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-   สมัผสัหนึง่ในส ิง่มหศัจรรยข์องโลกกลุม่หนิสโตนเฮนจ ์ 
    (Stonehenge) 
-   เขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) 
-   ชมปราสาทคารด์ ิฟ๊ (Cardiff Castle)  ประเทศเวลส ์(Wales) 
-   ชมบา้นวลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare)  
     กวทีีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุขององักฤษ   
-   เมอืงอ๊อกฟอรด์ (Oxford) ชมสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์ร ือ่ง Harry Potter 
-   ถา่ยรปูกบั ทาวเวอรบ์รดิจ ์(Tower Bridge) 
    “สะพานหอคอย" สญัลกัษณแ์หง่หนึง่ของกรงุลอนดอน 
 

 

 

 

 

 

วนัที1่ กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ-ลอนดอน 
15.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ มาเลเซยี แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

17.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายบนิ มาเลเซยี แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่

MH783/MH002 (17.15-20.30/23.15-05.35(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 17.15 ชัว่โมง บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผ่อนบนเครือ่ง แวะเปลีย่นเครือ่งที่
เมอืงกวัลาลมัเปอร ์

 
 

 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที2่ ลอนดอน-สโตนเฮนจ(์ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก)-หมูบ่า้นลาคอด-เมอืงบาธ 
    โรมนับาธ-คารด์ฟิฟ์ 

05.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานฮทีโทรว ์กรุงลอนดอน หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น า
ท่านเดนิทางสู่เมอืงอเมซเบอรร์ี ่น าท่านสัมผัสหนึ่งในสิง่มหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหนิส
โตนเฮนจ  ์(Stonehenge) กลุ่มหนิที่มีลักษณะรูปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่ทราบ

วัตถปุระสงคท์ีแ่น่ชดัในยคุ 3,500-4,000 ปีมาแลว้ ทา่นจะทึง่กับความสามารถของมนุษยท์ี่
ไดน้ ากอ้นหนิขนาดใหญ่น ้าหนักบางกอ้นถงึ 45 ตัน  มาวางเรยีงกันเป็นวงกลมไดอ้ย่างน่า
มหัศจรรย ์จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นลาคอค ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นบรเิวณทีม่ทีวิทัศน์แบบ

อังกฤษแท ้ๆ  ทีส่วยงาม ชมบรรยากาศบา้นเรอืนตัง้แตส่มัยศตวรรษที่ 13 ทีส่รา้งดว้ยหนิอยู่
กลมกลนืกับธรรมชาต ิและไดรั้บการอนุรักษ์ใหบ้รรยากาศเหมอืนเมือ่เกอืบพันปีทีแ่ลว้ ที่
สวยงามจนถกูใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรห์ลายเรือ่ง อาท ิภาพยนตรเ์รือ่งแฮรร์ี ่พอตเตอร ์เดนิ

ชมบา้นเรอืน โบสถล์าคอคแอบเบ ้(ดา้นนอก) ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับบา้นเรอืนแบบอังกฤษ
โบราณแท ้ทีส่วยงาม ทีท่า่นไมส่ามารถพบไดใ้นทีอ่ืน่อกีแลว้   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (ฟิชแอนดช์พิ)  

บา่ย  น าทา่นออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงบาธ (Bath) ตัง้อยูใ่นหบุเขาของแม่น ้าเอวอนในบรเิวณทีม่ี
น ้าพรุอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชาวโรมันสมัยทีย่ังเรอืงอ านาจ และเป็นผูส้รา้งโรง
อาบน า้โรมนั (Roman Bath) และยังไดเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ้

(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้แร่รอ้นโรมนั (Roman Bath 

Museum) ซึง่มปีระวัตกิารคน้พบทีน่่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมอืง คือ 

บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบ่อน ้าแร่รอ้นคงิส ์(The Sacred Spring)  สว่นทีส่อง คอื บรเิวณวัด 
และสว่นทีส่าม คอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กทอ่งเทีย่วหรอืชาวเมอืงใชบ้รกิารน ้าแร่ซ ึง่มทีัง้
สระว่ายน ้า, บ่อน ้าแร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน ้า และสว่นทีเ่ป็น Turkish Bath เดนิทางต่อสู่

