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MONO ENGLAND  
6 วนั 4 คนื 



 

 
 ชม สโตนเฮนจ ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก  
 ชมววิโดยรอบของ ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน  
 ชม หอนาฬกิาบิก๊เบน  
 ถ่ายรปูดา้นนอก วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์ 
 บนัทกึภาพกบั ลอนดอนอาย  
 ถ่ายรปูดา้นนอก พระราชวงับคักิง้แฮม 
 ถ่ายรปูกบั จตัรุสัทราฟัลการ ์ 
 ไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนออ๊กซฟ์อรด์, บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ  
 อสิระใหท่้านท่องเทีย่วตามอธัยาศยัเตม็วนั ในกรงุลอนดอน  

 
ก าหนดการเดนิทาง 
วนัที ่1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - โคลอมโบ - ฮทีโธรว ์
 
06:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 10 เคานเ์ตอร ์

W สายการบนิ SriLankan Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
09:00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน บนัดารานายเก ประเทศศรลีงักา โดยเทีย่วบนิที ่UL403 
 
11:00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน บนัดารานายเก Bandaranaike ประเทศศรลีงักา Sri Lanka (เพือ่แวะ

เปลีย่นเคร ือ่ง) 
 
12:50 น. ออกเดนิทางต่อสู่ ท่าอาศยาน ฮทีโธรว ์ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิ SriLankan Airlines เทีย่วบนิ

ที ่UL503 
 
19:10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน ฮทีโธรว ์ประเทศองักฤษ หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจ

รบัสมัภาระเรยีบรอ้ย นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 
 
ทีพ่กั  Ibis London Heathrow Airport Hotel หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

วนัที ่2  ลอนดอน - ซาลสิบวัร ี ่- สโตนเฮนจ ์- เมอืงบาธ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาลสบ์วัร ี ่Salisbury เมืองชนบทเล็กๆ แบบองักฤษอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้อง
กรงุลอนดอน ระหว่างทางท่านสามารถชมทศันียภาพของชนบทองักฤษทุ่งหญา้กวา้งทีส่วยงามตามเสน้ทาง 
นําท่านชม สโตนเฮนจ ์Stonehenge 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก กองหินหรอืแนวแท่งหินที่เป็น
ความลบัดํามืดในชว่งหน่ึงของประวตัศิาสตร ์แนวหนิทีม่ีขนาดมหุมาเรยีงรายราวๆ 3 กโิลเมตร ประกอบไป
ดว้ยกอ้นหนิทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ 112 กอ้น ตัง้โดดเด่นอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซอ้นกนัอยู่ 3 วง 
มอีายุประมาณปลายยุคหนิถงึตน้ยุคบรอนซ ์ใหท่้านไดเ้ก็บภาพทีร่ะลกึถ่ายรปูตามอธัยาศยั 
 
 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาธ Bath เมืองทีส่มเด็จพระเจา้เอ็ดการผู์ท้ีร่กัความสงบไดทํ้าพธิรีาชาภเิษก เป็น
พระมหากษตัรยิอ์งักฤษทีม่หาวหิารบาธ ในปี พ.ศ. 1516 ต่อมาในสมยัจอรเ์จยี บาธกลายเป็นเมืองนํ้าแรท่ี่
เป็นทีนิ่ยมกนัมาก ทําใหเ้มืองขยายตวัมากและมีสถาปัตยกรรมจอรเ์จยีทีเ่ด่นๆ จากสมยัน้ันทีส่รา้งจากหิน
บาธทีเ่ป็นสเีหลอืงนวล สามารถเห็นสถาปัตยกรรมแบบนีไ้ดท้ั่วทัง้เมืองบาธทําใหเ้ป็นเมืองทีม่ีความสวยงาม 
เมอืงบาธไดร้บัการแต่งตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 เทีย่วชมเมืองสวยงามทีม่ี
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเขา้ชม พิพิธภณัฑน์ ้าแร่รอ้นโรมนั ประมาณ 15 
ปอนด)์ 

 
 



 

 
 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Ibis London Heathrow Airport Hotel หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่3  ลอนดอน - ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน - บิก้เบน - ลอนดอนอาย - พระราชวงับกักิง้แฮม -  

