
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน 

ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ              (-/-/-) 

10.00 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู

ทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U15-U19 สายการบิน Royal Brunei Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การ

ต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน Royal Brunei 

Airlines เที่ยวบินที่ BI514 

 ** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

** ใช้เคร่ืองบิน Airbus A320 ชั้นประหยัด 138 ทีน่ั่ง ชั้นธุรกจิ 12 ที่นั่ง ** 

 

 

 

 

 

 

 

17.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ** เพื่อเปล่ียนเคร่ือง ** 

22.55 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน Royal 

Brunei Airlines เที่ยวบินที่ BI003 

** ใช้เวลาบินประมาณ 14 ชั่วโมง 35 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

** ใช้เคร่ืองบิน B787 Dreamliner ชั้นประหยัด 236 ที่นั่ง ชัน้ธุรกิจ 18 ที่นั่ง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้้า

โรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวร่ี - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองลอนดอน                                   (-/-/-)      

06.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 10 นาที) เป็นเมืองที่มีฐานะนครในมณฑลซอมเมอร์

เซ็ทในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ เมืองบาธได้รับพระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราชินี

นาถเอลิซาเบธที่ 1 ในปี ค.ศ. 1590 และได้เป็นเทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตัวเมืองบาธตั้งอยู่เนินหลายลูกในหุบเขาของ

แม่น้ าเอวอนในบริเวณที่มีน้ าพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของโรมัน ผู้สร้างโรงอาบน้ าโรมันโบราณ (Roman Baths) และวัด

โดยตั้งชื่อเมืองว่า “Aquae Sulis” เมืองบาธเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์ดผู้รักสงบท าพิธีราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์

อังกฤษที่มหาวิหารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมัยจอร์เจีย เมืองบาธกลายเป็นเมืองน้ าแร่ที่ได้รับความนิยมกันมาก ซึ่งท าให้

เมืองบาธขยายตัวมากขึ้นและมีสถาปัตยกรรมจอร์เจียที่เด่นๆ จากสมัยนั้นที่สร้างจากหินบาธที่เป็นหินสีเหลืองนวลสวยงามเป็น

เอกลักษณ์ ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1987 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณด้านหน้าของ โรงอาบน้้าโรมันโบราณ (Roman 

Baths) ถือเป็นโรงอาบน้ าโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งโรงอาบน้ าของที่นี่อยู่ต่ ากว่า

ระดับพื้นถนนในปัจจุบัน ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนด้วยกัน ตั้งแต่โซน Sacred Spring , Roman Temple , Roman 

Bath House และ Museum ซึ่งแหล่งน้ าแร่แห่งนี้ถูกค้นพบตั้งแต่สมัยชาวโรมันบุกเข้ามายึดเกาะอังกฤษ เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์

ทางธรรมชาติของทางตะวันตกอีกด้วย ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชมส้าหรับเด็ก ท่านละ ประมาณ 14.00 ปอนด์ หรือ 



 

  
 
 
 

ค้านวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 602 บาท / ผู้ใหญ่ ท่านละ ประมาณ 15.00 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงินไทย 

ท่านละ ประมาณ 645 บาท ข้ึนอยู่กับประเภทของบัตร และ จ้าเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจ้ากัดจ้านวนผู้เข้า

ชมในแต่ละวันได้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลสิบัวร่ี (Salisbury) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ประเทศอังกฤษ เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์อัน

ลึกลับ เสาหินสโตนเฮ้นจ์  

น าท่าน เข้าชม ในร้ัวอาณาเขตที่ตั้งของ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) ได้รับการคัดเลือกจากองค์กร 

New 7 Wonders ให้เปน็ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาด

ใหญ่ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ในบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน ตัว

อนุสรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอันตั้งขึ้น บางอันวางนอน

ลง และบางอันก็ถูกวางซ้อนอยู่ข้างบน นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเมื่อประมาณ 3000 - 2000 

ปีก่อนคริสตกาล กล่าวคือ การหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสีเมื่อ พ.ศ. 2551 เผยให้เห็นว่าหินก้อนแรกถูกวางตั้งเมื่อประมาณ 

2400 - 2200 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอื่นๆ ระบุว่ากลุ่มหินที่ถูกวางตั้งมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นถึง 3000 ปีก่อนคริสตกาล

นักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ต่างสงสัยว่า คนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหินที่มีน้ าหนักกว่า 30 ตัน ขึ้นไปวางเรียงกันได้



 

  
 
 
 

อย่างไร ทั้งๆที่ปราศจากเครื่องทุ่นแรงอย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน และบริเวณที่ราบดังกล่าวไม่มีก้อนหินขนาดมหึมานี้ ดังนั้นจึง

สันนิษฐานว่าผู้สร้างต้องท าการชักลากแท่งหินยักษ์ทั้งหมดมาจากที่อื่น ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจาก "ทุ่งมาร์ลโบโร" ที่อยู่ไกลออกไป

ประมาณ 40 กิโลเมตร ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1986 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่

เป็นศูนย์กลางส าคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้น าด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การ

บันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และส าคัญของยุโรปอีกด้วย 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่้า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

 น้าคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Ibis London Heathrow Airport, London หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน             (B/-/-)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีบริการรถโค้ช) 

หัวหน้าทัวร์แนะน้าวิธีการเดินทางเบื้องต้น ทั้งนี้ท่านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวัน

เดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน 

แนะน้าสถานที่ท่องเที่ยว 

- ทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใต้ดิน หรือทูป (Tube) เที่ยวชมเมือง และวิถีชีวิตของ

ชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) ** ค่าบัตรโดยสาร เร่ิมต้น ประมาณ 10 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงินไทย ประมาณ 430 

บาท (ชนิด One Day Pass) ข้ึนอยู่กับประเภทของบัตร ** 

- ทดลองนั่งรถเมล์ 2 ชั้น หรือลอนดอนแท็กซี่ เพื่อเที่ยวชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) ** ค่าบัตร

โดยสาร เร่ิมต้น ประมาณ 14 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงินไทย ประมาณ 602 บาท ข้ึนอยู่กับประเภทของแพ็คเกจ ** 

- พระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Palace) พระราชวังซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบ้านของครอบครัวกษัตริย์และพระราชินีแห่งอังกฤษมา

นานกว่า 1,000 ปี โดยพระราชวังเก่าแก่ขนาด 5 ไร่แห่งนี้ ปัจจุบันยังถูกใช้เป็นที่พ านักของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งมักจะ

ใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อยู่เสมอ ทั้งนี้ผู้มาเยือนควรเผ่ือเวลาในการเข้าชมอย่างน้อยประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพราะ

ที่นี่ล้วนเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทั้ง State Apartments ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็น



 

  
 
 
 

ของสะสมของเหล่าราชวงศ์ รวมถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคในโบสถ์ St. George ซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์

แห่งประเทศอังกฤษหลายพระองค์ และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บ้านตุ๊กตาแสนสวยและมีชื่อเสียงที่สุด

โลกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 โดยช่างฝีมือชั้นน าในสมัยนั้น เป็นต้น ** ค่าบัตรเข้าชมส้าหรับเด็ก ท่านละ ประมาณ 13 

ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 559 บาท / ผู้ใหญ่ ท่านละ ประมาณ 22 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงิน

ไทย ท่านละ ประมาณ 946 บาท ข้ึนอยู่กับประเภทของบัตร และ จ้าเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจ้ากัดจ้านวนผู้

เข้าชมในแต่ละวันได้ ** 

- ขึ้นชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) หรือที่รู้จกัในชื่อของ มิลเลเนียม วีล 

(Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับ

ความนิยมอย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 30 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงิน

ไทย ท่านละ ประมาณ 1,290 บาท ข้ึนอยู่กับประเภทของบัตร และ จ้าเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจ้ากัด

จ้านวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ** 

** อิสระอาหารค่้า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

 น้าคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Ibis London Heathrow Airport, London หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน             (B/-/-)      

เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีบริการรถโค้ช) 

หัวหน้าทัวร์แนะน้าวิธีการเดินทางเบื้องต้น ทั้งนี้ท่านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวัน

เดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน 

แนะน้าสถานที่ท่องเที่ยว 

- หอคอยแห่งกรุงลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก สถานที่เก็บสมบัติ สถานที่ส ารวจทางประวัติศาสตร์ 

ทั้งหมดรวมอยู่ในสถานที่เดียวกันซึ่งก็คือหอคอยแห่งกรุงลอนดอนนี่เอง ภายในมีอาคารส าคัญๆ มากมายที่ล้วนแต่มีประวัติศาสตร์

ที่ค่อนข้างโหดเห้ียม จึงไม่แปลกเท่าไรที่สถานที่แห่งนี้จะได้รับการกล่าวขานว่า “ผีดุ” ที่สุดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ White Tower 

หรือหอคอยสีขาว ที่สร้างขึ้นในปี 1078 ในรัชสมัยของวิลเลี่ยมผู้พิชิต นอกจากนี้ไม่ควรพลาดที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษา

ของมีค่าของราชวงศ์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎเพชร ชุดอัศวินสมัยโบราณ รวมถึงการเข้าร่วมทริปกับ Yeoman Warders อดีต

ทหารรักษาพระองค์ ที่ผันตัวมาเป็นไกด์น าเที่ยว ** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 22 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงินไทย 

ท่านละ ประมาณ 946 บาท ข้ึนอยู่กับประเภทของบัตร และ จ้าเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจ้ากัดจ้านวนผู้เข้า

ชมในแต่ละวันได้ ** 

- โรงถ่ายภาพยนตร์ แฮร์ร่ี พอตเตอร์ (Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry Potter) แห่ง

ค่าย Warner Bros ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองลอนดอน ในสถานที่ที่มีชื่อว่า Leavesden Aerodrome ซึ่งแต่เดิมเคยเป็น

โรงงานผลิตเครื่องบินที่มีชื่อเสียงหลายรุ่น เช่น Mosquito , Halifax Bombers ในสมัยสงความโลกครั้งที่สอง ก่อนที่ Warner 

