
 

   

 

  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I LOVE ENGLAND  
6 วนั 4 คนื 
 

• ชม สโตนเฮนจ ์1 ใน 7 สิ
งมหศัจรรยข์องโลก  
• ชมววิโดยรอบของ ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน  
• ชม หอนาฬกิาบิ %กเบน  
• ถา่ยรปูดา้นนอก วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์ 
• บนัทกึภาพกบั ลอนดอนอาย  
• ถา่ยรปูดา้นนอก พระราชวงับคักิ .งแฮม 
• ถา่ยรปูกบั จตุัรสัทราฟัลการ ์ 
• ไดช้อ้ปปิ&งสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนออ๊กซฟ์อรด์, บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ  
• อสิระใหท้่านท่องเที7ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั ในกรงุลอนดอน  

 



 

   

 

  

  

  

 

 

 
กาํหนดการเดนิทาง 
 
วนัที7 1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - โคลอมโบ - ฮทีโธรว ์
 
06:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั&น 4 ประตูทางเขา้ 10 เคานเ์ตอร ์W สาย

การบนิ SriLankan Airlines โดยมเีจา้หนา้ที
ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
09:00 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน บนัดารานายเก ประเทศศรลีงักา โดยเที
ยวบนิที
 UL403 
 
11:00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน บนัดารานายเก Bandaranaike ประเทศศรลีงักา Sri Lanka (เพื
อแวะเปลี
ยนเคร ื
อง) 
 
12:50 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่ท่าอาศยาน ฮทีโธรว ์ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิ SriLankan Airlines เที
ยวบนิที
 UL503 
 
19:10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน ฮทีโธรว ์ประเทศองักฤษ หลงัผ่านขั&นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระ

เรยีบรอ้ย นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ี
พกั 
 
ที7พกั  Ibis London Heathrow Airport Hotel หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที7 2  ลอนดอน - ซาลสิบวัร ี7 - สโตนเฮนจ ์- เมอืงบาธ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาลสบ์วัร ี7 Salisbury เมอืงชนบทเล็กๆ แบบองักฤษอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงลอนดอน 
ระหว่างทางท่านสามารถชมทศันียภาพของชนบทองักฤษทุ่งหญา้กวา้งที
สวยงามตามเสน้ทาง นําท่านชม สโตนเฮนจ ์
Stonehenge 1 ใน 7 สิ
งมหัศจรรยข์องโลก กองหินหร ือแนวแท่งหินที
 เป็นความลับดํามืดในช่วงหนึ
 งของ
ประวตัิศาสตร ์แนวหินที
มีขนาดมหุมาเรยีงรายราวๆ 3 กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ 
112 กอ้น ตั&งโดดเดน่อยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซอ้นกนัอยู่ 3 วง มอีายุประมาณปลายยุคหนิถงึตน้ยุคบรอนซ ์ใหท่้าน
ไดเ้ก็บภาพที
ระลกึถา่ยรปูตามอธัยาศยั 
 
 

 
 

เที7ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นําท่านเดินทางสู่  เมืองบาธ Bath เมืองที
สมเด็จพระเจา้เอ็ดการผู์ท้ี
รกัความสงบไดทํ้าพิธีราชาภิเษก เป็น
พระมหากษตัรยิอ์งักฤษที
มหาวหิารบาธ ในปี พ.ศ. 1516 ตอ่มาในสมยัจอรเ์จยี บาธกลายเป็นเมอืงนํ&าแรท่ี
เป็นที
นิยมกนั
มาก ทําใหเ้มืองขยายตวัมากและมีสถาปัตยกรรมจอรเ์จยีที
เด่นๆ จากสมยันั&นที
สรา้งจากหินบาธที
เป็นสีเหลืองนวล 
สามารถเห็นสถาปัตยกรรมแบบนี&ไดท้ั
วทั&งเมอืงบาธทําใหเ้ป็นเมอืงที
มคีวามสวยงาม เมอืงบาธไดร้บัการแต่งตั&งเป็นเมอืง



 

   

 

  

  

  

 

 

มรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 เที
ยวชมเมอืงสวยงามที
มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่า
เขา้ชม พพิธิภณัฑนํ์.าแรร่อ้นโรมนั ประมาณ 15 ปอนด)์ 

