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HAPPY TIME TO LONDON 

จุดเด่น 

 

 ชม สโตนเฮนจ ์1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก  
 ชมววิโดยรอบของ ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน  
 ชม หอนาฬกิาบิก๊เบน  
 ถา่ยรูปดา้นนอก วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์ 
 บนัทกึภาพกบั ลอนดอนอาย  
 ถา่ยรูปดา้นนอก พระราชวงับคักิง้แฮม 
 ถา่ยรูปกับ จตัรุสัทราฟลัการ ์ 
 ไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนออ๊กซฟ์อรด์, บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ  
 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั ในกรุงลอนดอน  
 เมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมสเ์ช็คสเปียร ์สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน  
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ชื่อโปรแกรม HAPPY TIME TO LONDON   
จ านวน 6 วนั 4 คนื 

 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - โคลอมโบ - ฮทีโธรว ์

 

06:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 10 เคาน์เตอร์ W 
สายการบนิ SriLankan Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 
09:10 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน ฮทีโธรว ์ประเทศองักฤษ โดยเทีย่วบนิที ่UL403 

 
11:00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน บนัดารานายเก Bandaranaike ประเทศศรลีงักา Sri Lanka (เพือ่แวะเปลีย่น

เครือ่ง) 

 
13:05 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่ทา่อาศยาน ฮทีโธรว ์ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิ SriLankan Airlines เทีย่วบนิที ่

UL503 
 

20:00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน ฮทีโธรว ์ประเทศองักฤษ หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับ

สมัภาระเรยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 
 

ทีพ่กั  IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่             
 

วนัที ่2 ลอนดอน - ซาลสิบวัรี ่- สโตนเฮนจ ์- เมอืงบาธ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลสบ์วัรี ่Salisbury เมอืงชนบทเล็กๆ แบบอังกฤษอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องกรุง

ลอนดอน ระหวา่งทางทา่นสามารถชมทศันยีภาพของชนบทอังกฤษทุ่งหญา้กวา้งทีส่วยงามตามเสน้ทาง น าทา่น

ชม สโตนเฮนจ ์Stonehenge 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก กองหนิหรอืแนวแทง่หนิทีเ่ป็นความลับด ามดืใน
ชว่งหนึ่งของประวัตศิาสตร์ แนวหนิทีม่ขีนาดมหุมาเรียงรายราวๆ 3 กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสูง

ขนาดใหญป่ระมาณ 112 กอ้น ตัง้โดดเดน่อยู่กลางทุง่นา เป็นรูปวงกลมซอ้นกันอยู่ 3 วง มอีายุประมาณปลายยุค
หนิถงึตน้ยคุบรอนซ ์ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทีร่ะลกึถา่ยรูปตามอธัยาศยั 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบาธ Bath เมืองทีส่มเด็จพระเจา้เอ็ดการ์ผูท้ีรั่กความสงบไดท้ าพธิีราชาภเิษก เป็น

พระมหากษัตรยิอ์งักฤษทีม่หาวหิารบาธ ในปี พ.ศ. 1516 ตอ่มาในสมัยจอรเ์จยี บาธกลายเป็นเมอืงน ้าแร่ทีเ่ป็นที่
นยิมกันมาก ท าใหเ้มอืงขยายตัวมากและมสีถาปัตยกรรมจอร์เจยีทีเ่ดน่ๆ จากสมัยนัน้ทีส่รา้งจากหนิบาธทีเ่ป็นสี

เหลอืงนวล สามารถเห็นสถาปัตยกรรมแบบนี้ไดท้ั่วทัง้เมอืงบาธท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามสวยงาม เมอืงบาธไดรั้บ
การแต่งตัง้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 เที่ยวชมเมืองสวยงามที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตวั (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เขา้ชม พพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั ประมาณ 15 ปอนด)์ 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
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ทีพ่กั  IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่             

 

วนัที ่3 
ลอนดอน - ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน - บ ิก้เบน - ลอนดอนอาย - พระราชวงับกักิง้แฮม - ถนนออ๊กฟอรด์ 

- เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์- จตรุสัทราฟลัการ ์

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม กรุงลอนดอน มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปดว้ยประวัตศิาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่ง
เครอืจักรภพ และศนูยร์วมอ านาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศนูยร์วมสถาปัตยกรรมที่

สวยงามแห่งหนึ่งของโลก น าท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆ และเดนิชมววิโดยรอบของ ทาวเวอร ์ออฟ 

ลอนดอน Tower of London (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้ชมประมาณ 14.50 ปอนด)์ สรา้งขึน้โดย พระเจา้วลิ 
เลยีมที ่1 แห่งอังกฤษในปี ค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสกเ์พื่อใชเ้ป็นพระราชวัง และป้อมปราการ

ป้องกันกรุงลอนดอนมกีารขุดคคูลองลอ้มรอบปราสาทเพือ่ป้องกันระหวา่งก าแพงชัน้ในและนอก ปัจจุบันใชเ้ก็บ
มหามงกุฎ และเครื่องเพชรของพระราชวงศ์อังกฤษเป็นสถานทีแ่ห่งประวติศิาสตร์ทีย่าวนาน และมีสสีันทัง้

สยดสยองและน่ากลัว เนื่องจากครัง้หนึ่งทีน่ี่เคยเป็นคุกและทีป่ระหารมาก่อน ใกล ้ๆ  กันเป็นทีต่ัง้ของสะพาน 

Tower Bridge อกีสญัลกัษณ์หนึง่ของลอนดอน ปัจจบุนัเป็นพพิธิภัณฑซ์ึง่เป็นกลุม่อาคารและหอคอย น าทา่นชม 
หอนาฬกิาบิก๊เบน BIG BEN ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตัง้อยู่บนหอสงู 180 ฟตุ หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟตุ 

ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิว้ ระฆังตหีนักถงึ 14 ตัน สรา้งขึน้โดย เอ็ดมันต ์เมคเกตต ์เดนสินั เป็นนาฬกิาทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลกเป็นศนูยค์วบคมุเวลามาตรฐานของโลกกรนีชิ ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทางวทิยุ BBC 

ลอนดอน ในการถา่ยทอดเสยีงการตรีะฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬกิาประจ าพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ใน
ปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภาอังกฤษ ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬกิาถูกสรา้งหลังจากไฟไหม ้

พระราชวงัเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วนัที ่16 ตลุาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส ์แบรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ โดยมคีว  ามสงู 

96.3 เมตร ตัวนาฬกิาอยู่สงูจากพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึง่แขวนไวบ้รเิวณชอ่งลมเหนือหนา้ปัด
นาฬกิา ตัวอาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรยี Victorian gothic จากนัน้น าทา่น

ถ่ายรูปดา้นนอก วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์Westminster Abbey เดมิเป็นส านักสงฆ ์แอบบ ีแตปั่จจุบัน
เป็นวัดนิกายอังกลคิันทีต่ัง้อยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสตม์นิสเตอร์ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ซึง่

สถาปัตยกรรมสว่นใหญเ่ป็นแบบกอธคิ นอกจากหอคอยทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟกูอธคิ แอบบเีวสตม์นิสเตอรเ์ป็น

สถานทีท่ีใ่ชใ้นการท าพระราชพธิบีรมราชาภเิษก และทีฝั่งพระบรมศพของพระมหากษัตรยิอ์ังกฤษและพระบรม
วงศานุวงศ ์ระหวา่งปี ค.ศ. 1546 ถงึปี ค.ศ. 1556 แอบบไีดรั้บเลือ่นฐานะขึน้เป็นมหาวหิาร ตอ่มาในรัชสมัยของ

สมเด็จพระราชนิีนาถเอลซิาเบธที ่1 แอบบก็ีไดรั้บแต่งตัง้ใหเ้ป็นพระอารามหลวง Royal Peculiar น าทา่นชม 
มหานครลอนดอน และใหท้า่นไดบ้ันทกึภาพกับ ลอนดอนอาย London Eye ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุใน

ทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมและเป็นจุดดงึดดู
นัก ทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้ใหท้กุทา่นไปเก็บววิสวยๆ กับการถ่ายรูปดา้นนอก พระราชวงับคักิง้แฮม Buckingham Palace ซึง่
เดมิเป็น “คฤหาสน”์ กอ่นจะไดรั้บการสถาปนาเป็นพระราชวงัประจ าราชวงศอ์ังกฤษ น าทา่นถ่ายรูปกับ จตัุรสัทรา

ฟลัการ ์Trafalgar Square เป็นจัตรัุสทีใ่หญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน กลางจัตรัุสนัน้มอีนุสาวรยีล์อรด์เนล

สนั วรีบรุุษคนส าคัญของอังกฤษ ตัง้อยู่บนเสาสงูใกล ้ๆ กันเป็นทีต่ัง้ของพระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้ชาลสท์ี ่1 
และป้ายเริ่มตน้กโิลเมตรหรือไมล์ที่ 0 ทราฟัลการ์สแควสยั์งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพ ในวัน

คริสตม์าสจะมีการประดับไฟ และตน้คริสตม์าสอย่างสวยงาม และเป็นทีต่ัง้ของพิพธิภัณฑแ์ห่งชาติ National 
Gallery พพิธิภัณฑภ์าพวาดบคุคลแห่งชาต ิNational Portrait Gallery ซึง่มภีาพเขยีนจากทั่วยุโรปแสดงอยู่กวา่ 

2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศอ์ังกฤษและบคุลส าคัญในประวัตศิาสตรอ์ังกฤษ ตัง้แตยุ่คโบราณจนถงึ

ยคุปัจจบุนั ผา่นชม มหาวหิารเซนตป์อล ทีม่ยีอดโดมใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานทีใ่ชจั้ดพระราชพธิอีภเิษก
สมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่าสเปนเซอร์ ผ่านชม ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศนูยก์ลาง
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การปกครองสว่นทอ้งถิน่มากกวา่ 800 ปี แลว้เขา้สู ่ถนนไวทฮ์อลล ์อาคารทีท่ าการของรัฐในปัจจุบัน, บา้นเลขที ่

10 ถนนดาวนน์ิง่ บา้นพักของนายกรัฐมนตรอีงักฤษ น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนอ๊อกซฟ์อรด์ 
Oxford Street เป็นย่านชื่อดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีความยาวถึง 1.6 กม มีรา้นคา้ 

หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าของอังกฤษ และชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์มารวมกันอยู่บนถนนเสน้เดยีวกันมากมายไม่ว่าจะเป็น 
พลาซาอ็อกซฟอรด์สตรที, หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลยุส,์ หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ ซึง่แตล่ะหา้ง

ก็ลว้นแลว้แตม่ชี ือ่เสยีงดว้ยกนัทัง้ส ิน้ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
 

ทีพ่กั  IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่4 อสิระ 1 วนัเต็ม 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั ในกรุงลอนดอน หรือรอบนอกซึง่สามารถเดนิทางไดง้่าย โดย
รถไฟใตด้นิ Tube รถเมล ์ทีค่รอบคลุมการเดนิทางทั่วกรงลอนดอนและรอบนอก หรอืท่านจะเลอืกไปเทีย่วชม

บรเิวณรอบนอกกรุงลอนดอน เชน่ เมอืงแคมบรดิจ ์ซึง่เป็นเมอืงมหาวทิยาลัยน่าเทีย่ว ซึง่ใชเ้วลาเดนิทางจาก
ลอนดอนไม่เกนิ1ชัว่โมงโดยรถไฟ หรอืจะไปเมอืงวนิเซอรเ์ทีย่วชมพระราชวัง Windsor ซึง่อยู่ทางทศิตะวันตก 

โดยสามารถเดนิทางไปกลับจากลอนดอนไดง้่ายๆ ดว้ยรถไฟ กรณีทีท่่านเลอืกเทีย่วในลอนดอนจะมมีวิเซีย่ม
ส าคัญมากมายซึง่มทีัง้เสยีคา่เขา้ชมและไม่เสยีคา่เขา้ชม เชน่ บรติชิมวิเซีย่ม National Museum ขึน้ลอนดอน