Bros จะซื้อที่นี่และตั้งโรงถ่ายภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์มานานกว่าสิบปี และสุดท้ายที่นี่ก็กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งสาวก

เหล่าพ่อมดแม่มดน้อยไม่ควรพลาด ด้วย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากที่โดดเด่นจากภาพยนตร์ รวมถึงของประกอบ

ฉาก กระทั่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อให้แฟนๆ แฮร์รี่ พอตเตอร์ได้เข้ามาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ และเก็บภาพความ

ประทับใจลงในบันทึกความทรงจ าไปตลอดกาล ** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 85 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงินไทย 

ท่านละ ประมาณ 3,700 บาท ข้ึนอยู่กับประเภทของบัตร และ จ้าเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจ้ากัดจ้านวนผู้

เข้าชมในแต่ละวันได้ ** 

- ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นน้าที่ ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ที่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมายอย่าง Mark & 

Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ห้างสรรพสินค้า

ชื่อดังอย่าง ห้างฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey Nicole) และ ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นน า

จากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันทั่วโลก 

** อิสระอาหารค่้า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

 น้าคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Ibis London Heathrow Airport, London หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

วันที่ห้า เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์

ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมือง

ลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล - ย่านนีลส์ ยาร์ด - ย่านไนซ์บริด - ห้างฮาร์วีย์ นิโคล - ห้างแฮรอดส์ - ท่าอากาศยาน

นานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน 

ประเทศบรูไน                     (B/-/-)  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองที่รายล้อมไปด้วยอาคารราชการส าคัญของเมือง

ลอนดอน น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) และ พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ 

(Westminster Palace) หรือ ตึกรฐัสภาเวสต์มินสเตอร์ (Houses of Parliament) เป็นสถานที่ที่สภาสองสภาของรัฐสภาแห่งส

หราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน) ใช้ประชุม พระราชวังตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น้ าเทมส์ในนครเวสต์มินสเตอร์

ของเมืองลอนดอนบะระห์ไม่ไกลจากพระราชวังไวท์ฮอลล์ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ สร้างในปี ค.ศ. 1016 มีห้องทั้งหมดด้วยกัน

ประมาณ 1,100 ห้อง, 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมทั้งหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัวสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่สร้างใน

คริสต์ศตวรรษที่ 19 แต่ก็ยังมีส่วนก่อสร้างเดิมเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยรวมทั้งท้องพระโรงที่ในปัจจุบันใช้ในงานส าคัญๆ เช่น การตั้ง

ศพของบุคคลส าคัญก่อนที่จะน าไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบริหารพระราชวังแต่เดิมเป็นหน้าที่ของผู้แทนพระองค์ 

Lord Great Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปล่ียนมือไปเป็นของรัฐสภานอกจากห้องพิธีบางห้องที่ยังคงอยู่ภายใต้การบริหาร

ของผู้แทนพระองค์ หลังจากเกิดเพลิงใหม้ในปี ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาปัจจุบันก็ได้รับการสร้างใหม่โดยใช้เวลาสร้าง 30 ปี โดยมี

เซอร์ ชาร์ลส์ บาร์รีย์ (Charles Barry) และผู้ช่วยออกัสตัส พิวจินเป็นสถาปนิก การออกแบบรวมท้องพระโรงเวสต์มินสเตอร์และชา

เปลเซนต์สตีเฟน (St Stephen's Chapel) ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 

เม่ือป ีค.ศ. 1987 และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รู้จักกันดีในนาม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อัน

เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก และ 

ฝ่ังตรงข้ามเป็นที่ตั้งของ ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) หรือที่รู้จักในชื่อของ มิลเลเนียม วีล (Millennium 

Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่าง

มาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนตอ่ปี โดยมีแม่น้ าเทมส์กั้นอยู่ 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) เดิมชื่อ คฤหาสน์บักกิ้งแฮม (Buckingham 

House) เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่ ที่ใช้ส าหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็น

สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวส าคัญที่หนึ่งของเมืองลอนดอน เป็นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ 

สิ่งก่อสร้างเดิมเป็นคฤหาสน์ที่สร้างส าหรับจอห์น เชฟฟิลด์ ยุคแห่งบักกิ้งแฮมในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระ

เจ้าจอร์จที่ 3 ทรงซื้อเพื่อใช้เป็นพระราชฐานส่วนพระองค์ ที่รู้จักกันในชื่อ “วังพระราชินี” (The Queen's House) ระยะ 75 ปีต่อมา

เป็นเวลาที่มีการขยายต่อเติมพระราชวังโดยสถาปนิกจอห์น แนช (John Nash) และ เอ็ดเวิร์ด บลอร์ (Edward Blore) เป็นสามปี

กรอบลานกลาง พระราชวังบักกิ้งแฮมกลายมาเปน็พระราชฐานที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินี

นาถวิกตอเรียขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1837 การต่อเติมครั้งใหญ่ครั้งสุดท้าย ได้เริ่มด าเนินขึ้นช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 

ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งรวมทั้งด้านหน้าที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ สะพานมิลเลนเนียม (Millennium Bridge) หรือเป็นรู้จักในสะพานทางเท้ามิลเลนเนียมแห่งเมืองลอนดอน 

คือ สะพานแขวนโครงสร้างเหล็กส าหรับคนเดินที่สร้างข้ามแม่น้ าเทมส์ เชื่อมต่อเขตแบงค์ไซด์ (Bankside) กับเขตตัวเมือง

ลอนดอน ตั้งอยู่ระหว่างสะพานเซาท์วาร์ค (Southwark Bridge) และสะพานรถไฟแบล็คเฟรียร์ (Blackfriars) สะพานมิลเลนเนียม 

ถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1998 และเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2000 บริเวณตอนใต้ของสะพาน ผ่านชม โรงละครโกลบ 

(Globe Theater) และ หอศิลป์แบงค์ไซด์ (Bankside) ตอนเหนือของสะพาน ผ่านชม โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน 

(School of London) และ ผ่านชม ด้านล่างของสะพาน คือ มหาวิหารเซนต์พอล (St. Paul's Cathedral) เป็นอาสน

วิหารของคริสตจักรแห่งประเทศอังกฤษ และเป็นโบสถ์ประจ าต าแหน่งบิชอปแห่งเมืองลอนดอน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่นักบุญเปาโล

อัครทูต ตัง้อยู่ในเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาสนวิหารที่เห็นในปัจจุบันสร้างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 17 และเชื่อกันว่าเป็นอาสน

วิหารที่ 5 ตั้งแต่สร้างอาสนวิหารกันมา ณ ที่ตั้งนี้ แต่อาจจะสูงกว่านั้นถ้านับการบูรณะเข้าไปด้วย แนวเชื่อมของสะพานมิลเลนเนียม

สามารถเห็นทิวทัศน์ด้านหน้าของมหาวิหารเซนต์พอลจากมุมไกลได้อย่างชัดเจนสวยงาม 

น าท่านเดินทางสู่ ย่านนีลส์ ยาร์ด (Neal’s Yard) คือย่านที่น่าสนใจซ่อนตัวอยู่ใจกลางเมืองลอนดอน พื้นที่ที่รายล้อมด้วย

อาคารหลากสีสันแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่อันน่าจดจ าของเมืองลอนดอน โดยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับ Thomas Neale 

สถาปนิกผู้พัฒนาพื้นนี้นี้เมื่อศตวรรษที่ 17 ภายใต้พื้นที่รูปทรงสามเหลี่ยมแห่งนี้ เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่เพื่อ

สุขภาพมากมาย อาทิ ร้าน Neal’s Yard Salad Bar ซึ่งเป็นที่นิยมส าหรับท่านที่รักสุขภาพ 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืน

ภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร        

17.55 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน Royal Brunei 

Airlines เที่ยวบินที่ BI004 

** ใช้เวลาบินประมาณ 13 ชั่วโมง 35 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย                                 (-/-/-) 

14.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน  

18.40 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines 

เที่ยวบินที่ BI519 

** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

20.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ป)ี 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไมม่ีเตยีง 
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ป)ี 

พักเดี่ยว

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

13 - 18 กรกฎาคม 2562 
(16 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา / 17 ก.ค. วัน

เข้าพรรษา) 

13JUL BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

13JUL BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1 

17JUL BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1 

18JUL BI519 BWN-BKK 18.40-20.25  

32,999 32,999 32,999 8,999 19,999 

26 - 31 กรกฎาคม 2562 
(28 ก.ค. คล้ายวันเฉลิม ร. 10 / 29 ก.ค. วันหยุด

ชดเชย) 

26JUL BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

26JUL BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1 

30JUL BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1 

31JUL BI519 BWN-BKK 18.40-20.25  

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999 

08 - 13 ตุลาคม 2562 
(13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 9 และ วันออกพรรษ) 

08OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

08OCT BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1 

12OCT BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1 

13OCT BI519 BWN-BKK 18.40-20.25 

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999 

11 - 16 ตุลาคม 2562 
(13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 9 และ วันออกพรรษ / 

14 ต.ค. วันหยดุชดเชย) 

11OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

11OCT BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1 

15OCT BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1 

16OCT BI519 BWN-BKK 18.40-20.25 

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999 

12 - 17 ตุลาคม 2562 
(13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 9 และ วันออกพรรษ / 

14 ต.ค. วันหยดุชดเชย) 

12OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

12OCT BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1 

16OCT BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1 

17OCT BI519 BWN-BKK 18.40-20.25 

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999 

19 - 24 ตุลาคม 2562 
(23 ต.ค. วันปยิมหาราช) 

19OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

19OCT BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1 

23OCT BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1 

24OCT BI519 BWN-BKK 18.40-20.25 

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999 

22 - 27 ตุลาคม 2562 
(23 ต.ค. วันปยิมหาราช) 

22OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

22OCT BI003 BWN-LHR 22.55-06.25+1 

26OCT BI004 LHR-BWN 17.55-14.35+1 

27OCT BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999 

26 - 31 ตุลาคม 2562 

26OCT BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

27OCT BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 

30OCT BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 

31OCT BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

29,999 29,999 29,999 8,999 16,999 

05 - 10 พฤศจิกายน 2562 

05NOV BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

06NOV BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 

09NOV BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 

10NOV BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

29,999 29,999 29,999 8,999 16,999 

16 - 21 พฤศจิกายน 2562 

16NOV BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

17NOV BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 

20NOV BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 

21NOV BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

29,999 29,999 29,999 8,999 16,999 

24 - 29 ธันวาคม 2562 

24DEC BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

25DEC BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 

28DEC BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 

29DEC BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

35,999 35,999 35,999 8,999 22,999 

27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562 
(31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 ม.ค. วันข้ึนปีใหม่) 

27DEC BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

28DEC BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 

31DEC BI004 LHR-BWN 20.10-17.45+1 

01JAN BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

38,999 38,999 38,999 11,999 25,999 

28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 
(31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 ม.ค. วันข้ึนปีใหม่) 

28DEC BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

29DEC BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 

01JAN BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 

02JAN BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

38,999 38,999 38,999 11,999 25,999 

31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 2562 
(31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 ม.ค. วันข้ึนปีใหม่) 

31DEC BI514 BKK-BWN 13.30-17.15 

01JAN BI003 BWN-LHR 00.15-06.50 
38,999 38,999 38,999 11,999 25,999 



 

  
 
 
 

04JAN BI004 LHR-BWN 18.00-15.35+1 

05JAN BI519 BWN-BKK 18.30-20.15 

 

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศกท์้องถิ่น ** 

 

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเทีย่ว ประเทศอังกฤษ ท่านละ ประมาณ 6,000 บาท 

ส้าหรับการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ จ้าเป็นต้องน้าส่งหนังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพื่อ ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 15-20 วันท้าการ (บาง

กรณีอาจไม่รวมวันเสาร ์- อาทิตย์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับจ้านวนของผู้สมัครในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาตใช้

หนังสือเดินทางเพ่ือเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากจ้าเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของท่าน และ ส่งหนังสือเดินทางคืน

ท่านภายใน 3-5 วันท้าการ เปน็อย่างน้อย ในล้าดบัต่อไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือก่อนวันเดินทางไม่เพียงพอส้าหรับยื่นวีซ่าคร้ังใหม่ 

การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณ ี** 

 

** อัตราค่าบริการ ส้าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท ** 

 

** หากท่านทีต่อ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เคร่ืองบิน , รถทัวร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท้าการออก

บัตรโดยสารเนือ่งจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

** อัตราค่าบริการนี้ จ้าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ้านวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ้านวนที่ก้าหนด ทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ

ต้องการ) ** 

 

** กรณีผู้เดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมก้าหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไม่ว่าม้ือใดม้ือ

หนึ่ง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตัวของท่านมาเพิ่มเติมขณะมือ้อาหาร เนื่องจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมี

ข้อจ้ากัดเร่ืองของวัตถุดิบ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผัดผัก ข้าวผัด และ บะหม่ีกึ่งส้าเร็จรูป เท่านั้น กรณีที่

ท่านมีความประสงค์ที่จะส่ังเมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดินทางจะต้องช้าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยตนเอง **  

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท้าการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปล่ียนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได ้

 ค่าภาษีน้ ามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งที่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้อง

เครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ าหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แตล่ะช้ิน ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พกัระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงาน

เทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็น

เมอืงใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่านชม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณจ์ริงอีกคร้ัง  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณา

ติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ คา่โทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง 

รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์

กอ่นการใช้บริการทกุคร้ัง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 



 

  
 
 
 

 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 50 ปอนด์ (GBP) หรือ ค้านวณ เป็นเงินไทยประมาณ 2,150 บาท (THB) รวมไป

ถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและ

ความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ ท่านละ ประมาณ 6,000 บาท ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา และ 

ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ การย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ สามารถด าเนินการแทนได้ (โดยแผนกวีซ่าของบริษัท จะเป็น

ผู้ด าเนินการแทนให้ท่าน) ผู้เดินทางไม่จ าเป็นต้องไปแสดงตน ยกเว้นสถานทูตจะขอให้ท่านเข้ามาสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ของสถานทูตเท่านั้น หากเกิดกรณีนี้ ขอให้ท่านโปรดให้ความรว่มมือไปตามวัน และ เวลาที่สถานทูตนัดหมาย 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช้าระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยว กรุณาท้าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 60 วัน พร้อมช้าระเงินมัดจ้า ท่านละ 20,000 บาท และ ค่าธรรมเนียม

และค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ ท่านละ 6,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 26,000 บาท (กรณีมีวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ช้าระ

เฉพาะเงินมัดจ้า 20,000 บาท) ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดย

ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ าเป็นต้องเช็คที่ว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้าราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเข้ามาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยว กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระ

เงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง 

กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ท าให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อน

วันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณนีักท่องเที่ยว ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือ่น หรอื เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการ

จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยว ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทาง

มาที่บรษิัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้เดินทาง) 

พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผู้รับมอบอ านาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวัน

หนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่าก้าหนด 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การ

ส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบรกิารทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลือ่น หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคา่บริการ (ปรบัราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทาง

บริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน 

ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม

เดนิทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดทีี่จะให้บริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวรท์ี่ลกูค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วี

ซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

กรณีออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว บางสายการบิน อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ และ หากสามารถคืนได้ 

(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปน็อย่างน้อย 



 

  
 
 
 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบริษัท 

 

ข้อมูลส้าคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความ

จ าเป็นต้องแยกห้องพัก เปน็ ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บค่าบริการเพิม่ตามจริงที่เกิดขึน้จากนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากกว่าก าหนด หรือห้องพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปล่ียนหรือย้ายที่พักเป็นเมืองใกล้เคยีงเปน็การทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

ข้อมูลส้าคัญเก่ียวกับ การยื่นค้าร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ 
1. ผู้สมัครทุกท่าน จ้าเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นรับค้าร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ ในบางกรณี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

จ านวนของผู้สมัครในแต่ละช่วงเป็นส าคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ได้รับก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือ

ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการย่ืนวีซ่าวันใดบ้าง รวมไปถึงมีความจ าเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเพื่อกิจธุระส่วนตัว

ของท่านในชว่งใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ ซึ่งอาจท าให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาที่สถานทูต) ท่านจ าเป็นจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงินมัดจ า พร้อมแจ้งวัน และ เวลาที่

ท่านสะดวกจะย่ืนวีซ่ามาก่อน แผนกวีซ่าจะประสานงานให้อีกครั้ง หากมีคิวย่ืนว่างช่วงที่ท่านสะดวก แผนกวีซ่าจะด าเนินการให้ดีที่สุดที่จะช่วย

อ านวยความสะดวกให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ แตท่ั้งนี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรอื สามารถเลือกเวลาได้มากขึ้น  

3.2 การยืน่แบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบริการพิเศษนี้ยังคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทั้งหมด ** 

ประเทศที่ท่านสามารถเลอืกซื้อบริการพิเศษนี้ได ้ไดแ้ก่ อังกฤษ อิตาลี ฝร่ังเศส สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ เท่านั้น  

** ส้าหรับการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกคร้ัง อาจมีการ

เปล่ียนแปลง ** 

4. กรณทีี่ทา่นไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้ จ าเป็นต้องย่ืนก่อน หรอื หลงัคณะ เพราะต้องใช้หนังสือเดินทางในชว่งที่ทางบริษัทจะเริ่มด าเนินการ

จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอย่ืนวีซ่า (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดินทางเป็นอย่างน้อย หรือ อาจเร็วกว่านั้น) และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม ท่านจ าเปน็จะต้องช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจรงิทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนก าหนด แต่วีซ่ายังไม่

ด าเนินการ หรือ วีซ่ายังไม่ได้รับการอนุมัติ (อยู่ในระหว่างการพิจารณา) เนื่องจากท่านด าเนินการย่ืนวีซ่าหลังคณะ และหรือ กรณีที่ท่านต้องการ

ย่ืนก่อนคณะ แต่คณะที่ท่านเดินทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูตต้องการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่าน

จ าเปน็ต้องด าเนินการด้วยตนเอง และหากท้ายที่สุดคณะไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย

ค่าเสียหายให้กับท่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้สมัครในช่วงนั้นๆ ซึ่งหากอยู่

ในช่วงฤดกูาลท่องเที่ยว ที่มีผู้สมัครเป็นจ านวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกต)ิ 

6. หลังจากที่ผู้สมัครไดท้ าการย่ืนขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครท าการยืมหนังสือเดนิทางจากสถานทูตออกมาใช้ระหว่าง

ขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นหากท่านมีความจ าเป็นในการใช้เล่มฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อ

วางแผนล่วงหน้า กรณีที่ต้องการใช้หนังสือเดินทางกะทันหัน ท าให้ต้องร้องขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่า 

อาจท าให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจ าเป็นต้องสมัครเข้าไปใหม่ นั่นหมายถึงจะต้องช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทั้งหมด โดย

ค านึงถึงระยะเวลาที่เหลือก่อนเดินทางส าหรับการพิจารณาเป็นส าคัญก่อนด าเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเก้นชนิดเข้าออกมากกว่า 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุ่มประเทศ

เชงเก้นเพียงพอ และใช้เข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นตามวัตถุประสงค์ที่วีซ่าเชงเก้นฉบับนั้นๆออก และต้องการใช้เดินทางท่องเที่ยวกับคณะนี้ 

สามารถใช้ได้ หากวีซ่านั้นถูกใช้มาแล้วตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเก้น คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะต้องพ านักประเทศนั้นๆมากที่สุด มาก่อน



 

  
 
 
 

แล้วอย่างน้อยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย 

และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น กรณีถกูปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณทีี่ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิดท่องเที่ยวเท่านั้น โดยจะต้อง

อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซ่าชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถพ านักใน

ประเทศเชงเก้น จะต้องไม่เกินกว่าก าหนดที่อนุมัติในหน้าวีซ่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าที่มีการ

ประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้เช็คอินได้

เนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมอืง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เปน็ต้น 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศใน

กลุม่เชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนนี้เพื่อให้การย่ืนค าร้องใน

คร้ังต่อๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเป็นส าคัญ 

11. การที่วีซ่าจะออกให้ทันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กี่วัน เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้ทั้งสิ้น 

เพราะเนื่องจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุ้มครองอยู่ 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จ้าเป็นต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจากส้านักงานเขต หรือ 

อ้าเภอ ที่อาศัยอยู่, ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หย่าร้าง, ใบส้าคัญการหย่า กรณีศูนย์รับยื่นค้าร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูต

ต้องการ เอกสารที่แปลเรียบร้อย จ้าเป็นจะต้องได้รับการรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการกงสุลเท่านั้น ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี้ จ้าเป็นที่สุด ส้าหรับเด็กที่อายุต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับ มารดาและบิดา 

(เช่น เดินทางกับมารดา และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ลูกค้าจ้าเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ไม่สามารถช้าระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ท่านได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จ้าเป็นต้องมีตราประทับ) ทางบริษัท

ยินดีอ้านวยความสะดวกแปลให้ท่านได้ตามปกติ  

 

ขอ้มูลส้าคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุก

กรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได ้

2. กรณทีี่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อช าระกับเมนูใหม่ที่ตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้ 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอให้ท่านท าความเข้าใจถึงวัฒนธรรมประจ าชาติของแต่ละสาย

การบินที่ก าลังให้บรกิารท่านอยู่ 

 

เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 
1. ทวัร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นีข้อสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้เดนิทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  

(หน้าปกสีน้ าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่

มจีดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์เช็คอิน 

ด่านตรวจคนเข้าเมอืง ทั้งฝ่ังประเทศไทย (ต้นทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่

ท่านไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า 

และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณทีี่นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการ

ช าระเงินมัดจ าหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 

วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น 

ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 



 

  
 
 
 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา

ค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย

สายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าให้ต้นทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ

บริษัทก ากับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท 

อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่

บริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคูค้่าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 

มิลลิลติร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดิสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือ

ได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน

เท่านั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง

เคร่ืองบนิเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณทีี่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนคา่ใชจ้่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือยื่นค้าร้องขอวีซา่ท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ 
1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ ากว่า 2 หน้า 

(หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังต้องเปน็พืน้สีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ ากับ

วีซ่าประเทศอื่นๆที่เคยได้รับ เท่านั้น 

3. หลักฐานการท้างาน / การเรียน 

3.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียน

พาณิชย์หรอืใบจดทะเบียนการค้า 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรบัรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง วันเริม่งาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรับรองการท างานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่

จ าเป็นต้องระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัว

จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เป็นข้าราชการ : หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณเีกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

3.5 กรณปีระกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะน าตนเอง 

พร้อมรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได้ แต่ทั้งนี้ อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รับย่ืนเท่านั้น  

3.6 กรณเีป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลักฐานการท้างาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่นดัยื่นวีซา่ จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษและต้อง

สะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง เท่านัน้ กรณีไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด้าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยืน่วีซ่า ** 

** ผู้ที่ประกอบอาชีพ มีหน้าที่การงาน จ้าเป็นจะต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการพิจารณาได้ แต่ไม่สามารถ

ใช้ยื่นแทนบัญชีส่วนตัวได ้ซึ่งหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 

7. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถ้ามี) 



 

  
 
 
 

8. ส าเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา  

หรือเดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 

- กรณเีด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรือ

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บดิา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 

มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 

มารดา หนังสือรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

- ส าเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

- ส าเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว จ้าเป็นต้องเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเท่านั้น บดิา , มารดา , บุตร , พ่ี , น้อง , สามี , ภรรยา 

สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จ้าเป็นต้องแนบส้าเนามาด้วย และจ้าเป็นตอ้งยื่นเอกสารส้าคัญดังนี้ ** 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้รับรอง) ยืนยัน

รับรองให้กับผู้ถูกรับรอง จ าเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วนัที่นัดยื่นวีซา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผู้ถูกรับรอง ให้ถูกต้อง

ตามหน้าหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด้าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยืน่วีซ่า ** 

** จ้าเป็นต้องใช้ทั้งผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

** หลักฐานทางการเงินข้างตน้ ต้องเป็นบัญชีเดยีวกันเท่านั้น เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 

- เอกสารเพือ่อ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สตูิบัตร 

แผนที่การเดินทาง เพ่ือยื่นค้าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ 
สถานที่ยื่นค้าร้องวีซ่า : ศูนย์ยืน่ค้าร้องขอวีซ่า VFS ประเทศอังกฤษ อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได้ ประทับตราจอดรถได้ฟรี 1 ชั่วโมง  

การเดินทาง : รถไฟฟา้ BTS ลงที่ สถานีนานา ทางออกที่ 3 เปน็การเดินทางที่สะดวกทีสุ่ด 

ซอย สุขุมวิท 13 เข้าซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางด้าน 

ขวามือ สังเกตได้ง่าย จุดนับพบบริเวณชั้น 1 ของอาคาร (บริเวณร้านกาแฟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือยื่นค้าร้องขอวีซา่ท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ 

1. ชื่อ - นามสกุล ปัจจุบัน .............................................................................................................. 

