
 

 

 

 

 

CODE: UKTR01 MONO ENGLAND ลอนดอน สโตนเฮนจ ์ลเิวอรพ์ลู แมนเชนเตอร ์7 วนั 5 คนื 

MONO UK LONDON STONEHENGE 
LIVERPOOL MANCHESTER 7 วนั 5 คนื 

บนิลดัฟ้าโดยสายการบนิ SCOOT 
 

ทวัรอ์งักฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ ์บาธ  
แมนเชสเตอร ์ลเิวอรพ์ลู ออ๊กซฟอรด์ 7วนั 5คนื 

 
◊ ชม1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลก เสาหนิสโตนเฮนจ ์  
◊ เดนิเลน่เมอืงออ๊กฟอรด์ (Oxford) เมอืงแหง่การเรยีนรู ้
◊ เยอืนบา้นเกดิของวลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare) 
◊ สนามฟตุบอลอนัโดง่ดงัของประเทศองักฤษ โอลดแ์ทรฟฟอรด์ และ แอนฟีลด ์
◊ ชอปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนออ๊กฟอรด์ และ บสิเตอร ์วลิเลจ 
◊ ลอ่งเรอืชมแมนํ่า้เทมส ์(Thames River) ชมแลนดม์ารก์สําคญักรงุลอนดอน 
◊ ลิม้ลองอาหารมือ้สดุพเิศษทีร่า้นอาหาร Four Season 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-11 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

21-27 ธนัวาคม 2564 69,555 59,555 19,000 20  

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 6,500 บาท << 
  
 FLIGHT:  

 DEPARTURE : TR750 BKK-LGW 14:05-20:05 
 RETURN        : TR751 LGW-BKK 22.05-16.10 

 

 

 

 



 
11.00 น . พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ประต ู6 เคานเ์ตอร ์L 

สายการบนิ SCOOT โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรทีน่ั่ง 
โหลดสมัภาระโดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้
เครือ่ง (ลกูคา้จําเป็นแสดงผลตรวจ RT-PCR 72 ช ัว่โมงกอ่นเครือ่งออก) และออกเดนิทางสูท่า่อากาศ
ยานลอนดอนแกตวคิ 

14:05 น. นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR750 
20:05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานลอนดอนแกตวคิ กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ  นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 7 ชัว่โมง) 
21:00 น.  อสิระรบัประทานอาหารเย็น  
 จากนัน้นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสูท่ีพ่ักในเมอืงแกตวคิ ลอนดอน 

ทีพ่กั:  Hotel Crowne Plaza London Gatwick หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
            (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที1่)  
นําทา่นไปตรวจ Test Covid ตามเงือ่นไข ของรฐับาลองักฤษ 
บรษิทัจะทําการจองใหล้กูคา้กอ่นการเดนิทางเขา้สหราช
อาณาจกัร คา่ใชจ้า่ยรวมในราคาทวัรแ์ลว้  

นําท่านเดนิทางสู่ชมกองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 
1ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก (ระยะทาง151ก.ม.ใชเ้วลา2ชม.)  กองหนิ
หรอืแนวแท่งหนิทีเ่ป็นความลับดํามดืในชว่งหนึง่ของประวัตศิาสตร ์แนว
หนินี้มขีนาดมหมึาเรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรง
สงูขนาดใหญป่ระมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยูก่ลางทุง่นา เป็นรปูวงกลม
ซอ้นกันอยู3่วงมอีายปุระมาณปลายยคุหนิถงึตน้ยคุบรอนซ ์ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทีร่ะลกึถา่ยรูปตามอัธยาศัย จากนัน้นํา
ท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาธ (ระยะทาง64ก.ม.ใชเ้วลา1ชม.) เมอืงเก่าแก่ทีม่อีายุยาวนานกว่า 2,000 ปีเพือ่เขา้ชม
พพิธิภณัฑนํ์า้แร่รอ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซึง่มีประวัติ
การคน้พบทีน่่าสนใจ ปัจจบัุนเป็นกลุม่อาคารสําคัญของเมอืง คอื บรเิวณที่
เป็นที่ตัง้ของบ่อน้ําแร่รอ้นคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สอง คือ 
บรเิวณวัด และส่วนที่สาม คอื บรเิวณที่เปิดบรกิารใหนั้กท่องเที่ยวหรือ
ชาวเมอืงใชบ้รกิารน้ําแร่ซึง่มทัีง้สระว่ายน้ํา, บ่อน้ําแร่รอ้น, หอ้งอบไอน้ํา 
และสว่นทีเ่ป็น Turkish Bath 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)  
จากนัน้นําท่านเดนิทางไปยัง เมอืงเล็กแสนน่ารกั Bourton On The 
Water (ระยะทาง81ก.ม.ใชเ้วลา1.45ชม.) ซึง่เป็นหมู่บา้นที่ไดร้ับการ
โหวตใหเ้ป็นหมู่บา้นทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุในอังกฤษดว้ยลักษณะของตัว
อาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสรา้งตัวอาคารดว้ยหนิ ซึง่เป็นหนิ 
Cotswold stone เท่านัน้ ภายในหมู่บา้นจะมแีม่น้ําWindrushไหลผ่าน มี
เป็ดหัวเขยีวสวยงามเวยีนวา่ยเต็มแม่น้ํา เป็นหมู่บา้นทีม่ธีรรมชาตสิดุแสน
โรแมนติค  นําท่าเดินทางสู่ เมืองเบอร์ม ิงแฮม (Birmingham) 
(ระยะทาง82ก.ม.ใชเ้วลา1.45ชม.) เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองในส
หราชอาณาจักร มทัีง้ประวัตศิาสตร ์พพิธิภัณฑแ์ละสถานทีแ่หลง่ ชอ้ปป้ิง 
และสถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย  