อาย น่ังเรอืล่องแม่น ้าเทมส ์น่ังรถบัสเปิดประทุน Big Bus เป็นตน้ หรือไปชอ้ปป้ิงหา้งดัง Harrods ไดต้าม

อัธยาศัย หรอืทา่นจะไปถ่ายรูปหนา้สนามบอล สแตมฟอรด์บรดิจ ์Stamford Bridge ซึง่เป็นสนามฟตุบอลของ
สโมสรฟตุบอลเชลซทีีต่ัง้อยู่ที ่ฟลูมั ลอนดอนก็สามารถไปไดม้ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 

 
เทีย่ง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 

ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
ทีพ่กั  IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5 ลอนดอน - สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ - สนามบนิฮทีโธรว ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน Stratford Upon Avon เมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมสเ์ช็คส

เปียร ์นักเขยีนบทละครชาวอังกฤษและกวเีอกผูย้ ิง่ใหญ่ของโลก เชญิสมัผัสชวีติความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี 
และเยีย่มชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity สถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับกวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้า่นเดนิเล่น

ยา่นใจกลางเมอืง 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ Bicester Village Shopping Centre กอ่ตัง้ในปี1992 มี
รา้นคา้มากกว่า 900 รา้นของแฟชั่นชัน้น าของโลก และแบรนด์ไลฟ์สไตล์คอลเลคชั่นทันสมัย 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  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อาการศยานฯ ฮทีโธรว ์เพือ่เดนิทางกลบั 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
21:30 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ SriLankan Airlines เทีย่วบนิที ่UL504 

 

วนัที ่6 โคลอมโบ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

12:45 น. เดนิทางถงึ บนัดารานายเก โคลอมโบ ประเทศศรลีงักา (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

14:20 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ SriLankan Airlines เทีย่วบนิที ่UL406 
 

19:25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
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อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

องักฤษ 

เดอืน  กนัยายน 

13 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61 * SUPER PRO 39,555 39,555 39,555 7,500 5,300 

27 ก.ย. 61 - 02 ต.ค. 61 * SUPER PRO 39,555 39,555 39,555 7,500 5,300 

เดอืน  ตุลาคม 

19 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61 * วนัปิยมหาราช 49,555 47,555 45,555 8,500 5,300 

เดอืน  พฤศจกิายน 

07 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61 * PRO 45,555 45,555 45,555 7,500 5,300 

30 พ.ย. 61 - 05 ธ.ค. 61 * PRO 

วนัพ่อ 

45,555 45,555 45,555 7,500 5,300 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ SriLankan Airlines 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสขุภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบีย้ประกันเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 
 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 40 ปอนด ์ /ทา่น ตลอดทริ

ปการเดนิทาง 
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 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่

อยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 คา่วซีา่นักทอ่งเทีย่ว กรณียืน่ขอ VISA จะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมในการยืน่ ทา่นละ 5,300 บาท (คา่วซีา่อาจมกีาร

เปลีย่นแปลขึน้ลงตามอัตราคา่เงนิ) (คา่ธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใหก้ับทา่น ไม่ว่าทา่นจะ

ผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม) 
 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณี ไมม่วีซี่า หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษัิทด าเนินการยืน่เอกสารวซี่า จะตอ้งมคีา่ธรรมเนียมในการด าเนินการ 

ทา่นละ 5,300 บาท  

 กรณีที ่ยงัไมอ่อกต ัว๋ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหัก 

คา่มัดจ าตั๋วเครื่องบนิท่านละ 5,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนียมในการยนืวซี่า และจะคนืเงนิสว่นทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 
วนั หลงัจากวนัทราบผล  

 กรณีที ่ออกต ัว๋แลว้ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนียม

ตามราคาจรงิ 

 กรณี วซีา่ไมผ่า่น การพจิารณาจากทางสถานทตู บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 
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 การยืน่ขอวซีา่เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มสง่มอบ