2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกดิ (หากเคยเปลี่ยน)...................................................................................... 

3. ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อไดส้ะดวก) ................................................................................................... 

.............................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ........................... 

อาศัยในที่อยู่นี้มาเป็นเวลา (ระบุช่วงเวลาเป็นเดือน/ปี ดูได้จากทะเบียนบ้าน) .........................................  

4. สถานะการเป็นเจ้าของบ้าน 

         เจ้าของ   อาศัยอยูก่ับครอบครัวของฉัน 

         เช่าผู้อื่นอยู่   อื่น ๆ 

5. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ................................................... อีเมลล์ ........................................................ 

6. เพศ        ชาย         หญิง 

7. สถานภาพสมรส            โสด       สมรส           หย่า          หม้าย           แยกกันอยู ่

8. วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................................................................................................ 

9. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................. 

10. หมายเลขพาสปอร์ต........................................................................................................................ 

วันที่ออก ............................... วันหมดอายุ ............................ สถานที่ออก .................................. 

พาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) หมายเลข .............................................................................................. 

วันที่ออก ............................... วันหมดอายุ ............................ สถานที่ออก .................................. 

11. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ , ต าแหน่ง , หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุกรุณา

ระบุ........................................................................................................................................

..... 

ช่ือสถานที่ท้างาน/สถานศึกษา และที่

อยู่.........................................................................................................................................

.... 

.............................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ........................... 

 เบอร์โทร ................................................ เบอร์แฟกซ์ ............................................................... 

 วันที่ท่านเริ่มต้นท างานกับนายจ้างน้ีหรือเริ่มธุรกิจนี้ (วัน/เดือน/ปี) ....................................................... 

1. รายได้หลังจากหักภาษีแล้วต่อเดอืน .................................... บาท/เดือน 

รายได้ประจ าอย่างอื่น    บ านาญ          เบี้ยเลี้ยงหรือเงินประจ าจากครอบครัว       

                                     การลงทุน       รายได้อื่น 

      เป็นจ านวนเงิน ................................................................................................... บาท/เดือน 

      เงินออม (ถ้ามี) เปน็จ านวนเงิน ................................ บาท/เดือน 

2. ท่านวางแผนจะใช้จ่ายเงินเท่าไหร่ตอนอยู่สหราชอาณาจักร ........................................................ บาท 

3. ท่านใช้จ่ายเงินเท่าไรต่อเดือน(รวมภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ......................................................... บาท 

4. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผู้สมัคร 

ตัวผู้สมัครเอง 

มีผูอ้ื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ ....................................... ความสัมพันธ์ ........................................ 



 

  
 
 
 

5. ท่านมีบุคคลที่ตอ้งการให้ท่านช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือไม่ 

ไม่มี 

มี ออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ ....................................................................................................... 

ความสัมพันธ์ ......................................... 

6. ชื่อ-นามสกุล บิดา .................................................................................................................... 

สัญชาติ ................................................. วัน - เดือน – ปีเกิด ..................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา ................................................................................................................ 

สัญชาติ ................................................................................................................................. 

วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................................................................................................... 

7. วีซ่า (อังกฤษ) ที่เคยได้รับในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

   ไม่เคย 

เคยได้รับ    ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .............................. ถึงวันที่ .............................................. 

   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .............................. ถึงวันที่ ........................................................................ 

ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .............................. ถึงวันที่ ........................................................................ 

วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) หรือวีซ่าประเทศต่างๆ ที่เคยได้รับในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

ไม่เคย. 

   เคยได้รับ 

ประเทศ ........................................ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ....................... ถึงวันที่ ......................... 

ประเทศ ........................................ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ....................... ถึงวันที่ ......................... 

ประเทศ ........................................ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ....................... ถึงวันที่ ......................... 

ประเทศ ........................................ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ....................... ถึงวันที่ ......................... 

8. ประเทศอื่น ๆ ที่เคยเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

ประเทศ ........................................ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ....................... ถึงวันที่ ......................... 

ประเทศ ........................................ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ....................... ถึงวันที่ ......................... 

ประเทศ ........................................ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ....................... ถึงวันที่ ......................... 

ประเทศ ........................................ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ....................... ถึงวันที่ ......................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรอืไม่ 

ไม่เคย   เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) .................................................................. 

10. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกบัท่าน .............................................. ความสัมพันธ์................................... 

      

** ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด และชัดเจนที่สุดเพื่อ 

ประโยชน์ของตัวท่านเอง การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็น

เพียงตัวกลางในการอ้านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ ** 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 


