................................สถานทีเ่กดิ

.................................. 
11.รายไดต้อ่เดอืน............................................บาท 

12.รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก
......................................................................... 

แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้
............................................................................................................ 
13.คา่ใชจ้า่ยของทา่นตอ่เดอืน.........................บาท 

14.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่ง ๆ ตอ่เดอืน...................บาท 
15.ทา่นมหีลักทรัพยส์ว่นตัวนอกเหนือจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบัตร หุน้ หรอือืน่ ๆ กรณุาระบุ

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

....................................................................................................................................... 
16.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอืน่ ๆนอกเหนือจากประเทศอังกฤษหรอืไม ่

ถา้เคยโปรดระบปุระเทศนัน้และเพราะเหตใุด
....................................................................................... 

17.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่อังกฤษหรอืไม.่.....................................ถา้เคย  
เพราะเหตใุด

....................................................................................................................................... 
18.ภายใน10ปีทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม…่……………………………………….……………… 
ถา้เคย ไดว้ซีา่ประเภทไหน....................................... 

วันออกวซีา่...........................................................วันหมดอายขูองวซีา่
............................................................................. 

เดนิทางเขา้องักฤษกีค่รัง้..................เมือ่วันที.่....................................................ถงึวันที่ 
......................................... 

19.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส รวมถงึบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชือ่ – นามสกลุ / วันเดอืนปีเกดิ 
รวมถงึ 
สถานทีเ่กดิดว้ย 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอื
เดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอื
เดนิทาง................ 
-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอื

เดนิทาง................ 
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-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอื
เดนิทาง................ 

20.ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้
เลขพาสปอรต์......................วันออก......................วันหมดอาย.ุ.......................ออกให ้ ณ ประเทศ

............................. 
สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่....................... 
เลขพาสปอรต์......................วันออก.......................วันหมดอาย.ุ......................ออกให ้ ณ ประเทศ

...................... 
สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่..................... 

เลขพาสปอรต์......................วันออก.......................วันหมดอาย.ุ......................ออกให ้ ณ ประเทศ
....................... 

สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่...................... 
เลขพาสปอรต์.....................วันออก........................วันหมดอาย.ุ......................ออกให ้ ณ ประเทศ
......................... 

21. ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา 
1.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง

........................... 
2.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 

3.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 

4.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 

5.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
6.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง

........................... 
7.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง

........................... 
8.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง 

.......................... 
9.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 

10.ประเทศ......................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 

22.วันเดนิทางไปองักฤษวนัที.่.........................................ถงึวันที.่.............................................. 
23.ทีพั่กในองักฤษ........................................................................... 
ทีอ่ยู่

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

.....................................................................เบอรโ์ทร........................................................ 
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24.บรษัิททีค่ณุท างาน/บรษัิทท าเกีย่วกบัอะไร
.......................................................................................................... 

25.มเีงนิคงเหลอืในบัญชทีัง้หมดเทา่ไหร ่
................................................................................................................. 

 
*** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์
ออนไลนข์องทา่น *** 

-หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
-หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการท างานของทา่นเป็น

ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 
 

หมายเหต ุการอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิท
เป็นเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 