วนัทีห่นึง่      กรงุเทพฯ  - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ - ทา่อากาศยานลอนดอนแกตวคิ  

วนัทีส่อง     เมอืงแกตวคิ - กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์– พธิภณัฑนํ์า้แรร่อ้นโรมนั - เมอืงเล็กแสนนา่รกั Bourton On  

                  The Water - เมอืงเบอรม์งิแฮม                                                                          อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)  
หลังจากรับประทานอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั:  Hotel Jurys Inn Birmingham หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวันเดนิทาง)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที4่)  

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงลเิวอรพ์ูล (ระยะทาง157 ก.ม.ใช ้
เวลา2.30 ชม.) ในอดีตเป็นเมืองท่าสําคัญทางตะวันตก
เฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มอีาณาเขตตดิต่อกับทะเล
ไอริชและเป็นประตูสําคัญของประเทศสู่ทวีปอเมริกา 
แอฟรกิา และนําทา่นเก็บภาพความประทับใจสวยๆกบัแลนด์
มาร์คสําคัญของเมืองลิเวอร์พูล อาธิเช่น Albert Dock 
เป็นชือ่ยา่นตกึอฐิแดงมรดกโลก UNESCO World Heritage
หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงลเิวอรพ์ูล โดย
บรเิวณทา่เรอืนัน้ประกอบไปดว้ยอาคารทา่เรอืและคลังสนิคา้ 
นอกจากนี้แลว้ท่าอัลเบริต์ยังเป็น สถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีน
เข า้ชมมากที่สุด ในสหราชอาณาจัก รอีกด ว้ยวิหาร 
Liverpool Metropolitan เป็นความมหัศจรรยท์างสถาปัตยกรรม โดยโครงสรา้งคอนกรตีขนาดยักษ์นี้มลีักษณะ
คลา้ยกระโจม ภายในมทีางเดนิในโบสถแ์ละหนา้ต่างกระจกทีน่่าประทับใจไม่แพก้ัน Liverpool Cathedral เป็น
โบสถท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในลเิวอรพ์ูล ใหญ่ทีส่ดุในอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก สรา้งเสร็จตัง้แต่ 1978 โดยใช ้
เวลาสรา้งทัง้หมด 74 ปี จากนัน้นําท่านชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด ์(Anfield Stadium) เป็นสนามของสโมสร
ฟุตบอลลเิวอรพ์ูล ประเทศอังกฤษ และยังเป็นหนึง่ในสนามทีเ่ก่าแกท่ีสุ่ดของวงการลูกหนังโลกดว้ย อสิระใหท้่าน
ถา่ยรปูดา้นนอกสนามและชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึของทมีตามอัธยาศัย  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่)  

หลังอาหารกลางวันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแมนเชสเตอร์
(Manchester) (ระยะทาง56ก.ม.ใชเ้วลา1ชม.)  เมอืงที่
ใหญเ่ป็นอันดับ 2 รองจากลอนดอน เป็นเมอืงทีม่รีถไฟสาย
แรกของโลกและของอังกฤษเกดิขึน้ทีน่ี่ เทีย่วชม Albert 
Square เ ป็นพื้นที่ เ ปิดโล่งขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
แมนเชสเตอร์ โดยเฉพาะในช่วงคริสต์มาสตัง้แต่ปลาย
เดอืนพฤศจกิายนถงึธันวาคมจะมบีรรยากาศครสิตม์าสและ
คุม้คา่แกก่ารชม และนําทา่นชมแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืง
ย่าน อาธเิชน่ Manchester City Hall นัน้ตัง้อยู่ใจกลาง
เมอืงไม่ห่างจากจัตุรัสอัลเบริต์มากนัก โดยเป็นอาคารทีม่ี
ความเกา่เเกเ่เละบอกเลา่เรือ่งราวของเมอืงแมนเชสเตอร ์ไดเ้ป็นอยา่งด ีไชนา่ทาวน ์ทีเ่ต็มไปดว้ยสสีันและอาหาร
จนีอร่อยๆ เลือ่งลอืกันว่ารา้นอาหารจนีทีด่ทีีส่ดุในยุโรปอยู่ทีน่ี่ Opera House เป็นโรงละครหลักแห่งหนึง่ในเมอืง
แมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ นําท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆกับ สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (OLD 
TRAFFORD) สนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอรย์ูไนเต็ด ทีเ่ร ิม่ก่อสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1909  พืน้สนามมี
ระบบระบายน้ํา และระบบทําความรอ้น มจํีานวนทีน่ั่งทัง้สิน้ 67,000 ทีน่ั่ง ใชเ้ป็นสนามทําการแขง่ขนัในแมทซสํ์าคัญๆ
มาแลว้ หลังจากเยีย่มชมแลนดม์ารค์สําคัญในเมอืงแมนเชสเตอร ์หลังจากเก็บภาพประทับใจเรยีบรอ้ย ใหท้่านได ้
อสิระใหท้า่นชอปป้ิงตามอธัยาศยั  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก 
 ทีพ่กั:  Hotel Holiday Inn Manchester West หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัทีส่าม    เมอืงเบอรม์งิแฮม – เมอืงลเิวอรพ์ลู - สนามฟตุบอลแอนฟีลด ์– เมอืงแมนเชสเตอร ์-  สนามฟตุบอลโอลด ์