ถนนออ๊กซฟ์อรด์ - เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์- จตรุสัทราฟัลการ ์
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม กรุงลอนดอน มหานครอนัยิง่ใหญ่ทีเ่ต็มไปดว้ยประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่ง
เครอืจ ักรภพ และศูนยร์วมอํานาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนยร์วม
สถาปัตยกรรมทีส่วยงามแห่งหน่ึงของโลก นําท่านเก็บภาพความประทบัใจสวยๆ และเดนิชมววิโดยรอบของ 
ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน Tower of London (คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่เขา้ชมประมาณ 14.50 ปอนด)์ 
สรา้งขึน้โดย พระเจา้วิล เลียมที่ 1 แห่งองักฤษในปี ค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสกเ์พื่อใชเ้ป็น
พระราชวงั และป้อมปราการป้องกนักรุงลอนดอนมีการขดุคูคลองลอ้มรอบปราสาทเพื่อป้องกนัระหว่าง
กาํแพงช ัน้ในและนอก ปัจจบุนัใชเ้ก็บมหามงกุฎ และเคร ือ่งเพชรของพระราชวงศอ์งักฤษเป็นสถานทีแ่ห่งประวิ
ตศิาสตรท์ีย่าวนาน และมสีสีนัทัง้สยดสยองและน่ากลวั เน่ืองจากคร ัง้หน่ึงทีน่ี่เคยเป็นคุกและทีป่ระหารมาก่อน 
ใกล ้ๆ  กนัเป็นทีต่ ัง้ของสะพาน Tower Bridge อกีสญัลกัษณห์น่ึงของลอนดอน ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑซ์ ึง่
เป็นกลุ่มอาคารและหอคอย นําท่านชม หอนาฬิกาบิก๊เบน BIG BEN ของกรุงลอนดอนประเทศองักฤษ 
ตัง้อยู่บนหอสูง 180 ฟุต หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟุต ตวัเลขบอกเวลายาว 24 นิว้ ระฆงัตหีนักถงึ 14 ตนั สรา้งขึน้
โดย เอ็ดมนัต ์เมคเกตต ์เดนิสนั เป็นนาฬกิาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกเป็นศูนยค์วบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรนิีช 
ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทางวทิยุ BBC ลอนดอน ในการถ่ายทอดเสยีงการตรีะฆงัไปทั่วโลก
และยังเป็นหอนาฬิกาประจําพระราชวังเวสตม์ินสเตอร ์ซึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็นรฐัสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั หอนาฬิกาถูกสรา้งหลงัจากไฟไหมพ้ระราชวงัเวสตม์ินสเตอรเ์ดมิ เมื่อ
วนัที ่16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส ์แบรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ โดยมคีว  ามสูง 96.3 เมตร ตวันาฬิกาอยู่สูง
จากพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรมั ซึง่แขวนไวบ้รเิวณชอ่งลมเหนือหนา้ปัดนาฬิกา ตวัอาคารสรา้ง
ดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัสมเด็จพระราชนีินาถวกิตอเรยี Victorian gothic  
 

 
จากน้ันนําท่านถ่ายรูปดา้นนอก วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์Westminster Abbey เดมิเป็นสํานัก
สงฆ ์แอบบี แต่ปัจจุบนัเป็นวดันิกายองักลิคนัที่ต ัง้อยู่ทางตะวนัตกของพระราชวงัเวสตม์ินสเตอรใ์นกรุง
ลอนดอนประเทศองักฤษ ซึง่สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบกอธคิ นอกจากหอคอยทีเ่ป็นสถาปัตยกรรม
ฟ้ืนฟูกอธคิ แอบบเีวสตม์นิสเตอรเ์ป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นการทําพระราชพธิบีรมราชาภเิษก และทีฝั่งพระบรมศพ



 

ของพระมหากษตัรยิอ์งักฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถงึปี ค.ศ. 1556 แอบบไีดร้บัเลือ่น
ฐานะขึน้เป็นมหาวหิาร ต่อมาในรชัสมยัของสมเด็จพระราชนีินาถเอลซิาเบธที ่1 แอบบก็ีไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็น
พระอารามหลวง Royal Peculiar นําท่านชม มหานครลอนดอน และใหท่้านไดบ้นัทกึภาพกบั ลอนดอน
อาย London Eye ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีสู่งทีสุ่ดในทวปียุโรป มคีวามสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมา
เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนัก ท่องเทีย่วไดอ้ย่างมาก มีผูม้าเยือนมากกว่า 3 
ลา้นคนต่อปี 