เมอืงคารด์ฟิฟ์ (Cardiff) เมอืงหลวงประเทศเวลส ์(Wales) หนึง่ในเครอืจักรภพ กลาง
ใจเมืองเป็นทีต่ัง้ของปราสาทคารด์ ิฟ๊ (Cardiff Castle)  เดมิเป็นทีพ่ านักของขุนนาง
ผูป้กครองเมอืง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ จากนั้นผ่านชมศาลาว่าการเมอืงและ

กลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ สนามกีฬามลิเลนเนียม 
อาคารทีท่ าการของรัฐ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

เย็น   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN EXPRESS CARDIFF BAY หรอืระดับใกลเ้คยีง  
 

วนัที3่ คารด์ฟิฟ์ - ไบบวิร ี- เมอืงเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์- เชลเทนิแฮล 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าท่านสูเ่ขต Cotswold พืน้ทีต่อนกลางของประเทศอังกฤษทีป่ระกอบดว้ยหมู่บา้นกว่า 
70 หมู่บา้นซึง่ความสวยงามของ Cotswold นั้นถูกขนานนามว่า Heart of England น า

ทา่นชมไบบวิร ี(Bibury)  หมูบ่า้นทีเ่ป็นสถานทีซ่ ึง่เต็มไปดว้ยกระทอ่มโบราณ และโบสถ์
อันเกา่แกอ่ยา่งเชน่ โบสถเ์ซนตแ์มรี ่อกีทัง้ยังมถีนนสวยๆ รายลอ้มดว้ยดอกไมส้สีดใสรมิ
สองขา้งทาง อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับบรรยายอันสุดแสนโรแมนตคิพรอ้มเก็บภาพ

ความประทับใจกับหมูบ่า้นเล็กๆแหง่นี้ 
เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัราคาร อาหารจนี 
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น าทา่นเดนิทางไปยังเมอืงเล็กแสนน่ารัก เมอืงเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์(Bourton 
On The Water)  ซึง่เป็นหมู่บา้นทีไ่ดรั้บการโหวตใหเ้ป็นหมู่บา้นทีม่คีวามสวยงามมาก
ทีส่ดุในอังกฤษ ดว้ยลักษณะของตัวอาคารทีม่คีวามโดดเดน่เฉพาะ ปลกูสรา้งตัวอาคารดว้ย

หนิ ซึง่เป็นหนิ Cotswold stone เท่านั้น ภายในหมูบา้นจะมแีม่น ้า Windrush ไหลผ่าน มี
เป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น ้ า  เป็นหมู่บา้นที่มีธรรมชาตสิุดแสนโรแมนติค 
หลังจากนั้นไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงเชลเทนิแฮม (Chelten-

ham) เมอืงสปาในกลอสเตอรเ์ชยีรเ์คาน์ต ีทางตะวันตก-ใตข้องอังกฤษ บนฝ่ังแมน่ ้าเชลต ์
มอีตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและพนุ ้าแร่ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

เย็น              รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัราคาร 
พัก HOLIDAY INN EXPRESS CHELTENHAM หรอืระดับใกลเ้คยีง 

 

วนัที4่ เชลเทนิแฮม - วลิเลีย่มเช็คสเปียร ์- ออ๊กฟอรด์ - อาคารไครช้เชริท์คอลเล็ท -      
                Bicester Village Outlet - ลอนดอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ัง
แมน่ ้าเอวอน อันเป็นบา้นเกดิของวลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare) กวทีี่

มชี ือ่เสยีงทีส่ดุของอังกฤษ  ชมเมอืงแสตรทฟอรด์ ซึง่ ร่มรืน่ไปดว้ยสวนสาธารณะ น าท่าน
ชมบา้นเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก) ชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity แม่น ้าเอวอนอันเงียบสงบ 
และสถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับกวเีอกผูน้ี้  อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ

จากรา้นคา้มากมาย น าท่านเขา้สูเ่มอืงอ๊อกฟอรด์ (Oxford) เมอืงแห่งการเรยีนรู ้และ
เมอืงสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง Harry Potter ภาพยนตรท์ีม่ ีชือ่เสยีงโด่งดังในยุค 
2000 โดย J.K. Rowling เมอืงอ๊อกซฟอรด์ เป็นเมอืงทีค่่อนขา้งเล็กกะทัดรัด ตัง้อยู่ทาง

ตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ ใกลก้ับแมน่ ้าเทมส ์จากนัน้น าทา่นชมอาคารไครช้
เชริท์คอลเล็ท (Christchurch College) จากทางดา้นนอก (ยังไม่รวมค่าเขา้ชม) เป็น
สถานทีถ่า่ยท าหนึง่ในฉากหอ้งอาหารของภาพยนตรแ์ฮรี ่พ็อตเตอร ์  

 
 
 

 
 

 
เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัราคาร อาหารจนี 

น าท่านเดนิทางสู ่เดนิทางสู่ Bicester Village outlet อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงจุใจ มี

หลากหลายแบรนดด์ังใหท้่านใหเ้ลอืกสรร อาท ิเชน่ Balenciaga, Valentino, MCM, Er-
menegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce 
& Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ  
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เย็น              อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พัก IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที5่ อสิระเทีย่วชมลอนดอนตามอธัยาศยั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

อสิระเต็มวัน โดยมหีัวหนา้ทัวรใ์หข้อ้มูล หรอื ค าแนะน า และ ทางบรษัิทไม่มรีถบรกิารสง่ 

คา่ใชจ้่ายทัง้หมดเป็นความรับผดิชอบของตัวทา่นเองเชน่ ชมพพิธิภณัฑบ์รติชิ (British 
Museum) ซึง่เป็นหนึง่ในพพิธิภัณฑด์า้นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของมนุษยทีส่ าคัญ
ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในโลก มกีารกอ่ตัง้ข ึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ้งตน้วัตถุที่

เก็บรวบรวมไวส้่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) ซึง่เป็น
แพทยแ์ละนักวทิยาศาสตร ์พพิธิภัณฑแ์หง่นี้เปิดใหบ้รกิารแกส่าธารณะเป็นครัง้แรกในวันที่
15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากเูฮาส ์เมอืงบลมูสเ์บอรร์ ีกรุงลอนดอน อัน

เป็นสถานที่ตัง้ของอาคารพพิธิภัณฑใ์นปัจจุบัน หรอื เลือกซือ้ส ิน้คา้ในย่านไนซบ์รดิจ ์
(Knights Bridge)  ซึง่เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอย่าง ฮารว์ยี ์นิโคล (Harvey 
Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น าจากทั่วทุก

มมุโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ีน่ิยมกันอย่างมาก รวมทัง้มรีา้นคา้แฟชั่นมากมายตัง้อยู่
บรเิวณ High Street เชน่ Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Por-

sche Deign, Bally  และยังมถีนนสโลน (Sloane Street) ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของรา้น Super 
Brands อาท ิเชน่ Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Fer-
ragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Gior-

gio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ  
พัก IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรอืระดับใกลเ้คยีง 

 

วนัที6่ ลอนดอน – พระราชวงั Westminster – หอนาฬกิาบิก้เบน - พระราชวงับคักิง้
แฮม - ลอนดอนอาย – จตรุสัทราฟลักา้ร ์- ทาวเวอรบ์รดิจ ์- สนามบนิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลังอาหารเชา้ น าท่านเทีย่วชมและถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับสถานทีท่ีท่่านไม่ควร
พลาดเมือ่มาเทีย่วลอนดอน นั้นก็คอื Westminster Abbey เป็นหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่ว
หา้มพลาดของกรงุลอนดอน ตัง้อยูท่างตะวันตกของพระราชวงั Westminster สรา้งขึน้

ในปี ค.ศ. 1245 ซึง่ถอืวา่เป็นโบสถท์ีม่อีายุเก่าแก่ทีส่ดุในประเทศอังกฤษ และทีส่ าคัญยัง
ไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO อกีดว้ย และยังเป็นสถานที่ตัง้หอ

นาฬกิา Big Ben หอนาฬกิานี้ถกูสรา้งหลังจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมือ่
วันที ่16 ตลุาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส ์แบรร์ี ่เป็นผูอ้อกแบบ หนึง่ในสญัลักษณ์ทีรู่จั้กมาก
ที่สุดของสหราชอาณาจักร ประจ าพระราชวังเวสต์มนิสเตอร์ ซึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็น ตกึ

