
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 20 ก.พ. 62 สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพมหานคร  

22.00 น. คณะพบเจ้าหน้าทีแ่ละมคัคุเทศก์ได้ที ่สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 

 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21 ก.พ. 62 ลอนดอน – พระราชวงัวินเซอร ์– ล่องเรือแม่น ้าเทมส ์– London Eye 

 00.55 น. นําคณะเดนิทางสู ่นครลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG910  

 07.15 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ มหานครลอนดอน เมืองหลวง ประเทศองักฤษ และ สหราชอาณาจักร 

 (United Kingdom) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6-7 ชัว่โมง) นําคณะผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง และรบั

สมัภาระเรยีบรอ้ย 

  นําคณะเดนิทางสู่เมอืง Eton ชมพระราชวงัวินเซอร ์(WINDSOR CASTLE) (41 กม) ถอืเป็นพระราชวงัที่

สรา้งเป็นประสาทใหญ่ทีสุ่ดในองักฤษ ตัง้แต่สมยัพระเจ้าวลิเลี่ยมในศตวรรษที ่11 เป็นพระราชวงัทีป่ระทบั

สาํหรบัการพกัผอ่นสดุสปัดาหข์องพระราชนิีองักฤษพระราชวงันี้เปิดให้ ประชาชนเข้าชมด้านในในส่วนที่อยู่

รอบๆกําแพงแต่น่าเสยีดายทีห่า้มถ่ายรูป ส่วนทีเ่ปิดใหช้มเป็นหอ้งต่างๆสําหรบัการใชง้านในวาระต่างๆแต่ที่

แตกต่างจากพระราชวงัอื่นกต็รงทีม่ขีา้วของเครื่องใช ้อาวุธตลอดจนของกาํนัลจากประเทศต่างๆใหช้ม และมี

ของกาํนัลจากรชักาลที ่6 ของไทยดว้ยขา้วของเหล่านี้แทบจะไม่มใีหช้มทีพ่ระราชวงัอื่นซึง่อาจจะเป็นเพราะ

ประเทศเหล่านัน้แพส้งคราม ถกูขนยา้ยไปหมดแลว้หรอืระบบพระเจา้แผน่ดนิไมม่แีลว้ 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 
 

 เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  นําคณะเดนิทางกลบัสู่ London มหานครลอนดอน เมอืงสาํคญัของโลกและเป็นเมอืงหลวงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

ยุโรปเก่าแก่ทีสุ่ดในโลกกว่า 2,000 ปี เป็นแหล่งรวบรวมเอามนต์ขลงัของบ้านเมอืงแบบโบราณ และความ

ทนัสมยัแบบโลกยุคใหม่เขา้ไว้ด้วยกนัได้อย่างลงตวั สร้างสสีนั ประชากรประมาณ 7.5 ล้านคนมีความ

หลากหลายทัง้ด้านเชื้อชาติ วฒันธรรม ศาสนา และมากกว่า 300 ภาษา ลอนดอนเป็นเมอืงในดวงใจของ

นกัทอ่งเทีย่วหลายต่อหลายคนชนิดชอบไปเยอืนซํ้าแลว้ซํ้าเล่าไดอ้ย่างไม่มเีบื่อ เชญิสมัผสัเมอืงในฝันมหานคร

ลอนดอน ทีม่เีสน่หน่์าคน้หา 

    

 

 

  จากนัน้นําคณะ ล่องเรือแม่น ้า Thames แม่น ้าเทมส ์(Thames River) ถอืเป็นแม่น้ําทีม่รีะยะทางยาวทีสุ่ดใน

ประเทศองักฤษ และยงัยาวเป็นอนัดบัสองของสหราชอาณาจกัร ดว้ยความยาวกว่า 346  กิโล เมตร  อีกทัง้ยัง

ไหลผ่านทางตอนใตข้องประเทศองักฤษ และกรุงลอนดอน จงึทาํใหแ้ม่น้ําเทมสน์ี้กลายเป็นจุดหมายปลายทาง

ของการท่องเทีย่วหนึ่งของการมาเยอืนลอนดอนเลยทเีดยีว ซึ่งแม่น้ําเทมส์นัน้มตี้นกําเนิดมามาจากลําธารสี่