 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันใหทุ้กท่านไปเก็บววิสวยๆ กบัการถ่ายรปูดา้นนอก พระราชวงับคักิง้แฮม Buckingham Palace 
ซึง่เดมิเป็น “คฤหาสน”์ ก่อนจะไดร้บัการสถาปนาเป็นพระราชวงัประจําราชวงศอ์งักฤษ นําท่านถ่ายรูปกบั 
จตัุรสัทราฟัลการ ์Trafalgar Square เป็นจตัุรสัทีใ่หญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน กลางจตัุรสัน้ันมี
อนุสาวรยีล์อรด์เนลสนั วรีบุรษุคนสําคญัขององักฤษ ตัง้อยู่บนเสาสูงใกล ้ๆ กนัเป็นทีต่ ัง้ของพระบรมรูปทรงมา้
ของพระเจา้ชาลสท์ี ่1 และป้ายเร ิม่ตน้กโิลเมตรหรอืไมลท์ี ่0 ทราฟัลการส์แควสย์งัเป็นจุดทีนั่กท่องเทีย่วนิยม
มาถ่ายภาพ ในวนัครสิตม์าสจะมกีารประดบัไฟ และตน้ครสิตม์าสอย่างสวยงาม และเป็นทีต่ ัง้ของพพิธิภณัฑ ์
แห่งชาต ิNational Gallery พิพธิภณัฑภ์าพวาดบุคคลแห่งชาต ิNational Portrait Gallery ซึง่มี
ภาพเขยีนจากทั่วยุโรปแสดงอยู่กว่า 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศอ์งักฤษและบุคลสําคญัใน
ประวตัศิาสตรอ์งักฤษ ตัง้แต่ยุคโบราณจนถงึยุคปัจจุบนั ผ่านชม มหาวิหารเซนตป์อล ทีม่ียอดโดมใหญ่เป็น
อนัดบั 2 ของโลก สถานทีใ่ชจ้ดัพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่าสเปนเซอร ์
ผ่านชม ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนยก์ลางการปกครองส่วนทอ้งถิน่มากกว่า 800 ปี แลว้เขา้สู่ 
ถนนไวทฮ์อลล ์อาคารทีทํ่าการของรฐัในปัจจบุนั, บา้นเลขที ่10 ถนนดาวนน่ิ์ง บา้นพกัของนายกรฐัมนตรี
องักฤษ นําท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนออ๊กซฟ์อรด์ Oxford Street เป็นย่านชือ่ดงัใน
กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ มีความยาวถงึ 1.6 กม มีรา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ช ัน้นําขององักฤษ และชอ้ป
ป้ิงเซ็นเตอรม์ารวมกันอยู่บนถนนเสน้เดียวกันมากมายไม่ว่าจะเป็น พลาซาอ็อกซฟอรด์สตรีท , 
หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลุยส,์ หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ ซึง่แต่ละหา้งก็ลว้นแลว้แต่มีช ือ่เสยีง
ดว้ยกนัทัง้สิน้ 
 
 

 



 

 
ค า่ อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั  Ibis London Heathrow Airport Hotel หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที ่4  อสิระ 1 วนัเตม็ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 อสิระใหท่้านท่องเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั ในกรุงลอนดอน หรอืรอบนอกซึง่สามารถเดินทางไดง้่าย 