รฐัสภาเวสตม์นิสเตอรเ์ตอร ์(Houses of Parliament หรอื Westminster Pal-
ace) ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง และน าท่านถ่ายภาพกับ London 
Eye เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมและเป็นจุดดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมากในสหราชอาณาจักร 
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เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัราคารจนี  
จากนั้นน าท่านชมและถ่ายภาพดา้นหนา้กับ พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham 
Palace) ทีป่ระทับของพระราชนิีอลซิาเบธที ่2 และพระสวาม ีใจกลางกรุงลอนดอน และ

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

และน าท่านถ่ายภาพกับสถานทีส่ าคัญอกีแห่ง ทาวเวอรบ์รดิจ ์(Tower Bridge) คือ 
สะพานทีม่รีูปแบบของสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ตัง้อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ สรา้งขึน้ในระหว่าง ค.ศ. 1886-1894 เพื่อเป็นสะพานขา้มแม่น ้ าเทมส ์
สะพานแหง่นี้ตัง้อยูใ่กลก้ับหอคอยแห่งลอนดอน ซึง่เป็นทีม่าของชือ่สะพานว่า "ทาวเวอร์
บรดิจ"์ หรอื "สะพานหอคอย" และกลายเป็นสญัลักษณ์แหง่หนึง่ของกรงุลอนดอน 

น าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานฮีทโทรว ์กรุงลอนดอน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการ
เดนิทางและสมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
 

 
 
 

 
 
 

 
21.25 น. ออกเดนิทางจากกรุงลอนดอนกลบักรุงเทพฯ โดยสายบนิ มาเลเซยี แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ

ที่ MH001/MH796 (21.25-17.50(+1)/22.15-23.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง

ประมาณ 19.45 ชัว่โมง บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผ่อนบนเครือ่ง แวะเปลีย่นเครือ่งที่
เมอืงกวัลาลมัเปอร ์

 

วนัท7ึ กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 
23.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 
**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกไ์ทยและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

เพิม่ทา่น
ละ 

เดอืน กรกฎาคม 

04-10 กรกฎาคม 2562  45,900 45,900 44,900 8,900 6,000 

เดอืน  สงิหาคม 

08-14 สงิหาคม 2562 *วนัแมแ่หง่ชาต ิ 49,900 49,900 49,900 8,900 6,000 

19-25 สงิหาคม 2562  42,900 42,900 41,900 8,900 6,000 

เดอืน กนัยายน 

20-26 กนัยายน 2562  42,900 42,900 41,900 8,900 6,000 

เดอืน  ตลุาคม 

12-17 ตลุาคม 2562 วนัคลา้ยวนั
สวรรคต ร.9 

45,900 45,900 44,900 8,900 6,000 

23-28 ตลุาคม 2562 วนัปิยะมหาราช 45,900 45,900 44,900 8,900 6,000 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgrade 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 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์
เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. คา่วซีา่ประเทศอังกฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ  6,000 บาท   
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8. ค่าวีซ่าด่วน กรณีท่านสง่เอกสารยื่นไม่ทันวีซา่ปกต ิเพิม่ประมาณ 10,000 บาท  (ส าหรับ
คา่บรกิารวซีา่ดว่น กรณุาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีครัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง) 

9. คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 50 ปอนด(์GBP) รวมไปถงึเด็กอายุ

มากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ทา่นสามารถใหม้ากกว่า
นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

 -   โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 
 - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยัง
 ประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ 
กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 การช าระคา่บรกิาร 
 - กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มคา่วซี่า องักฤษ 6,000 บาท 

 (กรณุาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่และส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มกับหลักฐานโอนเงนิมัดจ า 
 คา่ทัวร)์ 
 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืจะเรยีกเก็บไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

 
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนบัจากวนั
เดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้) 

**กรุณาตรวจสอบเอกสารทกุฉบบักอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบ** 

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

ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่า
ทัวรไ์มว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่

วา่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้  
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15-20 วนัท าการ 

*** ยืน่วซีา่แสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) *** 

 เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
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1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ
ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  
และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย***  
2. หลกัฐานการเงนิ  

2.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใชจ้่ายเอง ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคาร

ทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย
การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 15 วัน ก่อนวันยืน่วซีา่ และ

บัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน ในกรณีทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมาย
ชีแ้จง  
2.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 
***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญ่เขา้บัญชกี่อนยืน่วซีา่ 
จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  

2.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
2.2.1 ส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้อัพเดทไม่
เกนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อ