                 แทรฟฟอรด์                                                                                                    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



            (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที7่)  
จากนัน้เดนิทางต่อสู่ เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) 
(ระยะทาง56ก.ม.ใชเ้วลา3ชม.)  เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น้ําเอวอน อันเป็น
บา้นเกดิของวลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์(William Shakespeare) กวทีีม่ชี ือ่เสยีง
ที่สุดของอังกฤษ เดินเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซึง่ ร่มรื่นไปดว้ย
สวนสาธารณะ  นํ าท่ านชมบ้านเ ช็คสเ ปียร์ (Shakespeare’s 
Birthplace) และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต และเยี่ยมชม
โบสถเ์กา่แก ่Holy Trinity สถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับกวเีอก
ผูน้ี ้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่และถา่ยรปูยา่นใจกลางเมอืงตามอัธยาศัย  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่)  

จากนัน้นําท่าสู่เมอืงออกซฟ์อรด์ (ระยะทาง85ก.ม.ใชเ้วลา1.30ชม.)   
ขึน้ชือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งการศกึษา นําท่านเยีย่มชม มหาวทิยาลัยออกซ์
ฟอรด์ เป็นมหาวทิยาลัยเกา่แกต่ัง้อยูใ่นประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร 
เป็นมหาวทิยาลัยทีใ่ชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ในการเรยีนการสอนที่
เปิดสอนมานานนับ 900 ปี นอกจากชื่อเสียงทางการการศึกษาแลว้ 
สถาปัตยกรรมของ มหาวทิยาลัยออกซฟ์อรด์ ก็มคีวามสวยงามไม่นอ้ย 
จงึไม่แปลกเลยหากทีน่ี่จะเคยเป็นหนึง่ในสถานทีถ่่ายทําภาพยนตรแ์ฟน
ตาซฟีอรม์ยักษ์อยา่ง แฮรร์ี ่พ็อตเตอร ์ 

ทัง้ในสว่น ไครสตเ์ชริช์ คอลเลจ (Christ Church College) ทีเ่ป็น
ทั้งฉากถ่ายทํา แฮร์รี่  พ็อตเตอร์ ภาค เดินเยี่ยมชม พิพิธภณัฑ์ 
Ashmolean (Ashmolean Museum) พพิธิภัณฑม์หาวทิยาลัยแห่ง
แรกของโลก สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1678 – 1683 ซึง่จัดแสดงผลงาน
ศลิปะ และวัตถุโบราณต่างๆ จากท่ัวทุกมุม อสิระใหท้่านเดนิเล่นและ
ถา่ยรปูยา่นใจกลางเมอืงตามอัธยาศัย 

จากนัน้นําทา่สู ่บสิเตอร ์วลิเลจ (Bicester outlet) (ระยะทาง21ก.ม.
ใชเ้วลาครึ่งชม.)  เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ยอดนิยมของบรรดา
นักท่องเที่ยวจากท่ัวโลกเพื่อตะลุยชอปป้ิง มีสนิคา้แฟชั่นมากมายให ้
เลือก ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ตามแฟชั่น เช่น  Mulberry, Stella McCartney, DVF, 
Coach, Saint Laurent Paris และ Marni อีกทั้งยังมีร า้นอาหารและ
เครือ่งดืม่ในคาเฟ่และรา้นอาหารในหมูบ่า้นใหล้องเลอกชมิอกีดว้ย อสิระ
ใหท้า่เดนิถา่ยรปูและชอปป้ิงตามอัธยาศัย 

คํา่  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที9่)  
 ทีพ่กั:  Hotel Novotel London Wembley หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

            (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่     เมอืงสแตรทฟอรด์ – บา้เกดิเช็คเสปียร ์-  เมอืงออกซฟ์อรด์-  ชอ้ปป้ิง Bicester Village 