โดยรถไฟใตด้นิ Tube รถเมล ์ทีค่รอบคลุมการเดนิทางทั่วกรงลอนดอนและรอบนอก หรอืท่านจะเลอืกไป
เทีย่วชมบรเิวณรอบนอกกรุงลอนดอน เชน่ เมืองแคมบรดิจ ์ซึง่เป็นเมืองมหาวิทยาลยัน่าเทีย่ว ซึง่ใชเ้วลา
เดนิทางจากลอนดอนไม่เกนิ1ช ัว่โมงโดยรถไฟ หรอืจะไปเมืองวนิเซอรเ์ทีย่วชมพระราชวงั Windsor ซึง่อยู่
ทางทิศตะวนัตก โดยสามารถเดินทางไปกลบัจากลอนดอนไดง้่ายๆ ดว้ยรถไฟ กรณีที่ท่านเลือกเที่ยวใน
ลอนดอนจะมีมิวเซีย่มสําคัญมากมายซึง่มีทั้งเสียค่าเขา้ชมและไม่เสียค่าเขา้ชม เชน่ บรติิชมิวเซีย่ม 
National Museum ขึน้ลอนดอนอาย น่ังเรอืล่องแม่นํ้าเทมส ์น่ังรถบสัเปิดประทุน Big Bus เป็นตน้ หรอื
ไปชอ้ปป้ิงหา้งดงั Harrods ไดต้ามอธัยาศยั หรอืท่านจะไปถ่ายรูปหนา้สนามบอล สแตมฟอรด์บรดิจ ์
Stamford Bridge ซึง่เป็นสนามฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลเชลซทีีต่ ัง้อยู่ที ่ฟูลมั ลอนดอนก็สามารถไปไดม้ี
ไกดแ์นะนําการเดนิทางใหท่้าน 

 
 

 
 
 
เทีย่ง อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
  
ค า่ อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั  Ibis London Heathrow Airport Hotel หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที ่5  ออ๊กซฟ์อรด์ - ไครสตเ์ชริช์คอลเลจ - บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ - สนามบนิฮทีโธรว ์
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงออ๊กซฟ์อรด์ Oxford เป็นเมืองทีอ่ยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศองักฤษ มี

ประชากรประมาณ 170,350 คน เป็นเมอืงทีม่คีวามหลากหลายของเช ือ้ชาตแิละเตบิโตเรว็มากทีสุ่ด รวมถงึ
เป็นเมอืงทีม่สีถานทีท่่องเทีย่วทีม่ปีระวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน หากพูดถงึเมอืง Oxford คนทัว่โลกมกัจะรูจ้กัเมอืง
นีใ้นฐานะของ “เมืองแห่งการศึกษา” เน่ืองจากเป็นสถานที่ต ัง้ของ University of Oxford ซึง่เป็น
มหาวิทยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลก โดยภายในมหาวิทยาลยัก็จะประกอบไปดว้ยวิทยาลยัทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของ
มหาวิทยาลยัมากกว่า 30 แห่ง ซึง่แต่ละวทิยาลยัก็จะมีความแตกต่างหลากหลายในเร ือ่งของสาขาวชิาและ
หลกัสูตร ทีม่ีช ือ่เสยีงไดแ้ก่ Balliol College, Christ Church, Hertford College, New College, 
Worcester College, Trinity College เป็นตน้ ประกอบกบัระบบการศกึษาทีม่คีวามทนัสมยัของทีน่ี่ ดว้ย
เหตุนีเ้องจงึทําใหเ้หล่าบุคคลทีม่ชี ือ่เสยีงระดบัโลกจาํนวนมากเขา้มาศกึษาต่อทีม่หาวทิยาลยัแห่งนี ้เรยีกไดว้่า
เป็นเมอืงทีเ่ปรยีบเสมอืนศูนยก์ลางแห่งการเรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิ นําท่านไปที ่ไครสตเ์ชริช์คอลเลจ Christ 
Church College เป็นวทิยาลยัทีใ่หญ่ และงามสง่าทีสุ่ดในอ็อกซฟ์อรด์ มีช ือ่เรยีกกนัง่ายๆว่า เดอะเฮา้ส ์
ก่อตัง้ในปี 1525 ในชือ่ คารด์ินัล คอลเลจ โดยพระคารนั์ลวูลซยี ์คนเดียวกบัผูท้ี่สรา้งแฮมป์ตนัคอรด์ใน



 