เอกสารประกอบการยืน่วซี่า ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สัปดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทาง

สถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซี่า
อกีครัง้หนึง่) 

 กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 
 

การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 15,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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เอกสารประกอบการขอ VISA  สถานทตูองักฤษ 
 
สถานทีต่ดิตอ่ 

การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ **ใชเ้วลาในการขอวซี่า
ประมาณ 15 วนัท าการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 

 

การเตรยีมเอกสาร  
1. ส าหรบับุคคลท ัว่ไป 

 หนังสอืเดนิทางมอีายุเหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านได ้

ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (ถา้ทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายส ี 2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แตง่กายสภุาพ, 

ไม่เอารูปรับปรญิญา, ใสช่ดุครุย, หรอืใสช่ดุราชการ, ไม่ยิม้, พืน้

หลังเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้มเป็นภาพถ่ายที่

สแกนจากคอมพวิเตอร)์   
 ส าเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศัพท ์มือถอื/เบอร์บา้น/เบอร์ที่

ท างาน/ทีอ่ยู ่เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีทีคู่ส่มรสเสยีชวีติ) ใบมรณะ

บตัร  
 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ (ถา้ม)ี  

 หลกัฐานการเงนิ (กรุณาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกนั) 

1. หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออก

โดยธนาคาร ระบ ุชือ่เจา้ของบญัช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นามสกลุใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ี
อายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ต า่กวา่ 100,000 บาท

ต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (สะกดชือ่-นามสกุลใหถู้กตอ้ง
ตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

3. สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจุบันและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานทตูในวัน
สมัภาษณ์ 

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่นัน้ ** 

 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษัิททีท่า่นท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

1. กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษัิททัว่ไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
2. กรณีประกอบธุรกจิสว่นตัว ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคัดไม่เกนิ 3 เดอืน) หรือ 

ส าเนาใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมีชือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้ส่วน 
หรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย     

3. กรณีท าธุรกจิสว่นตัว (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้) 

4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภาษาอังกฤษ หรอื ภาษาไทย) 

ไมส่ามารถใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยืน่ตอ่สถานทตูได ้  
2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบคุคลทัว่ไป และขอเพิม่เตมิดงันี้)  

 หนังสอืรับรองการเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเทา่นัน้) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเทา่นัน้  

3. ส าหรบัเด็ก ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายไุมเ่กนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดงันี้) 
 หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางทีท่ าจากทีว่่าการอ าเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรือมารดาทา่นใดทา่นหนึ่ง 

ไมต่อ้งท า)  

 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 15 ปีขอส าเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใชบ้ัตรประชาชน

เด็กได)้  

 ส าเนาบตัรประชาชน (บดิา และมารดา)   

 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา 

 กรณีทีบ่ดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากตน้สงักัด และส าเนาบัตรขา้ราชการ 

1 ชดุ  
 หลกัฐานการเงนิ (ส าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถา่ยตัง้แตห่นา้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบดิา หรอืมารดา  

 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส าหรบับุคคลทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งประเทศแตม่ถี ิน่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อย่างนอ้ย 1 เดอืน 

ดงันัน้ตอ้งเปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  
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 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบรอ้ยก่อน จงึจะสามารถยื่นวซี่าได ้

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซีา่ขึน้อยู่กบัทางสถานทตู) 

 
*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น *** 

 
หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั

หมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา

และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเต ิมทางบริษ ัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวด้วยเช่นกนั
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เอกสารขอยืน่ VISA  องักฤษ 
  ***กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ เทา่น ัน้*** 

 
1. ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาไทย)   

2. ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาองักฤษ)   

3. วนั/เดอืน/ปีเกดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ สถานทีเ่กดิ 
     ประเทศ     

4. ทีอ่ยู ่(ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยูปั่จจบุนัคนละทีอ่ยูก่รุณาแจง้รายละเอยีด)  
    