 
 

 
 
 
คํ7า  บรกิารอาหารคํ7า ณ ภตัตาคาร 
 
ที7พกั  Ibis London Heathrow Airport Hotel หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที7 3  ลอนดอน - ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน - บิ .กเบน - ลอนดอนอาย - พระราชวงับกักิ .งแฮม -  

ถนนออ๊กซฟ์อรด์ - เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์- จตุรสัทราฟัลการ ์
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม กรุงลอนดอน มหานครอนัยิ
งใหญ่ที
เต็มไปดว้ยประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครอืจกัรภพ 
และศนูยร์วมอํานาจการปกครองของสหราชอาณาจกัรในปัจจบุนั และเป็นศนูยร์วมสถาปัตยกรรมที
สวยงามแห่งหนึ
งของ
โลก นําท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆ และเดินชมวิวโดยรอบของ ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน Tower of 
London (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าเขา้ชมประมาณ 14.50 ปอนด)์ สรา้งขึ &นโดย พระเจา้วลิ เลยีมที
 1 แห่งองักฤษในปี 
ค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสกเ์พื
อใชเ้ป็นพระราชวงั และป้อมปราการป้องกนักรุงลอนดอนมีการขดุคูคลอง
ลอ้มรอบปราสาทเพื
อป้องกนัระหว่างกําแพงช ั&นในและนอก ปัจจุบนัใชเ้ก็บมหามงกุฎ และเคร ื
องเพชรของพระราชวงศ ์
องักฤษเป็นสถานที
แห่งประวติศิาสตรท์ี
ยาวนาน และมสีสีนัทั&งสยดสยองและน่ากลวั เนื
องจากคร ั&งหนึ
งที
นี
เคยเป็นคกุและ
ที
ประหารมาก่อน ใกล ้ๆ  กนัเป็นที
ต ั&งของสะพาน Tower Bridge อีกสญัลกัษณ์หนึ
 งของลอนดอน ปัจจุบันเป็น
พพิธิภณัฑซ์ ึ
งเป็นกลุม่อาคารและหอคอย นําท่านชม หอนาฬกิาบิ %กเบน BIG BEN ของกรงุลอนดอนประเทศองักฤษ 
ตั&งอยู่บนหอสูง 180 ฟุต หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟุต ตวัเลขบอกเวลายาว 24 นิ&ว ระฆงัตหีนักถงึ 14 ตนั สรา้งขึ &นโดย เอ็ด
มนัต ์เมคเกตต ์เดนิสนั เป็นนาฬิกาที
ใหญ่ที
สุดในโลกเป็นศูนยค์วบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรนิีช ซึ
งใชใ้นการบอก
เวลาของโลก โดยผ่านทางวทิยุ BBC ลอนดอน ในการถ่ายทอดเสยีงการตรีะฆงัไปทั
วโลกและยงัเป็นหอนาฬิกาประจํา



 

   

 

  

  

  

 

 

พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ซ ึ
งในปัจจุบนัใชเ้ป็นรฐัสภาองักฤษ ตั&งอยู่ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั หอนาฬิกา
ถูกสรา้งหลงัจากไฟไหมพ้ระราชวงัเวสตม์ินสเตอรเ์ดิม เมื
อวนัที
 16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส ์แบรร์ ีเป็น
ผูอ้อกแบบ โดยมคีว  ามสงู 96.3 เมตร ตวันาฬกิาอยู่สูงจากพื &น 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรมั ซึ
งแขวนไวบ้รเิวณ
ชอ่งลมเหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตวัอาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัสมเด็จพระราชนีินาถวกิตอเรยี Victorian gothic  
 

 
 