 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที1่0)  
จากนั้นนําท่านชม พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) 
ดา้นนอกซึง่เดมิเป็น “คฤหาสน์” กอ่นจะไดร้ับการสถาปนาเป็นพระราชวัง 
ประจําราชวงศอ์ังกฤษ ดา้นนอกท่านสามารถดูโชว์การเปลี่ยนเวรของ
ทหารยามทีป่ฏบัิตกิารอยู่ในพระราชวัง และดูความสวยงามและยิง่ใหญ่
ของ พระราชวังบัคกิ้งแฮมไดอ้ีกดว้ย อิสระใหท้่านถ่ายรูปดา้นนอก
พระราชวังไดต้ามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ ถนนอ๊อกฟอรด์ 
(Oxford Street) เป็นย่านชือ่ดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 2.4 
กโิลเมตร มีรา้นคา้และรา้นอาหาร คาเฟ่ประมาณ 300 แห่งเที่ยวชม
รา้นคา้ชือ่ดังนับรอ้ย รา้นอาหารและคาเฟ่ในถนนแหง่การชอ้ปป้ิงทีค่กึคัก
ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท ,
หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลุยส,์ หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ 
ซึง่แตล่ะหา้งก็ลว้นแลว้แตม่ชีือ่เสยีงดว้ยกันทัง้สิน้ อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบ
รนดเ์นมไดต้ามอัธยาศัย 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1)  

บา่ย    นําท่านเดนิทางสู่ กรุงลอนดอน นําท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆ 
กบั ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปี
ยโุรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว
ทีไ่ดร้ับความนยิมและเป็นจุดดงึดูดนักท่องเทีย่วไดอ้ย่างมาก จากนัน้นํา
ท่าน ลอ่งเรอืชมแมนํ่า้เทมส ์(Thames River) ใชเ้วลาประมาณ 30
นาที จากสะพานเวสต์มนิสเตอร์ (Westminster Bridge) ระหว่างทาง
ทา่นจะไดช้มแลนดม์ารก์สําคัญในลอนดอนอกีหลายแหง่ จากนัน้นําทา่น
เก็บภาพประทับใจกับแลนด์มาร์คชื่อดัง ทาว  เวอร ์ออฟ ลอนดอน 
(Tower of London) สรา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลีย่มที1่แหง่อังกฤษในปี
ค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังและป้อม
ปราการป้องกันกรุงลอนดอน มีการขุดคูคลองลอ้มรอบปราสาทเพื่อ
ป้องกนัระหวา่งกําแพงชัน้ในและนอก ปัจจบัุนใชเ้ก็บมหามงกฎุและเครือ่ง
เพชรของพระราชวงศอ์ังกฤษ เป็นสถานทีแ่หง่ประวติ ิ ศาสตรท์ีย่าวนาน
และมสีสีนัทัง้สยดสยองและน่ากลัว เนื่องจากครัง้หนึง่ทีน่ี่เคยเป็นคุกและ
ทีป่ระหารมากอ่น 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่2)  
คํา่ PCR TEST ณ คลนิคิตามทีท่างบรษัิทไดจ้ัดเตรยีมไวใ้ห ้ 

จากนัน้นําทา่นสูท่ีพ่ัก 
 ทีพ่กั Hotel Novotel London Wembley หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

            (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่า้   พระราชวงับคักิง้แฮม – อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม - ลอนดอนอาย ชงิชา้สวรรค ์– ลอ่งเรอืชมแมนํ่า้เทมส ์ 

               - ทาว  เวอร ์ออฟ ลอนดอน                                                                                   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น  



 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที1่3)  

อสิระใหท้า่นท่องเทีย่วตามอัธยาศัยครึง่วัน มไีกดแ์นะนําการเดนิทาง ใหท้า่นช็อปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานที่
ท่องเที่ยวอืน่ๆ เช่น Warner Bros. ท่องเทีย่วดว้ยตัวท่านเอง การเดนิทางท่องเที่ยวสามารถเดนิทางไดง้่ายและ
สะดวก มไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น สามารถเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า สถานทีแ่นะนํามดีังนี ้หากทา่นเป็นแฟนคลับ
ตัวยงของภาพยนตอ์ันแสนโดง่ดังของประเทศังกฤษ ขอแนะนํา 
วอรเ์นอร ์บราเธอรส์ สตูดโิอ ลอนดอน (Warner Bros. 
Studios London) (ระยะทาง35กม. ใชเ้วลาครึง่ชม.) **ไม่
รวมราคาค่าเขา้** ชมสตูดิโอถ่ายทําแฮรี่พอตเตอร์ (The 
Making of Harry Potter) จําลองฉากและตัวละคร ของประกอบ
ฉากรวมถึงชุดเครื่องแต่งกายที่ใชใ้นการถ่ายทําภาพยนตร์ 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมใหเ้ล่นอีกดว้ย อาทิ การสอนใชไ้ม ้
กายสทิธิ ์การจําลองการขีไ่มก้วาด ซึง่จะขีบ่นฉาก blue screen 
แต่เราสามารถซือ้ภาพถ่ายและวดิโีอเสมอืนเรากําลังขีไ่มก้วาด
จรงิๆเลยทเีดยีว และยังมรีา้นของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้ลขิสทิธิแ์ท ้
น่าซือ้น่าสะสมทกุชิน้ (ตอ้งซือ้ตั๋วลว่งหนา้เทา่นัน้)  

เทีย่ง     อสิระอาหารเทีย่ง 
บา่ย    นําท่านเดินทางไป บริตชิ มวิเซียม (British Museum) 