  

  รหัสไปรษณีย ์  
4.1 ทา่นอาศยัอยูใ่นบา้นหลงันี้มาเป็นเวลา  ปี    เดอืน 

4.2 โทรศพัทบ์า้น   
4.3  ทีท่ างาน   

4.4  มอืถอื    
4.5  โทรสารFax   

4.6  E-Mail   

 5.  มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด     เลม่      
5.1 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
5.2 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

6. หนังสอืเดนิทางปัจจุบนัเลขที ่   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

   7.  ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่นั และวตัถปุระสงคใ์นการไป 
7.1 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
 7.2 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.3 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.4 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.5 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.6 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.7 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.8 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.9 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.10 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
        เหตผุลในการเดนิทาง   

8. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม ่  
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8.1 หากทา่นเคยเขา้ประเทศองักฤษเมือ่   

8.2 วนัเดอืนปีทีเ่คยเขา้ครัง้ลา่สดุ   
8.3 รวมทัง้หมดกีว่นั   

8.4 วตัถปุระสงคใ์นการไป   
9. ทา่นเคยไดรั้บการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอืประเทศอืน่ๆหรอืไม ่  

9.1 หากทา่นเคย เคยถูกปฏเิสธจากประเทศ   

9.2 สาเหตใุนการถกูปฏเิสธวซีา่   

10. สถานภาพ    ❍ โสด   ❍ หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

        ❍ แตง่งานแลว้ (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน) ❍ แตง่งาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

 
ขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจา่ยตา่งๆ 

11. งานปัจจบุนัท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

11.1 ชือ่บรษัิททีท่ างาน   
11.2 วนัทีเ่ริม่การท างาน   

11.3 ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ างาน   

12. ทา่นมรีายไดน้อกเหนอืจากงานประจ าหรอืไม ่  ❍ ม ี  ❍ ไมม่ ี   

12.1 ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด   

12.2 เงนิเดอืน        บาท 
13. รายไดร้วมตอ่เดอืนจากทกุงานทีท่า่นท า     บาท 

14. ทา่นมรีายรับจากแหลง่อืน่ๆหรอืไมร่วมทัง้เพือ่นๆ และครอบครัว ❍ ม ีรายได ้  บาท ❍ ไมม่ ี

14.1  ถา้มโีปรดแสดงรายละเอยีด   
      15. ทา่นไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้ือ้บา้น , ทีด่นิ , อสงัหารมิทรัพย ์, ซือ้หุน้เลน่แชรห์รอืไม่ 

❍ ม ีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบจุ านวน              ❍ ไมม่ ี

16. ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร่   
17. ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตวัตอ่เดอืนเทา่ไหร่   

18. ในการเดนิทางครัง้นีใ้ครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น   

19. ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้่ายตา่งๆ เชน่ คา่โรงแรม คา่อาหาร   
20. ถา้มคีนจา่ยใหท้า่นไมว่า่จะเป็นบางสว่นหรอืทัง้หมด เขาไดจ้่ายใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร่   

21. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของทา่นในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร่   
 

กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
22. ชือ่-นามสกลุ ของคูส่มรส   

22.1 วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส   

22.2 เชือ้ชาต ิ              สญัชาต ิ  
22.3 หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

22.4 ทีอ่ยู่ปัจจุบนัของคูส่มรส  
 

  

 
กรณีทีม่บีุตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทุกคน 

23. ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่1   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 
  

ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่2   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   

วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 
  

ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่3   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
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วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 
 

  
ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่4   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ  

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 
 

  
 

ขอ้มูลของบดิา และมารดา 

24. ประวตัขิองบดิา  
ชือ่-นามสกลุ ของบดิา   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

25. ประวตัขิองมารดา  
ชือ่-นามสกลุ ของมารดา   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
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ใบจองทวัร ์ ยโุรป 
 

ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:   
  

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
2. ชือ่ – นามสกลุ:   

  

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
3. ชือ่ – นามสกลุ:   

  
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกลุ:   

  
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:   
  

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง

  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  