 
จากนั&นนําท่านถ่ายรูปดา้นนอก วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์Westminster Abbey เดมิเป็นสํานักสงฆ ์แอบบ ี
แต่ปัจจบุนัเป็นวดันิกายองักลคินัที
ต ั&งอยู่ทางตะวนัตกของพระราชวงัเวสตม์นิสเตอรใ์นกรุงลอนดอนประเทศองักฤษ ซึ
ง
สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบกอธคิ นอกจากหอคอยที
เป็นสถาปัตยกรรมฟื&นฟูกอธคิ แอบบีเวสตม์ินสเตอรเ์ป็น
สถานที
ที
ใชใ้นการทําพระราชพธิบีรมราชาภเิษก และที
ฝังพระบรมศพของพระมหากษตัรยิอ์งักฤษและพระบรมวงศานุ
วงศ ์ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถงึปี ค.ศ. 1556 แอบบีไดร้บัเลื
อนฐานะขึ &นเป็นมหาวหิาร ต่อมาในรชัสมยัของสมเด็จพระ
ราชนีินาถเอลซิาเบธที
 1 แอบบก็ีไดร้บัแต่งตั&งใหเ้ป็นพระอารามหลวง Royal Peculiar นําท่านชม มหานครลอนดอน 
และใหท่้านไดบ้นัทกึภาพกบั ลอนดอนอาย London Eye ซ ึ
งเป็นชงิชา้สวรรคท์ี
สูงที
สุดในทวปียโุรป มคีวามสูง 135 
เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที
ท่องเที
ยวที
ไดร้บัความนิยมและเป็นจดุดงึดูดนัก ท่องเที
ยวไดอ้ย่างมาก มผูีม้า
เยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี 

 
 
 
 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

 
 
เที7ยง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนั&นใหทุ้กท่านไปเก็บววิสวยๆ กบัการถ่ายรูปดา้นนอก พระราชวงับคักิ .งแฮม Buckingham Palace ซ ึ
งเดิม
เป็น “คฤหาสน”์ กอ่นจะไดร้บัการสถาปนาเป็นพระราชวงัประจาํราชวงศอ์งักฤษ นําท่านถ่ายรปูกบั จตุัรสัทราฟัลการ ์
Trafalgar Square เป็นจตัุรสัที
ใหญ่ตั&งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน กลางจตัุรสันั&นมอีนุสาวรยีล์อรด์เนลสนั วรีบุรุษคน
สําคญัขององักฤษ ตั&งอยู่บนเสาสูงใกล ้ๆ กนัเป็นที
ต ั&งของพระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้ชาลสท์ี
 1 และป้ายเร ิ
มตน้
กโิลเมตรหรอืไมลท์ี
 0 ทราฟัลการส์แควสย์งัเป็นจุดที
นักท่องเที
ยวนิยมมาถ่ายภาพ ในวนัครสิตม์าสจะมีการประดบัไฟ 
และตน้ครสิตม์าสอย่างสวยงาม และเป็นที
ต ั&งของพิพิธภณัฑแ์ห่งชาต ิNational Gallery พิพิธภณัฑภ์าพวาดบุคคล
แห่งชาติ National Portrait Gallery ซึ
งมีภาพเขียนจากทั
วยโุรปแสดงอยู่กว่า 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของ
ราชวงศอ์งักฤษและบุคลสําคญัในประวตัศิาสตรอ์งักฤษ ตั&งแต่ยุคโบราณจนถงึยุคปัจจุบนั ผ่านชม มหาวหิารเซนตป์อล 
ที
มยีอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานที
ใชจ้ดัพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดี &ไดอาน่า
สเปนเซอร ์ผ่านชม ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนยก์ลางการปกครองส่วนทอ้งถิ
นมากกว่า 800 ปี แลว้เขา้สู ่
ถนนไวทฮ์อลล ์อาคารที
ทําการของรฐัในปัจจบุนั, บา้นเลขที
 10 ถนนดาวนนิ์
ง บา้นพกัของนายกรฐัมนตรอีงักฤษ นํา
ท่านอสิระชอ้ปปิ&งสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนออ๊กซฟ์อรด์ Oxford Street เป็นย่านชื
อดงัในกรุงลอนดอน ประเทศ
องักฤษ มคีวามยาวถงึ 1.6 กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ช ั&นนําขององักฤษ และชอ้ปปิ&งเซน็เตอรม์ารวมกนัอยู่บนถนน
เสน้เดยีวกนัมากมายไม่วา่จะเป็น พลาซาอ็อกซฟอรด์สตรที, หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลุยส,์ หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ 
เฟรเซอร ์ฯลฯ ซึ
งแตล่ะหา้งก็ลว้นแลว้แตม่ชี ื
อเสยีงดว้ยกนัทั&งสิ &น 
 