สายในเทอืกเขาคอ็ตโวลด์ (Cotswolds) ทีต่ัง้อยู่ทางภาคกลางตอนใตข้องประเทศองักฤษ ก่อนจะรวมตวักนั

กลายเป็นแมน้ํ่าเทมสแ์ละไหลไปบรรจบกบัแมน้ํ่าสายอืน่ๆ จนกระทัง่ออกทะเลไปในทีส่ดุ นําคณะสามารถรบัชม

สถานทีส่าํคญัๆ เชน่ลอนดอนอาย โรงละคร แห่งชาติลอนดอน และสะพานที่งดงามที่จะพลาดเสยีมิได้อย่าง

สะพาน เวสตม์นิสเตอร ์และทาวเวอรบ์รดิจ ์ทีพ่าดระหว่างสองฝัง่แมน้ํ่าเทมสไ์ดต้ลอดเสน้ทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  จากนัน้นําคณะขึ้นชงิช้าสวรรค์  ลอนดอนอาย (London Eye) ทีรู่้จกัในชื่อ มลิเลเนียมวีล (Millennium 

Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียุโรป มคีวามสงู 135 เมตรและกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บั

ความนิยมและเป็นจุดดงึดูดนักท่องเทีย่วไดอ้ย่างมากใน สหราชอาณาจกัรมผีูม้าเยอืนมากกว่า 3 ลา้นคนต่อปี

ด้วย ความสูงต่อรอบที่มากถึง 135 เมตร และการหมุนเคลื่อนอย่างเชื่องช้าในแต่ละรอบนัน้นักท่องเที่ยว

สามารถชมความงดงามจากดา้นต่างๆของมหานครลอนดอน  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั  นําคณะเขา้สูท่ีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั (คนืที ่1) 

 

22 ก.พ. 62 ลอนดอน – Cotswold District - Stratford – ลิเวอรพ์ลู 

 เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  ออกเดนิทางจาก London  สู่  Cotswold District (139 กม) พืน้ทีเ่นินเขาทางภาคกลางตอนล่างของประเทส

ซึง่ประกอบไปดว้ยถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัโบราณขนาดเลก็ในบรรยากาศชนบท ยอ้นยคุมากมาย  

 

 

 

 

 

 
 

  นําคณะเทีย่วชม เมืองเบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์Bourton on the Water (14.2 กม) หมู่บา้นในแคว้น 

Gloucestershire รมิแม่น้ํา Windrush ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เมอืงทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดในคอตส์โวลส์ ดู

เงยีบสงบมลีําธารสายเล็กๆ (แม่น้ําวนิด์รชั) ไหลผ่านกลางเมอืง มสีะพานหนิทอดขา้มน้ําเป็นช่วงๆ กบัต้นวลิ

โลว์ที่แกว่งกิง่กา้นใบอยู่รมิน้ํา เมอืงนี้มรี้านอาหารและโรงแรม รวมทัง้ร้านคา้ให้เดนิเล่นเกบ็บรรยากาศอนั

รื่นรมยแ์ละหมู่บ้านนี้ข ึน้ชื่อเรื่องความสวยงามของบา้นเรอืนโบราณทีข่นาดขา้งดว้ยคูคลองจนไดร้บัการขนาน

นามใหเ้ป็น Litte Venice of the Cotswold โดยบา้นเรอืนถงึ 117 หลงัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากทางการองักฤษ

ใหเ้ป็นอาคารประวตัศิาสตร ์

 

 

 

 



 
 

 

 

 เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 บา่ย นําคณะเดินทางต่อยงั เมืองสแตรทฟอร์ด (152 กม) เมืองเกดิของศิลปินนักเขยีนที่มีชื่อเสยีงโด่งดงัของ

องักฤษวิลเลยีมเช็คสเปียร์ ด้วยผลงานที่คณะรู้จกัอาท ิโรมโิอแอนด์จูเลยีส / เวนิสวานิช ฯลฯ เมอืงสแตรท

ฟอรด์ เป็นเมอืงเลก็ๆ ทีต่ัง้อยูร่มิฝัง่แมน้ํ่าเอวอน ถงึไดถู้กเรยีกว่าเมอืง Strattford Upon Avon ใหว้ลาคณะเดนิ

เล่น ถ่ายรปูชมเมอืงหรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ บา้นเกดิของ เชคสเปียร ์(Shakespear’s Birthplace) จนิตกวทีี่

มชีือ่เสยีงกอ้งโลกทีใ่ครทัว่โลกพากนัคลัง่ไคลใ้นบทกวขีองเขา อาท ิเช่น โรมโิอ แอนด์ จูเลยีต (ในกรณีทีม่กีาร

เปิดใหเ้ขา้ชม) ใหเ้วลาคณะไดเ้ดนิเล่นชมทศันียภาพของรา้นคา้, ของทีร่ะลกึทีต่กแต่งน่ารกัๆ ในสไตล์บา้นใน

เทพนิยาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําคณะเดนิทางสู่ เมืองลิเวอรพ์ูล (351 กม) เมอืงลเิวอร์พลูนัน้ตัง้อยู่ทางตะวนัออกของ

ปากน้ํา เมอร์ซีย์ (Mersey Estuary) ในเขตเมอร์ซีย์ไซด์ในภาคการปกครองตะวนัตกเฉียงเหนือของ

 องักฤษ เมืองลิเวอร์พูล เป็นเมืองท่าแห่งการท่องเที่ยวที่มีความสําคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ 

โดยเฉพาะในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่18 เมอืง 

 ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

 ท่ีพกั  นําคณะเขา้สูท่ีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั (คนืที ่2) 

23 ก.พ. 62 ชมพิพิธภณัฑแ์ละสนามฟตุบอลแอนฟิลด ์ – ท่าเรืออลัเบิรก์ –  แมนเชสเตอร ์ 

  ชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียรลี์ก ศึกวนัแดงเดือด “แมนย ูพบ  ลิเวอรพ์ลู” 

 เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  นําคณะเขา้เยีย่มชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ +พิพิธภณัฑ์ (Museum) ของสโมสรลเิวอร์พลู อสิระใหค้ณะ
เลอืกซื้อของทีร่ะลกึของทมีทีค่ณะชื่นชอบในรา้น MEGA STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของทีร่ะลกึหลากหลาย
ชนิดสาํหรบัแฟนบอล 

 



 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นําคณะแวะชม ท่าอลัเบิรต์ (Albert Dock) หนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงลเิวอรพ์ลู โดยบรเิวณ

ทา่เรอืนัน้ประกอบไปดว้ยอาคารทา่เรอืและคลงัสนิคา้ นอกจากนี้แลว้ทา่อลัเบริต์ยงัเป็น สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีน
เขา้ชมมากทีส่ดุในสหราชอาณาจกัรอกีดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําคณะเดนิทางสู ่เมืองแมนเชสเตอร ์(ระยะทาง 55 กม) เมอืงอุตสาหกรรมทีม่ชี ื่อเสยีง อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่ ี

สโมสรทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดงัในวงการฟุตบอลของโลก คอื แมนย ูหรอื ปีศาจแดง นําคณะเขา้สู่ สนามโอลดแ์ทรฟ
ฟอรด์ ของปีศาจแดง – แมนเชสเตอร์ยไูนเต็ด  เพื่อชม การแข่งขนัฟุตบอลพรเีมยีรล์กีองักฤษ ฤดูกาล 
2018/2019 "ศึกแดงเดือด" ระหว่าง ทีมปีศาจแดง – แมนเชสเตอรย์ไูนเตด็ VS ทีมหงสแ์ดง -ลิเวอรพ์ลู  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั นําคณะเขา้สูท่ีพ่กั ณ เมอืงแมนเชสเตอร ์(คนืที ่3) 
 

วนัท่ีห้า 24 ก.พ. 62  Manchester – สนามโอลแทรฟฟอรด์ พิพิธภณัฑ ์– เอ้าท์เลทบิสเตอร ์– ลอนดอน 

 เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  นําคณะเทีย่วชมเมอืง Manchester United จากนัน้เขา้เทีย่วชม สนามโอลแทรฟฟอรด์ โอลดแ์ทรฟฟอรด์ 
สนามเหยา้ของ "ทมีปิศาจแดง" แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ ถอืเป็นสนามฟุตบอลทีใ่หญ่ เป็นอนัดบั 2 ขององักฤษ 
รองจากสนามเวมบลยี ์ดว้ยความจุกว่า 76,000 ทีน่ัง่ และใหญ่เป็นอนัดบั 11 ของยโุรป นอกจากนี้ยงัเป็น  1 ใน 
2 สนามขององักฤษทีย่ฟู่ารบัรองเป็นสนามระดบั 5 ดาว สาํหรบัโอลดแ์ทรฟฟอรด์ทีเ่ปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการครัง้
แรกเมือ่วนัที ่19 ก.พ. 1910 ถกูขนานนามว่า เธยีรเ์ตอร ์ออฟ ดรมีส ์หรอืโรงละครแห่งความฝัน โดยเซอรบ์อ็บ
บี ้ชารล์ตนั ตาํนานนกัเตะของสโมสร  

 
 
 
 
 
 
 
 
  นําคณะเพลดิเพลนิกบั พิพิธภณัฑ์ (Museum) ของสโมสรแมนยฯู อสิระใหค้ณะเลอืกซื้อของทีร่ะลกึของทมีที่

ท่านชื่นชอบใน รา้น MEGA STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของทีร่ะลกึหลากหลายชนิดสาํหรบัแฟนบอล อสิระให้
คณะเลือกซื้อของที่ระลึกของทมีที่คณะชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึก
หลากหลายชนิดสาํหรบัแฟนบอล  

 
 
 



 
 

 เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  นําคณะชอ้ปป้ิงอย่างจุใจที ่เอ้าท์เลทบิสเตอร ์(BICESTER OUTLETS) (ระยะทาง 255 กม) เอา้ทเ์ลททีร่วม

แบรนด์เนมราคาถูก  กว่ารอ้ยแบรนด์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดคณะสามารถเลอืกซื้อสนิคา้ดงักล่าวในราคาถูกกว่าประเทศ

ไทยอย่างมากอาทเิช่น BURBERRY,OAK,PRADA,DUNHILL, SAMSONITE,TUMI, VERSACE, BALLY , 

DIESEL, TOD’S, ARMANI, FERRAGAMO, MULBURRY, DIOR, D&G, AQUASCUTUM, CELINE etc. 

 

 

 

 

 

 

 

  สมควรแกเ่วลานําคณะเดนิทางกลบัสู ่มหานครลอนดอน (ระยะทาง 101 กม) 

 ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

 ท่ีพกั  นําคณะเขา้สูท่ีพ่กั ณ กรงุลอนดอน (คนืที ่4) 

25 ก.พ. 62 พระราชวงับคัคิงแฮม – ช้อปป้ิง ถนนออ๊กฟอรด์ – เดินทางกลบักรงุเทพฯ 

 เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  นําคณะชม  พระราชวงับคัคิงแฮม (Buckingham Palace) ทีป่ระทบัของพระเจา้อลซิาเบธที2่และพระสวามี

เดมิเป็นวงัของดยุคแห่งบกักิง้แฮม สรา้งขึน้เมื่อ ค.ศ. 1703-1705 และได้รบัการปรบัปรุงใหเ้ป็นพระราชวงัใน

เวลาต่อมา สําหรบัในช่วงฤดูรอ้นนัน้จะเปิดใหเ้ขา้ชมบรเิวณทอ้งพระโรงหอ้งจดัพระราชทานเลี้ยง ห้องทรง

ดนตรี ห้องขาว ห้องเขยีว และห้องน้ําเงนินอกจากนี้ มีพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรกัษาพระองค์ที่หน้า

พระราชวงัพธิเีริม่เวลา 11.30น ของทุกวนั ช่วงฤดูรอ้นมพีธิวีนัเวน้วนัเชญิ ชมการเปลีย่นยามของทหารรกัษา

พระองคช์ดุเตม็ยศ  

 

 

 

 

 

 
เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

บา่ย  นําคณะชอ้ปป้ิง ถนนออ็กฟอรด์ (Oxford Street) แหล่งชอปป้ิงอกีแห่งทีไ่ม่ควรพลาด มคีวามยาวถงึ 1 ไมล ์