ลอนดอน ก่อนที่พระเจา้เฮนรทีี่ 8 จะเปลีย่นชืน่มาเป็นไครสตเ์ชริช์ แต่ตราวิทยาลยัก็ยงัคงเป็นหมวกทรง
แหลม ของพระราชาคณะวูลซยี ์วทิยาลยัแห่งนีอ้ยู่ในเครอืของมหาวทิยาลยัแห่งออ๊กฟอรด์ ในภาพยนตรช์ ือ่
ดงัอย่าง แฮรร์ ี ่พอตเตอร ์เอง ในบางฉากบางตอนก็มแีรงบนัดาลใจจากวทิยาลยัแห่งนี ้เชน่ มหีอคอยทอม ตัง้
โดดเด่นเป็นประตูทางเขา้หลกั ออกแบบโดยครสิโตเฟอร ์เร็น ในปี 1681 เป็นหอระฆงัมีระฆงัช ือ่ Great 
Tom นํ้าหนักเกอืบ 7 ตนัตดิตัง้อยู่ และจะต ี101 คร ัง้ บอกเวลา 21.05 น.ของทุกคนื เหตุทีต่ ี101 คร ัง้ ก็
เพือ่เป็นการราํลกึถงึสมาชกิ 101 คนเมือ่แรกกอ่ตัง้วทิยาลยั และตใีนเวลา 21.05 น.แทนทีจ่ะตใีนเวลา 3 ทุ่ม
ตรงก็เพราะอ็อกซฟ์อรด์ อยู่ทางตะวนัตกของลอนดอน อยู่บนเสน้ลองตจิูดที ่1 องศา 15 ลปิดา ดงัน้ันถา้ไม่
นับตามเวลามาตาฐาน GMT เวลาทีอ่อ๊กซฟ์อรด์ขณะตรีะฆงัจะตรงกบั 21.00 น. พอด ี

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเดนิทางสู่ บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ Bicester Village Shopping Centre ก่อตัง้ในปี

1992 มรีา้นคา้มากกว่า 900 รา้นของแฟช ัน่ช ัน้นําของโลก และแบรนดไ์ลฟ์สไตลค์อลเลคช ัน่ทนัสมยั อาท ิ
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 

 

 
ค า่  อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 จนถงึเวลานัดหมายนําท่านเดนิทางสู่ ท่าอาการศยานฯ ฮทีโธรว ์เพือ่เดนิทางกลบั 
 
20:40 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ SriLankan Airlines เทีย่วบนิที ่UL504 
 
 
วนัที ่6  โคลอมโบ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
12:40 น. เดนิทางถงึ บนัดารานายเก โคลอมโบ ประเทศศรลีงักา (เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง) 
 
14:35 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ SriLankan Airlines เทีย่วบนิที ่UL406 
 
19:40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
องักฤษ 

เดอืน  กมุภาพนัธ ์

06 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62  35,900 35,900 35,900 8,500 5,300 

11 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62  38,900 38,900 38,900 8,500 5,300 

22 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62  38,900 38,900 38,900 8,500 5,300 

เดอืน  มนีาคม 

07 ม.ีค. 62 - 12 ม.ีค. 62  38,900 38,900 38,900 8,500 5,300 

15 ม.ีค. 62 - 20 ม.ีค. 62  39,900 39,900 39,900 8,500 5,300 

23 ม.ีค. 62 - 28 ม.ีค. 62  39,900 39,900 39,900 8,500 5,300 

เดอืน  เมษายน 

02 เม.ย. 62 - 07 เม.ย. 62 * วนัจกัร ี 42,900 42,900 42,900 8,500 5,300 

12 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 * วนัสงกรานต ์ 45,900 45,900 45,900 8,500 5,300 

20 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62  39,900 39,900 39,900 8,500 5,300 

เดอืน  พฤษภาคม 

03 พ.ค. 62 - 08 พ.ค. 62  39,900 39,900 39,900 8,500 5,300 

15 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 * วนัวสิาขบูชา 42,900 42,900 42,900 8,500 5,300 

23 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62  38,900 38,900 38,900 8,500 5,300 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากทีไ่ดช้าํระค่ามดัจําทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรณุาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
 กรณีทีอ่อกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบหากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเคร ือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในส่วนนี ้
 หลงัจากทีท่่านไดช้าํระค่ามดัจาํ และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ

จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเคร ือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่าน้ัน 
 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจา่ยค่าพกัเดีย่วเพิม่

ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิําหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนินํ้าใจกบัผู ้

ใหบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้า่ยส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 
 
 
 
 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ SriLankan Airlines 
 ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว สําหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษิทั** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการเดนิทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่าํนาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

 ค่าบรกิาร และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 40 ปอนด ์ /ท่าน ตลอดทริ

ปการเดนิทาง 
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินกําหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์้าหนักดงันี ้กระเป๋า

โหลดใตเ้คร ือ่งบนิจาํนวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 
 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ัง่เพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และสําหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 ค่าทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกาํหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวซีา่สําหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3. ใบสําคญัถิน่

ที่อยู่ 4. สําเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชเีงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบรษิัทจะเป็น
ผูด้ําเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยชาํระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้ง
ทําเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 ค่าวซีา่นักท่องเทีย่ว กรณียืน่ขอ VISA จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมในการยืน่ ท่านละ 5,300 บาท (ค่าวซีา่อาจมีการ
เปลีย่นแปลขึน้ลงตามอตัราค่าเงนิ) (ค่าธรรมเนียมวีซา่ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใหก้บัท่าน ไม่ว่าท่านจะ
ผ่านการพจิารณาหรอืไม่ก็ตาม) 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถทํากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์และเหตุ
สุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ํารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะคํานึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านไดไ้ม่
ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวีซา่ อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพํ่าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทักาํกบัเท่าน้ัน 



 

5. เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํ หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืชาํระโดยตรงกบัทางทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เงือ่นไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

 กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชาํระมดัจาํ งวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนทีเ่หลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  
 กรณี ไม่มวีซีา่ หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษิทัดําเนินการยืน่เอกสารวซีา่ จะตอ้งมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการ 

ท่านละ 5,300 บาท  
 กรณีที ่ยงัไม่ออกต ัว๋ และวซีา่ไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกั 
 ค่ามดัจาํตั๋วเคร ือ่งบนิท่านละ 5,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนียมในการยนืวซีา่ และจะคนืเงนิส่วนทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 วนั 

หลงัจากวนัทราบผล  
 กรณีที่ ออกต ัว๋แลว้ และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการหัก

ค่าธรรมเนียมตามราคาจรงิ 
 กรณี วซีา่ไม่ผ่าน การพจิารณาจากทางสถานทูต บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบเกีย่วกบัตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ 
 การยืน่ขอวีซา่เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มส่ง

มอบเอกสารประกอบการยืน่วซีา่ ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สปัดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์
ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ของท่านได ้และท่านจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วี
ซา่อกีคร ัง้หน่ึง) 

 กรณีท่านส่งเอกสารในการทําวีซา่ล่าชา้ไม่ทนักําหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และผลวีซา่ของท่านไม่ผ่าน
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจาํท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจาํท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินท ัง้หมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ จะทําการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรยีกคืนได ้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตั๋ว 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย
การบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 



 

 

เอกสารประกอบการขอ VISA  สถานทูตองักฤษ 
 
สถานทีต่ดิต่อ 

การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศูนยร์บัคํารอ้งขอวซีา่ **ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 
15 วนัท าการ ไม่รวมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ*์* 
 
การเตรยีมเอกสาร  

1. ส าหรบับุคคลทัว่ไป 
 หนังสือเดินทางมีอายุเหลือนับจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตํ่า

กว่า 6 เดอืน (ถา้ท่านทีม่พีาสปอรต์เล่มเกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายส ี 2” จํานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดํา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอา

รูปรบัปรญิญา, ใส่ชดุครุย, หรอืใส่ชดุราชการ, ไม่ยิม้, พืน้หลงัเป็นสี
ขาว  ต ้อ งไ ม่ เ ป็นลวดลาย  และห ้าม เ ป็นภาพถ่ ายที่ส แกนจาก
คอมพวิเตอร)์   

 สําเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลเบอรโ์ทรศพัท ์มือถอื/เบอรบ์า้น/เบอรท์ีท่ํางาน/