 

 
 

คํ7า อสิระใหท้่านรบัประทานอาหารคํ7า ตามอธัยาศยั 
 
ที7พกั  Ibis London Heathrow Airport Hotel หรอืเทยีบเท่า             



 

   

 

  

  

  

 

 

 
วนัที7 4  อสิระ 1 วนัเต็ม 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 อสิระใหท้่านท่องเที7ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั ในกรุงลอนดอน หรอืรอบนอกซึ
งสามารถเดนิทางไดง่้าย โดยรถไฟใต ้

ดนิ Tube รถเมล ์ที
ครอบคลุมการเดนิทางทั
วกรงลอนดอนและรอบนอก หรอืท่านจะเลอืกไปเที
ยวชมบรเิวณรอบนอก
กรุงลอนดอน เชน่ เมอืงแคมบรดิจ ์ซ ึ
งเป็นเมอืงมหาวทิยาลยัน่าเที
ยว ซึ
งใชเ้วลาเดนิทางจากลอนดอนไม่เกนิ1ช ั
วโมงโดย
รถไฟ หรอืจะไปเมืองวนิเซอรเ์ที
ยวชมพระราชวงั Windsor ซึ
งอยู่ทางทิศตะวนัตก โดยสามารถเดินทางไปกลบัจาก
ลอนดอนไดง่้ายๆ ดว้ยรถไฟ กรณีที
ท่านเลอืกเที
ยวในลอนดอนจะมมีวิเซ ี
ยมสําคญัมากมายซึ
งมที ั&งเสยีค่าเขา้ชมและไม่
เสยีค่าเขา้ชม เชน่ บรติชิมิวเซ ี
ยม National Museum ขึ &นลอนดอนอาย นั
งเรอืล่องแม่นํ&าเทมส ์นั
งรถบสัเปิดประทุน 
Big Bus เป็นตน้ หรอืไปชอ้ปปิ&งหา้งดงั Harrods ไดต้ามอธัยาศยั หรอืท่านจะไปถ่ายรูปหนา้สนามบอล สแตมฟอรด์บ
รดิจ ์Stamford Bridge ซึ
งเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลเชลซทีี
ต ั&งอยู่ที
 ฟูลมั ลอนดอนก็สามารถไปไดม้ไีกด ์
แนะนําการเดนิทางใหท่้าน 

 
 

 
 
 
เที7ยง อสิระใหท้่านรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
  
คํ7า อสิระใหท้่านรบัประทานอาหารคํ7า ตามอธัยาศยั 
 
ที7พกั  Ibis London Heathrow Airport Hotel หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที7 5  ออ๊กซฟ์อรด์ - ไครสตเ์ชริช์คอลเลจ - บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ - สนามบนิฮทีโธรว ์
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองออ๊กซฟ์อรด์ Oxford เป็นเมืองที
อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศองักฤษ มีประชากร

ประมาณ 170,350 คน เป็นเมอืงที
มคีวามหลากหลายของเชื &อชาตแิละเตบิโตเรว็มากที
สุด รวมถงึเป็นเมอืงที
มสีถานที

ท่องเที
ยวที
มีประวตัิศาสตรท์ี
ยาวนาน หากพูดถึงเมือง Oxford คนทั
วโลกมกัจะรูจ้กัเมืองนี&ในฐานะของ “เมืองแห่ง
การศกึษา” เนื
องจากเป็นสถานที
ต ั&งของ University of Oxford ซึ
งเป็นมหาวทิยาลยัที
เกา่แกท่ี
สุดในโลก โดยภายใน
มหาวทิยาลยัก็จะประกอบไปดว้ยวทิยาลยัที
เป็นสว่นหนึ
งของมหาวทิยาลยัมากกวา่ 30 แห่ง ซ ึ
งแต่ละวทิยาลยัก็จะมคีวาม
แตกต่างหลากหลายในเร ื
องของสาขาวิชาและหลักสูตร ที
มีช ื
อเสียงไดแ้ก่ Balliol College, Christ Church, 
Hertford College, New College, Worcester College, Trinity College เป็นตน้ ประกอบกบัระบบการศกึษาที