(1.6 กม.) ทัง้สองฟากฝัง่ถนน ประกอบไปด้วยร้านคา้นานาชนิด มหีา้งเซลฟรดิเสจ (Selfridges) ซึง่ถอืว่า

ใหญ่โตมโหฬารที่สุดในย่านนี้ นอกจากนี้ยงัม ีพลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท (Plaza Oxford Street), 

หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลุยส ์(John Lewis), หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์(House of Frazer) ฯลฯ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นําคณะเดนิเทีย่ว ชอ้ปป้ิงที ่ห้าง Harrods ตัง้ขึน้ตัง้แต่เมื่อ ปี คศ.1849 โดยเริม่จาก รา้นคา้เล็กๆรา้นหนึ่ง 

ตัง้แต่นัน้ Harrods  กส็มารถดําเนินกจิการทาํไดด้ว้ยด ีผูท้าํการคา้และลูกคา้ต่างชื่นชอบหา้งนี้ เพราะสนิคา้ที่

นํามาขายนัน้ มคีุณภาพด ีผูค้นต่างรุจ้กัหา้งแห่งนี้มากขึน้เรื่อยๆ จงึหนัมามองการทาํการคา้ธุระกจิในทีแ่ห่งนี้ 

และไดก้อ่สรา้งตกึรปูทรงสวยงามเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของงานสถาปัตยกรรมทีว่เิศษณ์แมแ้ต่ ราชวงศ ์หรอืคนดงั 

เศรษฐกีม็าลงทุนเปิดรา้นคา้ทีน่ี่ หลงัจากนัน้ Harrods กเ็ตบิโตมาเรื่อยๆ เป็นแหล่งสําคญัทีห่นึ่งในโลกเลย

ทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.00 น นําคณะถงึสนามบนิ Heathrow Airport ใหค้ณะไดม้เีวลาเพยีงพอในการทาํ Tax Refund และเลอืก 

 ซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึใน Duty Free  

21.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินสวุรรณภมิู โดยการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG917 

วนัท่ีเจด็  26 ก.พ. 62 กรงุเทพฯ 

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ   

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



 
 

 อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่วซี่าประเทศองักฤษ และคา่บรกิาร 
 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลีย่นแปลงตัว๋เครื่องบนิ สาํหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมน้ํีาหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิกาํหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและไม่คนืค่ามดัจาํทวัร ์
 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พรอ้มระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 
 



 
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึน้ไป ถ้าจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรอืยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่จองทวัร ์หากไม่มกีารแจง้เรื่องไว ้จะ
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประ เทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้ โดย
อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได้ 

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรือวนัเสาร์ -อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก์และคนขับรถในการบรหิารเวลา  ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารทีท่่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ําระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา
ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดทีท่าํใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอื่นๆ รวมถงึไกดจ์ะไม่
สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จาํเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ จะทําหน้าทีป่ระสานงานและ
เจา้หน้าทีจ่ะทาํการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน , 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนืออาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสญูหายของ สมัภาระ
ระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและ
คาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั 

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าประเทศองักฤษ  

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เล่มปัจจุบนัทีม่อีายมุากกว่า 6 เดอืนนับจากวนัเดนิทางกลบั และหากมพีาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่า
จะเคยมวีซี่าในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่งา่ยต่อการอนุมตัวิซี่าของทา่น  

2. เอกสารสว่นตวั สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ -นามสกุล, สาํเนา
ใบหยา่ หรอื ทะเบยีนสมรส / สาํเนาสตูบิตัร (ในกรณีทีเ่ป็นเดก็)  

3. หลกัฐานการทาํงาน  หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษิทั ทีท่่านทํางานอยู่ (เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) ต้องระบุตําแหน่ง
,อตัราเงนิเดอืนปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบับรษิทันี้และชว่งเวลาทีข่อลางาน เพื่อ  เดินทางไปยุโรป  หลังจากนั ้น  
จะกลบัมาทาํงานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์ใช้
คาํว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 



 
 

  - กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอสาํเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์หรอื หนังสอืรบัรองบรษิทัฯ ทีค่ดัสาํเนาไว ้ไม่

เกนิ 6 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงค ์ 

 - กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทาํงาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถ่ายรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

4. กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จะต้องมหีนังสอืรบัรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบนัการศกึษา เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
พร้อมถ่ายสําเนาบตัรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาด้วย (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้า
พาสปอรต์ใชค้าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่)  

 *** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปีบรบิูรณ์ และไม่ได้เดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา หรอืเดนิทางไปกบับดิา 

หรอื มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาํจดหมายยนิยอมจากทางอาํเภอ โดยทีบ่ดิา, และมารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดง

ความจํานงในการอนุญาตใหบุ้ตร เดนิทางไปต่างประเทศกบัอกีท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่่าการอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ 

หรอืผูอ้าํนวยการเขต ลงลายมอืชื่อ และตราประทบัจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหน้า

พาสปอรต์บดิาและมารดาพรอ้มเซน็รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

5. หลกัฐานการเงนิ 
 5.1 ผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง สําเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ตวัจรงิหรอืสําเนาสมุดบญัชเีงนิฝากประจําส่วนตวั 

ยอ้นหลงั 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรบัสมดุบญัชขีองทา่นใหถ้งึปัจจุบนัดว้ย) ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และ

มจีาํนวนไมต่ํ่ากว่า 6 หลกัเพือ่แสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมื่อ

กลบัสูภ่มูลิาํเนา (กรณีนี้สถานทตูอาจจะขอสมดุบญัชตีวัจรงิเกบ็ไวใ้นระหว่างการพจิารณา (นําไปเผือ่ในวนัยืน่วซี่าดว้ย และ

คนืใหก้บัทา่นในวนัทีร่บัวซี่า) 

 5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง หรอืเดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนังสอื

รบัรองค่าใช้จ่าย ให้บุคคลในครอบครวัด้วย – ต้องทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบับ

ภาษาองักฤษ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(บุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ และบุคคลที่

เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณายื่นขอจากธนาคาร

ล่วงหน้า โดยใชเ้วลาดําเนินงานประมาณ 3 วนั และใชย้ื่นไดไ้ม่เกนิ 30 วนั หลงัจากธนาคารออกให ้ตอ้งทาํหนังสอืรบัรอง

คา่ใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสมัพนัธอ์กีหนึ่งฉบบั (Sponsor Letter)  

**** ทางสถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั **** 

**** เอกสารทางการเงนิ สามารถใชบ้ญัชเีงนิฝากประเภท กองทนุ พนัธบตัรรฐับาลและสลากออมสนิได ้**** 

กรณีวีซ่าไม่ได้รบัการอนุมติัจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า/ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋แล้ว) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่ประเทศองักฤษ 
 
โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

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

2.วนั-เดอืน-ปีเกดิ…..................................... อาย.ุ................... สถานทีเ่กดิ ............................... 

3.ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี………………................................................................................... 

(โปรดระบเุหตทุีเ่ปลีย่น)…………………….................................................................................... 

4.ทีอ่ยูปั่จจบุัน(ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก)............................................................................................ 

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

อเีมล.์....................................................... โทรศัพทบ์า้น.......................................................  

มอืถอื....................................................... 

5.อาชพีปัจจบุัน..............................................ต าแหน่ง..........................................................  

ชือ่สถานทีท่ างานหรอืรา้นคา้/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................................................... 

ทีอ่ยู.่................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย.์..............โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย................................................. 

อเีมล.์...................................................... 

6. สถานภาพ (.....)โสด (.....)สมรส (.....)หยา่ (.....)มา่ย (.....)อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา (.....)แยกกันอยู ่

7. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกัน กรณุาระบ ุ

ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสัมพันธ.์..............................  

ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสัมพันธ.์.............................. 

ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสัมพันธ.์.............................. 

8.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบุัน ทา่นอาศัยมากีปี่......................................................................................... 

9.วนัเดอืนปีเกดิของบดิา.........................................................สถานทีเ่กดิ................................. 

10.วนัเดอืนปีเกดิของมารดา....................................................สถานทีเ่กดิ................................. 

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

12.รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก................................................................... 

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

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

14.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่ง ๆ ตอ่เดอืน.......................บาท 

15.ท่านมีหลักทรัพย์ส่วนตัวนอกเหนือจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เช่น พันธบัตร หุน้ หรืออื่น ๆ กรุณาระบุ

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

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

16.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอืน่ ๆนอกเหนอืจากประเทศอังกฤษหรอืไม ่

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



 
 

17.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่อังกฤษหรอืไม.่....................................................... 