ทีอ่ยู่ เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ 
 กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีทีคู่่สมรสเสยีชวีติ) ใบมรณะบตัร  
 สําเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกุล (ถา้ม)ี  
 หลกัฐานการเงนิ (กรุณาเตรยีมใหถู้กตอ้ง ใชท้ ัง้ Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดยีวกนั) 

1. หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุ ชือ่เจา้ของบญัช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) มี อายุไม่เกนิ 
20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มียอดเงนิไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รบัรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (สะกดชือ่-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 
ม ีอายุไม่เกนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

3. สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจบุนัและนําสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานทูตในวนัสมัภาษณ ์
** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบญัชอีอมทรพัยเ์ล่มเดยีวกนัเท่าน้ัน ** 

 หนังสอืรบัรองการทํางาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษิทัทีท่่านทํางานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
1. กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษิทัทัว่ไป ใชห้นังสอืรบัรองการทํางานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
2. กรณีประกอบธรุกจิส่วนตวั ใชส้ําเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคดัไม่เกนิ 3 เดอืน) หรอื สําเนาใบ

ทะเบยีนพาณิชย ์และหนา้หนังสอืรบัรองตอ้งมชี ือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้ส่วน หรอืเป็นเจา้ของกจิการ
ดว้ย     

3. กรณีทําธรุกจิส่วนตวั (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ําหนังสอืชีแ้จงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสือรบัรองการทํางานจากหน่วยงานน้ันๆ (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย) ไม่

สามารถใชส้ําเนาบตัรขา้ราชการเพยีงหลกัฐานเดยีวยืน่ต่อสถานทูตได ้  
2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบุคคลทัว่ไป และขอเพิม่เตมิดงันี)้  

 หนังสอืรบัรองการเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเท่าน้ัน) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเท่าน้ัน  
3. ส าหรบัเด็ก ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายุไม่เกนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดงันี)้ 

 หนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางทีท่ําจากทีว่่าการอําเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรอืมารดาท่านใดท่านหน่ึง ไม่ตอ้งทํา)  
 หนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
 กรณีผูเ้ดนิทางอายุตํ่ากว่า 15 ปีขอสําเนาสูตบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ (ไม่สามารถใชบ้ตัรประชาชนเด็กได)้  
 สําเนาบตัรประชาชน (บดิา และมารดา)   
 ใบรบัรองการทํางานงานของบดิา หรอื มารดา 
 กรณีทีบ่ดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรบัรองการทํางานจากตน้สงักดั และสําเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชดุ  
 หลกัฐานการเงนิ (สําเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถ่ายตัง้แต่หนา้แรกจนถงึปัจจุบนั) ของบดิา หรอืมารดา  
 สําเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส าหรบับุคคลทีถ่อืพาสปอรต์ต่างประเทศแต่มถีิน่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดินทางพาสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อย่างนอ้ย 1 เดือน ดงัน้ันตอ้ง

เปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เล่มเหลอืง) กอ่น  
 ท่านตอ้งทําการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รยีบรอ้ยก่อน จงึจะสามารถยืน่วซีา่ได ้(ระยะเวลาในการ

พจิารณาผลวซีา่ขึน้อยู่กบัทางสถานทูต) 
 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของท่าน *** 
 
หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมือในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
ส ถ า น ทู ต ข อ เ อ ก ส า ร เ พิ่ ม เ ติ ม ท า ง บ ริษั ทใ ค ร่ ข อ ร บ ก ว นท่ า น จ ัด ส่ ง เ อ ก ส า ร ด ัง ก ล่ า ว ด ้ว ย เ ช่ น ก ัน



 

 
เอกสารขอยืน่ VISA  องักฤษ 

  ***กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ เท่านัน้*** 
 

1. ชือ่-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง (ภาษาไทย)   
2. ชือ่-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง (ภาษาองักฤษ)   
3. วนั/เดอืน/ปีเกดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ สถานทีเ่กดิ 

     ประเทศ     
4. ทีอ่ยู่ (ถา้ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยู่ปัจจุบนัคนละทีอ่ยู่กรุณาแจง้รายละเอยีด)     

  
   