มีความทันสมัยของที
นี
  ดว้ยเหตุนี&เองจึงทําใหเ้หล่าบุคคลที
มีช ื
อเสียงระดับโลกจํานวนมากเขา้มาศึกษาต่อที

มหาวทิยาลยัแห่งนี& เรยีกไดว้่าเป็นเมืองที
เปรยีบเสมอืนศูนยก์ลางแห่งการเรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิ นําท่านไปที
 ไครสตเ์ชริ ์
ชคอลเลจ Christ Church College เป็นวทิยาลยัที
ใหญ่ และงามสง่าที
สุดในอ็อกซฟ์อรด์ มีช ื
อเรยีกกนัง่ายๆว่า 



 

   

 

  

  

  

 

 

เดอะเฮา้ส ์ก่อตั&งในปี 1525 ในชื
อ คารด์ินัล คอลเลจ โดยพระคารนั์ลวูลซยี ์คนเดียวกบัผูท้ี
สรา้งแฮมป์ตนัคอรด์ใน
ลอนดอน ก่อนที
พระเจา้เฮนรทีี
 8 จะเปลี
ยนชื
นมาเป็นไครสตเ์ชริช์ แต่ตราวทิยาลยัก็ยงัคงเป็นหมวกทรงแหลม ของ
พระราชาคณะวูลซยี ์วทิยาลยัแห่งนี&อยู่ในเครอืของมหาวทิยาลยัแห่งออ๊กฟอรด์ ในภาพยนตรช์ ื
อดงัอย่าง แฮรร์ ี
 พอต
เตอร ์เอง ในบางฉากบางตอนก็มแีรงบนัดาลใจจากวทิยาลยัแห่งนี& เชน่ มหีอคอยทอม ตั&งโดดเด่นเป็นประตูทางเขา้หลกั 
ออกแบบโดยครสิโตเฟอร ์เรน็ ในปี 1681 เป็นหอระฆงัมีระฆงัช ื
อ Great Tom นํ&าหนักเกอืบ 7 ตนัตดิตั&งอยู่ และจะต ี
101 คร ั&ง บอกเวลา 21.05 น.ของทุกคืน เหตุที
ตี 101 คร ั&ง ก็เพื
อเป็นการราํลึกถึงสมาชกิ 101 คนเมื
อแรกก่อตั&ง
วทิยาลยั และตใีนเวลา 21.05 น.แทนที
จะตใีนเวลา 3 ทุ่มตรงก็เพราะอ็อกซฟ์อรด์ อยู่ทางตะวนัตกของลอนดอน อยู่บน
เสน้ลองตจิูดที
 1 องศา 15 ลปิดา ดงันั&นถา้ไม่นับตามเวลามาตาฐาน GMT เวลาที
ออ๊กซฟ์อรด์ขณะตรีะฆงัจะตรงกบั 
21.00 น. พอด ี

 
 

 
 
 
เที7ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเดนิทางสู่ บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ Bicester Village Shopping Centre กอ่ตั&งในปี1992 มรีา้นคา้

มากกวา่ 900 รา้นของแฟช ั
นช ั&นนําของโลก และแบรนดไ์ลฟ์สไตลค์อลเลคช ั
นทนัสมยั อาท ิBally, Burberry, Calvin 
Klein, Clarks, D&G, DKNY, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jigsaw, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Max 
Mara, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith, POLO, Samsonite, Timberland, Versace, Yves Saint 
Laurent ฯลฯ 

 
 

 
 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

คํ7า  อสิระใหท้่านรบัประทานอาหารคํ7า ตามอธัยาศยั 
 จนถงึเวลานัดหมายนําท่านเดนิทางสู ่ท่าอาการศยานฯ ฮทีโธรว ์เพื
อเดนิทางกลบั 
 
20:40 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ SriLankan Airlines เที
ยวบนิที
 UL504 
 