(ระยะทาง47กม. ใชเ้วลา45นาท)ี พพิธิภัณฑท์ีร่วมเรือ่งราวทัง้
โลกในทีเ่ดยีวมขีองเก่าแก่ เป็นของสะสมทีไ่ม่ใช่เรื่องราวของ
อังกฤษเท่านั้น แต่เป็นของมีค่าสําหรับทัง้โลก มีทัง้ชุดสะสม
ของ กรกี เปอรเ์ซยี อัสซเีรยี และ อยิปิต ์ใหท้่านไดเ้ดนิชม น่ัน
คอื ไฮไลทใ์หญ่ทีส่ดุอลังการ ทีผู่ด้อีังกฤษเก็บมาทัง้ประตเูมอืง 
รูปป้ัน วหิาร หนา้บัน เสา ฝาโลงศพ แมก้ระท่ัง กําแพงวัง ถอื
เป็นทีร่วมรวมของสะสมจากทั่วทกุมมุโลก  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่4)  
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานลอนดอนแกตวคิ กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ 

22.05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิเทีย่วบนิ TR751 

 
16.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 พฤศจกิายน 2564 ) 
► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย ผูเ้ดนิทางจําเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรบัรองผล
การตรวจ ไมน่อ้ยกวา่ 72 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง นํามาใชใ้นการเช็คอนิบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคาทเ์ตอรส์าย
การบนิ  
►กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ สํานกังานสาธารณสขุสหราชอาณาจกัรกําหนดใหช้าวสหราชอาณาจกัรและ
ชาวตา่งชาตทิีจ่ะเดนิทางเขา้มาในประเทศองักฤษจะตอ้งลงทะเบยีนลว่งหนา้ 48 ช ัว่โมง กอ่นจะเดนิทางออกจาก

วนัทีห่ก  โลกเวทมนตร ์Warner Bros. Studio - พพิธิภณัฑ ์British Museum – ทา่อากาศยานลอนดอนแกตวคิ 
 อาหาร เชา้,เย็น 

วนัทีเ่จ็ด       ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ   



ประเทศไทยเพือ่เขา้สหราชอาณาจกัรทีเ่ว็บไซต ์Passenger Locator Form เพือ่รบั QR CODE 
www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk  (มเิชน่น ัน้จะโดดปรบัหรอืจําคกุ) 
►จองการตรวจหาเชือ้ไวรสัโควดิ-19 แบบ PCR test กอ่นเดนิทางเขา้สหราชอาณาจกัร (จะตอ้งเดนิทางไปตรวจ
ในวนัที ่2 เมือ่เดนิทางถงึ) โดยทางบรษัิทจะทําการจองใหท้า่น  www.gov.uk/find-travel-test-provider 
►ผูเ้ดนิทางเขา้สหราชอาณาจกัรจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ ชนดิของวคัซนีโควด-19 ทีส่หราชอาณาจกัร
รบัรอง ม ีดงันี ้(ผูท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบโดสแลว้อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นเดนิทางสามารถเดนิทางไดใ้นวนัที ่15) 

 Oxford/Astra Zeneca 

 Pfizer BioNTech  

 Moderna (รวมถงึ Moderna Takeda)  

Janssen 

AstraZeneca ทีผ่ลติโดย Siam Bioscience/AstraZeneca/AstraZeneca Covishield/AstraZeneca 
Vaxzevria 

Sinovac (CoronaVac) 

Sinopharm Beijing 

Covaxin 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย สําหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

 ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  
ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 
(1) หนังสอืเดนิทาง (Passport) 
(2) VISA (สําหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 
(3) เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้กําหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดนิทางในกรณีที่เขา้ร่วม
โครงการไมก่กัตัวจากรายชือ่ 63 ประเทศ และ Sandbox 
(4) ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD50,000 (สําหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 
(5) เอกสารยืนยันการจอง AQ หรือ SHA+ ตามขอ้กําหนดของแต่ละโครงการ พรอ้มใบเสร็จที่แสดงว่าชําระค่าใชจ้่าย
เรยีบรอ้ยแลว้ 
ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 
(1) ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 
(2) กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอัปโหลดเอกสารทีจํ่าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 
(3) รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 
(4) เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ “Thailand Pass QR Code” สําหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 
ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 
ขัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 
(1) แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19 โดยตอ้งมผีลเป็นลบก่อน
เดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 
(2) ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 
(3) เดนิทางไปตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ณ โรงแรมทีท่า่นไดจ้องไว ้โดยรถของทางโรงแรมเทา่นัน้ 
ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
เมือ่เดนิทางถงึโรงแรมทีท่่านไดจ้องไว ้ทางโรงแรมจะดําเนนิการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 และเมือ่ผลการตรวจหาเชือ้ออกมา
เป็น “ลบ” ทา่นก็จะสามารถเดนิทางออกจากหอ้งได ้
► เอกสารทีต่อ้งทําการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 



1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)      
2. เอกสารใบรับรองทีไ่ดร้ับวัคซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม     
3. เอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST 72 ชม.กอ่นการเดนิทาง  