รหสัไปรษณีย ์  
4.1 ท่านอาศยัอยู่ในบา้นหลงันีม้าเป็นเวลา  ปี    เดอืน 

4.2  โทรศพัทบ์า้น   
4.3  ทีท่ํางาน   
4.4  มอืถอื    
4.5  โทรสารFax   
4.6  E-Mail   

 5.  มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด     เล่ม      
5.1 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอายุ   
5.2 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอายุ   
6. หนังสอืเดนิทางปัจจบุนัเลขที ่   

วนัทีอ่อก   หมดอายุ   
   7.  ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่นั และวตัถุประสงคใ์นการไป 

7.1 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
 7.2 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.3 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.4 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.5 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.6 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.7 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.8 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.9 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.10 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
        เหตุผลในการเดนิทาง   

8. ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม่   
8.1 หากท่านเคยเขา้ประเทศองักฤษเมือ่   
8.2 วนัเดอืนปีทีเ่คยเขา้คร ัง้ล่าสุด   
8.3 รวมทัง้หมดกีว่นั   
8.4 วตัถุประสงคใ์นการไป   

9. ท่านเคยไดร้บัการปฏเิสธวซีา่องักฤษ หรอืประเทศอืน่ๆหรอืไม่   
9.1 หากท่านเคย เคยถูกปฏเิสธจากประเทศ   



 

9.2 สาเหตใุนการถูกปฏเิสธวซีา่   
10. สถานภาพ    ❍ โสด   ❍ หย่า และมทีะเบยีนหย่า (ตอ้งนํามาแสดงดว้ย) 

        ❍ แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีน) ❍ แต่งงาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งนํามาแสดงดว้ย) 
 
ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจ่ายต่างๆ 

11. งานปัจจบุนัทําอาชพี, ตําแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
11.1 ชือ่บรษิทัทีท่ํางาน   
11.2 วนัทีเ่ร ิม่การทํางาน   
11.3 ทีอ่ยู่ของบรษิทัทีท่ํางาน   

12. ท่านมรีายไดน้อกเหนือจากงานประจาํหรอืไม่   ❍ ม ี  ❍ ไม่ม ี   
12.1 ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด   
12.2 เงนิเดอืน        บาท 

13. รายไดร้วมต่อเดอืนจากทุกงานทีท่่านทํา     บาท 
14. ท่านมรีายรบัจากแหล่งอืน่ๆหรอืไม่รวมทัง้เพือ่นๆ และครอบครวั ❍ ม ีรายได ้  บาท ❍ ไม่ม ี

14.1  ถา้มโีปรดแสดงรายละเอยีด   
      15. ท่านไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้ ือ้บา้น , ทีด่นิ , อสงัหารมิทรพัย ์, ซือ้หุน้เล่นแชรห์รอืไม่ 

❍ ม ีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบุจาํนวน              ❍ ไม่ม ี
16. ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชกิครอบครวัเดอืนละเท่าไหร ่  
17. ท่านไดใ้ชเ้งนิส่วนตวัต่อเดอืนเท่าไหร ่  
18. ในการเดนิทางคร ัง้นีใ้ครเป็นคนออกค่าใชจ้า่ยใหท้่าน   
19. ใครเป็นคนจา่ยค่าใชจ้า่ยต่างๆ เชน่ ค่าโรงแรม ค่าอาหาร   
20. ถา้มคีนจา่ยใหท้่านไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรอืทัง้หมด เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจาํนวนเงนิเท่าไหร ่  
21. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของท่านในการไปองักฤษเป็นจาํนวนเงนิเท่าไหร ่  

 
กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

22. ชือ่-นามสกุล ของคู่สมรส   
22.1 วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคู่สมรส   
22.2 เชือ้ชาต ิ              สญัชาต ิ  
22.3 หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   วนัทีอ่อก   หมดอายุ   
22.4 ทีอ่ยู่ปัจจบุนัของคู่สมรส  
 
  

 
กรณีทีม่บุีตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทุกคน 

23. ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่1   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่2   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่3   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่4   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ  
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
 



 

ขอ้มูลของบดิา และมารดา 
24. ประวตัขิองบดิา  

ชือ่-นามสกุล ของบดิา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอายุ   

25. ประวตัขิองมารดา  
ชือ่-นามสกุล ของมารดา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอายุ   

 
 
 
 