ถา้เคยเพราะเหตใุด...................................................................................................................... 

18.ภายใน10ปีทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม.่...........................................................ถา้เคย 

ไดว้ซีา่ประเภทไหน........................................... วนัออกวซีา่.......................................... 

วนัหมดอายขูองวซีา่.................................................... 

เดนิทางเขา้อังกฤษกีค่รัง้..................เมือ่วนัที.่................................ถงึวันที.่............................... 

19.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส รวมถงึบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ ชือ่ – นามสกลุ / วนัเดอืนปีเกดิ 

รวมถงึสถานทีเ่กดิดว้ย 

-ชือ่-นามสกลุ..............................................วันเดอืนปีเกดิ.....................สถานทีเ่กดิ.....................

เลขหนังสอืเดนิทาง...................................... 

-ชือ่-นามสกลุ..............................................วันเดอืนปีเกดิ.....................สถานทีเ่กดิ.....................

เลขหนังสอืเดนิทาง...................................... 

-ชือ่-นามสกลุ..............................................วันเดอืนปีเกดิ.....................สถานทีเ่กดิ.....................

เลขหนังสอืเดนิทาง...................................... 

-ชือ่-นามสกลุ..............................................วันเดอืนปีเกดิ.....................สถานทีเ่กดิ.....................

เลขหนังสอืเดนิทาง...................................... 

20.ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้

เลขพาสปอรต์.......................................วนัออก...........................วนัหมดอาย.ุ.............................

ออกให ้ณ ประเทศ................................. 

เลขพาสปอรต์.......................................วนัออก...........................วนัหมดอาย.ุ.............................

ออกให ้ณ ประเทศ................................. 

เลขพาสปอรต์.......................................วนัออก...........................วนัหมดอาย.ุ.............................

ออกให ้ณ ประเทศ................................. 

เลขพาสปอรต์.......................................วนัออก...........................วนัหมดอาย.ุ.............................

ออกให ้ณ ประเทศ................................. 

21. ประวตักิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา 

1.ประเทศ.............................................. วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป............................................. 

จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.............................. 

2.ประเทศ.............................................. วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป............................................. 

จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.............................. 

3.ประเทศ.............................................. วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป............................................. 

จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.............................. 

 

4.ประเทศ.............................................. วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป............................................. 

จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.............................. 



 
 

5.ประเทศ.............................................. วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป............................................. 

จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.............................. 

6.ประเทศ.............................................. วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป............................................. 

จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.............................. 

7.ประเทศ.............................................. วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป............................................. 

จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.............................. 

8.ประเทศ.............................................. วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป............................................. 

จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.............................. 

9.ประเทศ.............................................. วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป............................................. 

จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.............................. 

10.ประเทศ............................................. วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป............................................ 

จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.............................. 

22.วนัเดนิทางไปอังกฤษวนัที.่......................................... ถงึวนัที.่............................................. 

23.ทีพั่กในอังกฤษ........................................................ ทีอ่ยู.่................................................ 

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

24.บรษัิททีค่ณุท างาน/บรษัิทท าเกีย่วกับอะไร............................................................................. 

25.มเีงนิคงเหลอืในบัญชทัีง้หมดเทา่ไหร.่................................................................................... 

 

*** กรณุากรอกข้อมลูให้ครบถ้วน เพราะข้อมลูทัง้หมด เจ้าหน้าท่ีจะต้องกรอกในแบบฟอรม์ออนไลน์ของท่าน *** 
-หนังสือเดินทางเล่มเก่า จ าเป็นต้องส่งมาเพ่ือดปูระวติัการเดินทางของท่าน 
-หากยงัไม่แนบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจริง ท่านต้องกรอก ข้อมูลการท างานของท่านเป็นภาษาองักฤษ ได้แก่ 
ช่ือบริษทั / ต าแหน่งของท่าน 
 

หมายเหต ุการอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็น

เพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 

 

 

 

 

  

  

 

  