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 
- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
► การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร  
- กรณุาชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 25,000  บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 6,500 บาท (รวมมดัจํา31,500 บาท) 
 กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชําระมัดจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจําเป็นตอ้ง
ชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ
และจํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทาง
บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่บรกิารตรวจโควดิ RT- PCR TEST จากประเทศปลายทาง (72 ชม. กอ่นเดนิทางกลบัเขา้ประเทศ
ไทย) 

2. คา่บรกิารตรวจโควดิ Antigen TEST ในวนัที ่2 ทีเ่ดนิทางถงึสหราชอาณาจกัร 
3. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้   
4. (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่น่ังเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่

สามารถเลือ่นวันได)้  
5. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพัก

เดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืง
ใกลเ้คยีงแทน 

6. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
7. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
8. ค่าน้ําหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และค่าประกัน

วนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับ
ตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

9. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสําหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ 
กบั Allianz Travel แผน Oasis Tripper  สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้
ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิทัฯ  



ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การทําประกันนี้
จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีย่ว ทีบั่งคับใหบ้รษัิทนําเทีย่ว ทําประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการ
เดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่น
ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

10. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามันตามรายการทัวร ์
11. คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. คา่วซีา่องักฤษและบรกิารทา่นละ 6,500 บาท  

8. ทีพ่กั ASQ 1คนื Test & Go (แพ็คเก็จ รถรบัสนามบนิ โรงแรม อาหาร ตรวจโควดิ 1 คร ัง้ ) 

9. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 GBP หรอื 2,700 บาท ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและ
นํา้ใจจากทา่น 
10.  คา่ตรวจ RT-PCR Test COVID  72 ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทางจากประเทศไทย  
 
กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจําต ัว๋เครือ่งบนิ 
 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด
บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน



รายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  
โดยทัง้นี้การทําประกันนี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันําเทีย่ว ทําประกนั
เฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บ
ไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
14. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

** กรุณากรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆทีป่ระกอบการยืน่วซี่าใหก้บับรษิทั หลงัจาก
จองทวัร ์กําหนดไมเ่กนิ 10 วนั เนือ่งจากควิวซีา่จะไมส่ามารถล็อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น ** 
*อาจมบีางชว่งทีค่วิย ืน่วซีา่มจี ํานวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นก ําหนด* 
 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองทีV่FS Global (เทรนดี ้ชัน้28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิ้วมอื และสแกนม่านตา 
(เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกบัทา่น และดําเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งดําเนนิการนัดควิยืน่วซีา่ ( ในการทําควิวซีา่ เอกสารทุกอย่างของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดก่อน และทางเราจะกรอก
ออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยูก่ับทางสถานฑตูและในระหวา่งดําเนนิการ
ไมส่ามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหตุ: ผูย้ืน่คําขอทุกคนตอ้งไปทีศู่นยร์ับคําขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายุตํ่ากว่า 5 ปีตอ้งไปปรากฏตัวทีศู่นยด์ว้ย 
แต่ไม่ตอ้งใหข้อ้มูลชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)  เด็กที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 ปีตอ้งมีผูใ้หญ่พาไปดว้ย และผูใ้หญ่นี้จะตอ้งไม่ใช่
เจา้หนา้ทีข่องวเีอฟเอส  

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 
ระยะเวลาดาํเนนิการพจิารณาวซีา่ 20-15 วนัทําการ 

 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ ืน่วซีา่องักฤษ ตามวนัเวลาทีน่ดัหมาย ** 
โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนําของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ําหรบัยืน่คาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจํา 
 .1หนงัสอืเดนิทาง(Passport)  เลม่ปัจจุบันทีม่อีายไุมตํ่่ากวา่  6  เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึ
ประเทศไทย หากเคยมพีาสปอรต์เลม่เกา่  ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก่็ตาม กรณุาจัดสง่ใหก้บัทางบรษัิท 
และนําไปแสดงกบัเจา้หนา้ที ่ณ ศนูยย์ืน่วซีา่อังกฤษ VFS Global เพือ่งา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่ของทา่น  

 
2.เอกสารสว่นตวั แปลภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 
   -   สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
  (   -สําเนาทะเบยีนสมรส/สําเนาทะเบยีนหยา่/สําเนาใบมรณะบัตร)  กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ 
    -สําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 



กรณีเด็กอายตํุา่กวา่18ปี บดิาและ)มารดาเดนิทางไปดว้ย( จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
    -สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบัิตร 
 
กรณีเด็กอายตํุา่กวา่18ปี /บดิา)มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง( จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
    -สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบัิตร 
    -หนังสอืยนิยอมจากบดิา -มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิามารดา - 
   โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา -มารดาเท่านัน้  หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา  หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
จากมารดาบดิา  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา  จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกับบคุคลทีส่าม พรอ้มกบั
ยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีสํ่านักงานเขตอําเภอตามหลักฐานทีอ่ยู่ตาม /
 )  ทะเบยีนบา้นของทา่นพรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์  (มารดา -สําเนาบัตรประชาชนของบดิา /โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการ
เขต  ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่คํารอ้งขอวซีา่ 
บดิา  มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซีา่-กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง  
จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่  และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 
3.หลกัฐานการทํางาน  หนงัสอืรบัรองการทํางาน/ทีทํ่างานปัจจบัุน (วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่ 30  เอกสารมอีาย)ุ 
3.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิททีท่า่นทํางานปัจจุบัน   โดย
ระบตํุาแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ทํางาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุือ่
ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบัิตงิานตามปกตหิลังครบกําหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนาม
ผูม้อํีานาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 
  3.2กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ  ใชสํ้าเนาใบทะเบยีนการคา้  (0403 .พค ), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ  )DBD (, 
(วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ  90 คัดสําเนาไมเ่กนิ) 
 