เป็นSTATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 
2.2.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสัมพันธอ์กีหนึ่งฉบับ (Sponsor 
Letter) 

***สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชตีดิลบ บัญชฝีากประจ า บัญชกีระแสรายวันบัญชสีหกรณ์ออม
ทรัพย ์พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทนุ และสลากออมสนิ** 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที่มชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ
หรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น 
สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท า

งาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกุลตอ้งตรงตาม
หนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษา 
อยู ่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกุลตอ้งตรงตาม

หนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
4. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 
- สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  
5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด 

(โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้ม
แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 



PUK05-MH PRO MADE IN THE UK ENGLAND WALES 7D4N  

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดย
บดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบ
ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอื
ระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จาก
อ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมี
รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้ม
เดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 

6. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่า

เทา่น ัน้ 
7. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้น

แปลหรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทับตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไมส่ามารถใชต้ัวทีแ่ปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูรั้บผดิชอบเอง) 
 

กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู (วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง

บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ เชน่คา่วซี่าและคา่บรกิารยืน่วซี่า/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 
(กรณีออกต ัว๋แลว้) 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าประเทศองักฤษ 
 
โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

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

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

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

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

...................................................รหัสไปรษณีย.์................... 
อเีมล.์...................................................... 

โทรศัพทบ์า้น ..................................................... มอืถอื ..................................................... 
5.อาชพีปัจจุบัน.............................................. 
วัน เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ตน้ท างาน..................................ต าแหน่ง

.........................................................  
ชือ่สถานทีท่ างานหรอืรา้นคา้/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั 
............................................................................................. 

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

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

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

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

9.ชือ่-นามสกลุของบดิา...............................................................วันเดอืนปีเกดิของบดิา
.......................................................................สถานทีเ่กดิ................................. 
10.ชือ่-นามสกลุของมารดา..........................................................วันเดอืนปีเกดิของมารดา

...................................................................สถานทีเ่กดิ.................................. 
11.รายไดต้อ่เดอืน............................................บาท 
12.รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก

......................................................................... 
แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้
............................................................................................................ 

13.คา่ใชจ้่ายของทา่นตอ่เดอืน.........................บาท 
14.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้่ายตา่ง ๆ ตอ่เดอืน...................บาท 

15.ทา่นมหีลักทรัพยส์ว่นตัวนอกเหนือจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบัตร หุน้ หรอือืน่ ๆ กรณุาระบุ
.........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

16.ภายใน 10 ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอืน่ ๆนอกเหนือจากประเทศองักฤษหรอืไม่ 
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ถา้เคยโปรดระบปุระเทศนัน้และเพราะเหตใุด
....................................................................................... 
17.ภายใน 10 ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่อังกฤษหรอืไม.่.....................................ถา้เคย  

เพราะเหตใุด
....................................................................................................................................... 
18.ภายใน10ปีทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม…่……………………………………….……………… 

ถา้เคย ไดว้ซีา่ประเภทไหน....................................... 
วันออกวซีา่...........................................................วันหมดอายขูองวซีา่

............................................................................. 
เดนิทางเขา้องักฤษกีค่รัง้..................เมือ่วันที.่....................................................ถงึวันที ่
......................................... 

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

-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอื
เดนิทาง................ 
20.ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงันี ้

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 ปีทีผ่่านมา 
1.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 

2.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
3.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง

........................... 
4.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 

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

6.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
7.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง

........................... 
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8.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง 
.......................... 
9.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง

........................... 
10.ประเทศ......................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 

22.วันเดนิทางไปอังกฤษวันที.่.........................................ถงึวันที.่.............................................. 
23.ทีพั่กในอังกฤษ........................................................................... 

ทีอ่ยู่
......................................................................................................................................... 
.....................................................................เบอรโ์ทร........................................................ 

24.บรษัิททีค่ณุท างาน/บรษัิทท าเกีย่วกบัอะไร
.......................................................................................................... 
25.มเีงนิคงเหลอืในบญัชทีัง้หมดเทา่ไหร ่

................................................................................................................. 
 
*** กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์

ออนไลนข์องทา่น *** 
-หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
-หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มูลการท างานของทา่น

เป็นภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 
 
หมายเหต ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้

บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 
 