 3.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตูไม่รับพจิารณาบัตร
นักเรยีน, ใบประกาศนยีบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 
3.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ  กรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 

3.5 กรณีเป็นแมบ่า้น  ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ (, หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี   ในกรณี
ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ี จําเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม(ีSponsor Letter)  ระบุชือ่ -สกลุ     วัน เดอืน ปี
เกดิ ของสามแีละบตุร  ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนัจดหมายชีช้ ีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 
3.6  กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของท่ัวไป, อาชพีอสิระ Freelance, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 

จําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสาร
ประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้   จดหมาย ชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 
4.หลกัฐานการเงนิ   
  4.1กรณีออกคา่ใชจ้่ายเอง ใชสํ้าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ หรือสําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจํา  (บัญชสี่วนตัว )  
รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 3  เดอืน  )กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้  (ออก สมํ่าเสมอ -และมี
ยอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชนัีน้ๆไม่ตํ่ากวา่ 6 หลัก  เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกับคา่ใชจ้่ายได ้
อยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลํิาเนา  และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร )Bank Certificate( ซึง่
ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนั Statement ขา้งตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro เทา่นัน้ 
 
 
  4.2ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  จําเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสมัพันธร์ะหวา่งตนกับผูเ้ดนิทาง Sponsor 
Letter และขอหนังสอืรับรองสนับสนุน /คา่ใชจ้า่ยจากทางธนาคารเทา่นัน้  โดยใหบ้คุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน Sponsor  ดําเนนิการ
ตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจาก
ทางธนาคารเทา่นัน้ โดยระบชุือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญชSีponsorและระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง  ผูท้ีไ่ดร้ับการสนับสนุน /(เอกสาร



ตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกับพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเทา่นัน้ )    กรุณายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ 
บางแหง่อาจใชเ้วลาดําเนนิการนานถงึ 3 วัน 
 
 หมายเหต:ุ หากสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรู ์Bookbank  หรอืมปีระวัตกิารเดนิบัญชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไข
ทีก่ําหนด ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 
 
กรุณาปรบัสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สุด ครอบคลุมภายใน วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่ว ี5 -3
ซา่ 
 **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 
 
 
5.เง ือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรบัยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 
 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่  กรุณากรอกแบบฟอรม์สําหรับยืน่วซี่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ  
เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มลูใหก้ับทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมัตคํิารอ้งขอวซีา่  และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอก
ประวัตขิอ้มูลสว่นตัวแทนผูส้มัคร /ได ้ หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ  ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็นจรงิ /
ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 
เมือ่ทา่นชําระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์และจัดสง่ใหเ้จา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ทันท ี
)ภายใน   (5 -3หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่น
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ําระไปแลว้ทกุกรณี 
หากถกูปฎเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มัครบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามทีส่ถานทตู
นัดหมาย( โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอํานวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกับ
ทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใครข่อความรว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสาร
ดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่นําสง่สถานทตูเชน่กนั 
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดร้ับวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธินํ์าเรยีนสถานทตูเพือ่พจิารณาตอ่วซีา่ของทา่น 
เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 
 
เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 
พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ําเป็นตอ้งเซ็นรบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 
เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรับยืน่วซีา่ประเทศอังกฤษ 
ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาวซีา่ 15-20 วันทําการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่วซีา่อังกฤษ ตามวันเวลาทีนั่ดหมาย ** 
 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MISTER , MRS , MISS , MASTER)   .............................................................................. 
2. ชือ่ - นามสกลุ เดมิ (หากม ีโปรดระบ)ุ ................................................................................................... 
 เหตผุลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) ...............................  เปลีย่นเมือ่วันที ่(วัน/เดอืน/ปี) ....................... 
3. วัน/เดอืน/ปี เกดิ ..........................................  อาย ุ............... ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 
4. ทีอ่ยูปั่จจบัุน  ................................................................................................................................ 
ตําบล .................... อําเภอ .................... จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย ์
โทรศัพทบ์า้น .............................................................  มอืถอื ............................................................... 



5.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบัุน ทา่นอาศัยมากีปี่  ....................................... 
6. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)  สมรส(ไมจ่ดทะเบยีน)  หยา่รา้ง   มา่ย 
7.ชือ่-สกลุ บดิา ................................................ และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานทีเ่กดิ................. 
8.ชือ่-สกลุ มารดา ............................................. และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานทีเ่กดิ.................. 
9.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส และบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชือ่-สกลุ,วัน/เดอืน/ปี เกดิ เลขทีพ่าสปอรต์ 
สถานทีเ่กดิ 
1.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ ........................ 
เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์............................. 
2.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ ......................... 
 เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์............................. 
3.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ .........................  
เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 
10.ทา่นม ีPassport หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่หรอืไม ่(ถา้มกีรณุาระบรุายละเอยีด) 
- เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 
- เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 
11.ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา  
1.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 
2.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ...............................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ................ 
3.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 
4.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 
5.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 
6.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 
12. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรณุาระบ ุ
ชอื-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 
ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 
ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 
ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 
13.ทา่นเคยทํางานเหลา่นีห้รอืไม ่(ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ) .................... 
14.อาชพีปัจจบัุน (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................................... 
ตําแหน่งงาน/คณะ สาขาวชิาทีเ่รยีน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองทีท่า่นใชย้ืน่สถานทตู) .................................... 
ลักษณะ/รายละเอยีดของงานทีป่ฏบัิต ิ.................................................................................................... 
ชือ่บรษัิท/ทีทํ่างาน/ชือ่รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ..........................................................................  
ทีอ่ยูเ่ลขที ่........................ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน .......................................... 
ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................ 
รหัสไปรษณีย ์................. โทรศัพทท์ีทํ่างาน ................................ อเีมล ์................................................ 
15.วันทีเ่ร ิม่ตน้ทํางาน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองการงาน โปรดระบ ุวัน/เดอืน/ปี)  .................................................. 
16.รายไดต้อ่เดอืน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองการงาน) ............................................บาท  
17.อาชพี/รายไดเ้สรมิ นอกเหนอืจากอาชพีหลัก ถา้ม ี(กรณุาระบรุายละเอยีด)  .................................................... 
18.คา่ใชข้องทา่นทัง้หมด ตอ่เดอืน  .................................... บาท 
19.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่งๆ ตอ่เดอืน  ..........................  บาท 
20.ทา่นมหีลักทรัพยส์ว่นตัวนอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบัตร, สลาก, หุน้, ใหเ้ชา่ ฯลฯ (ถา้มกีรณุาระบ)ุ 
.................................................................   รวมเป็นจํานวนเงนิ  ............................................. บาท 
21.มเีงนิยอดคงเหลอืในบัญชเีงนิฝากออมทรัพย/์สะสมทรัพย ์เป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร ่……………………………….. บาท 
 
22.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยไดร้บัวซีา่องักฤษ หรอืไม ่
  ไมเ่คย   เคย โปรดระบปุระเภทวซีา่ ...................  วัน/เดอืน/ปี ทีไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่........................ 
23.ภายใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ ........ คร ัง้ (โปรดระบ)ุ 



ประเภทวซีา่ทีไ่ดร้ับ ................. วัน/เดอืน/ปี ทีอ่นุมัตวิซีา่ .................  วัน/เดอืน/ปี หมดอายวุซีา่ ..................... 
ทา่นเดนิทางออกจากประเทศไทยในวันที ่....................... และเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษในวันที ่....................... 
24.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษ หรอืไม ่
    ไมเ่คย   เคย โปรดระบเุหตผุล.............................................................. 
                                 วัน/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ ...................................................... 
25.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่ เขา้ประเทศอืน่ๆ (นอกเหนอืจากประเทศอังกฤษ) หรอืไม ่
    ไมเ่คย   เคย โปรดระบเุหตผุล ............................................................. 
                                      วัน/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ.................................................. 
26. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 
  ตัวผูข้อวซีา่เอง  มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
   เชค็เดนิทาง  กรณุาระบชุือ่ .......................................................... 
    บัตรเครดติ  ความสมัพันธ ์.........................................................   
    เงนิสด   เหตผุล ................................................................ 
 
 หากจัดสง่เอกสารใหก้ับแผนกวซีา่ล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทูต         กรณีวซีา่
ของทา่นไมไ่ดร้ับการอนุมัตทิันตามกําหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี!! 
 
เมือ่ทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทัวร ์และชําระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรณุาจัดสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูสําหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์ 
- จัดสง่ใหเ้จา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ เพือ่ทําการสง่ชือ่ยืน่คํารอ้งขอรับควิวซีา่ ภายใน 3 วัน หลังจากทา่นชําระเงนิมัดจําคา่ทัวร ์
- กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูทีท่า่นกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารท ี
จะใชย้ืน่สถานทตู เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจําเป็นตอ้งดําเนนิการนําสง่สถานทตูผา่นระบบ 
ออนไลน ์หากนําสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 
- หากหน่วยงานยังไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรณุากรอกขอ้มลูการทํางานของ 
ทา่นใหช้ดัเจน (ระบเุป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ 
และวันเดอืนปีทีเ่ร ิม่งาน 
 
เมือ่ทา่นไดร้ับยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายสําหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
- กรณุาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิสําหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อยา่งชา้ไม ่
เกนิ 2 สปัดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
- ทา่นจําเป็นตอ้งนําสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 
 
 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ศนูยร์ับคํารอ้งยืน่วซีา่อังกฤษ VFS Global, Soi Sukhumvit 13 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