วนัที7 6  โคลอมโบ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
12:40 น. เดนิทางถงึ บนัดารานายเก โคลอมโบ ประเทศศรลีงักา (เพื
อแวะเปลี
ยนเคร ื
อง) 
 
14:35 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ SriLankan Airlines เที
ยวบนิที
 UL406 
 
19:40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 
 (มเีตยีง) 

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่  
(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดี7ยว 
วซีา่ 

องักฤษ 

เดอืน  กนัยายน 

26 ก.ย. 62 - 01 ต.ค. 62  32,900 32,900 32,900 8,500 6,000 

เดอืน  ตุลาคม 

10 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 * วนัสวรรคต ร.9 43,900 43,900 42,900 8,500 6,000 

18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 * วนัปิยมหาราช 43,900 43,900 42,900 8,500 6,000 

เดอืน  พฤศจกิายน 

23 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62  43,900 43,900 42,900 8,500 6,000 

เดอืน  ธนัวาคม 

03 ธ.ค. 62 - 08 ธ.ค. 62 * วนัพ่อ 44,900 44,900 43,900 8,500 6,000 

05 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 * วนัรฐัธรรมนูญ 44,900 44,900 43,900 8,500 6,000 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

• กรณีที
ท่านตอ้งออกตั�วเคร ื
องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั�วที
สามารถเลื
อนเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีางกรณีที
สาย
การบนิอาจมกีารปรบัเปลี
ยนวนัเวลาบนิ มฉิะนั&นทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั&งสิ &น 

• กรณีที
ท่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื&อสตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายชื
อผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ที
หลงัจากที
ไดช้าํระค่ามดัจาํทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที
เหลอื กรณีที


ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรณุาแจง้รายชื
อคูน่อนกบัเจา้หนา้ที
ใหท้ราบ  
• กรณีที
ออกตั�วเคร ื
องบนิแลว้สะกดชื
อ-นามสกุลผดิ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบหากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ให ้

ทางบรษิทัในการออกตั�วเคร ื
องบนิ 
• กรณีเปลี
ยนชื
อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั&นถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที
ออกเอกสาร

ทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ
มเตมิในสว่นนี& 
• หลงัจากที
ท่านไดช้าํระค่ามดัจาํ และค่าทวัรส์่วนที
เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษิทัจะจดัส่งใบนัด

หมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ี
ท่านไดร้ะบุไว ้
• ราคาทวัรใ์ชต้ ั�วเคร ื
องบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลื
อนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางที
ระบุเท่านั&น 



 

   

 

  

  

  

 

 

• ทางบรษิทัไม่มนีโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้กล่กูคา้ที
ไม่รูจ้กักนั กรณีที
ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจา่ยคา่พกัเดี
ยวเพิ
มตามราคาที


ระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่านั&น 
• PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลูกคา้ที
เดนิทาง 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ
มเตมิ (พกัเดี
ยว) ขึ &นอยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีในบางประเทศ 

ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิําหรบันักท่องเที
ยวเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพื
อเป็นสนินํ&าใจกบัผูใ้หบ้รกิาร

ในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนี&เพื
อมอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 
อตัราค่าบรกิารนี.รวม 

• คา่ตั�วเคร ื
องบนิระหวา่งประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ SriLankan Airlines 
• ค่าที
พกั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว สําหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนั

กฬีา หรอืกจิกรรมอื
นๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการยา้ยพกัในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรบัเปลี
ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทุกมื &อ ตามที
ระบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ �นการเปลี
ยนแปลง 
• คา่รถรบั-สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
• คา่อตัราเขา้ชมสถานที
ตา่งๆ ที
ระบุไวใ้นรายการ  
• คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื
อนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื &อประกนัการเดินทางเพื
อใหค้รอบคลุมในเร ื
องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม
รายละเอยีดเพิ
มเตมิไดท้ี
เจา้หนา้ของบรษิทั** อตัราเบี &ยประกนัเร ิ
มตน้ 390 บาท ขึ &นอยู่ระยะเวลาการเดนิทาง 

• คา่รถปรบัอากาศนําเที
ยวตามรายการที
ระบุ พรอ้มพนักงานขบัรถที
ชาํนาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราค่าบรกิารนี.ไม่รวม 

• คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที
ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
• คา่ทปิมคัคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ
น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 40 ปอนด ์/ท่าน ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• ค่านํ&าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที
เกนิกว่าสายการบินกําหนด ฉะนั&นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์&าหนักดงันี& กระเป๋าโหลดใต ้

เคร ื
องบนิจาํนวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึ &นเคร ื
องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 
• คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารที
ส ั
งเพิ
ม คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารที
ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และสาํหรบัราคานี&ทางบรษิทัจะไม่รวมคา่ภาษีท่องเที
ยวหากมกีารเก็บเพิ
ม 
• คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
• คา่ภาษีมูลคา่เพิ
ม 7%, คา่ภาษีหกั ณ ที
จา่ย 3% 
• คา่นํ&าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที
หนักเกนิสายการบนิกาํหนด 
• คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
• ค่าวซีา่สําหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตวัคนต่างดา้ว 3. ใบสําคญัถิ
นที
อยู่ 4. 

สําเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบญัชเีงนิฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายส ี2 นิ&ว 2 รูป ทางบรษิทัจะเป็นผูด้ําเนินการยื
นวซีา่ใหท่้าน 
โดยชาํระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเร ื
องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะ
ยื
นวซีา่) 

• ค่าวซีา่นักท่องเที
ยว กรณียื
นขอ VISA จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมในการยื
น ท่านละ 6,000 บาท (ค่าวซีา่อาจมกีารเปลี
ยนแปล
ขึ &นลงตามอตัราคา่เงนิ) (คา่ธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทูตจะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใหก้บัท่าน ไม่วา่ท่านจะผ่านการพจิารณาหรอืไม่ก็
ตาม) 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ยกเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีที
ไม่สามารถทํากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึ
งในกรณีนี& ทางบรษิทั
ยนิดคีนืเงนิใหท้ั&งหมดโดยหกัคา่ธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื
นให ้ถา้ตอ้งการ 



 

   

 

  

  

  

 

 

2. บรษิัทขอสงวนสิทธิ �ที
จะเปลี
ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์& เมื
อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที
สูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บที
นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์และเหตุสุดวสิยับาง
ประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี&เป็นเพียงขอ้เสนอที
ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัอีกคร ั&งหนึ
ง หลงัจากไดส้ํารองที
นั
 งบนเคร ื
อง และโรงแรมที
พกัใน
ต่างประเทศเป็นที
เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี&อาจเปลี
ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื
องจากความล่าชา้ของสายการ
บนิ โรงแรมที
พกัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะคํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง
เป็นสําคญั และบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที
กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทางเนื
องจากมีสิ
งผิดกฎหมายหรอืสิ
งของหา้ม
นําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื
อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที
กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านไดไ้ม่วา่ทั&งหมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที
สถานทูต
งดออกวซีา่ อนัสบืเนื
องมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทั&งบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที
กองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออก
เอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วที
พําพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มสีทิธิ �ในการใหค้ําสญัญาใดๆ ทั&งสิ &นแทนบรษิทั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อาํนาจของบรษิทักาํกบัเท่านั&น 

5. เมื
อท่านไดช้าํระเงนิมดัจํา หรอืทั&งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืชาํระโดยตรงกบัทางทางบรษิทัจะถอืว่า
ท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงื
อนไขตา่งๆ ของบรษิทัที
ไดร้ะบุไวโ้ดยทั&งหมด 

 
 

เงื7อนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืสาํรองที7นั7ง 

• กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชาํระมดัจาํ งวดแรก 20,000 บาท  
• สว่นที
เหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนั&นจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทาง  
• กรณี ไม่มวีซีา่ หากมีความประสงคใ์หท้างบรษิทัดําเนินการยื
นเอกสารวซีา่ จะตอ้งมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการ ท่านละ 

6,000 บาท  
• กรณีที
 ยงัไม่ออกต ัxว และวซีา่ไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการหกั 
• คา่มดัจาํตั�วเคร ื
องบนิท่านละ 5,000 บาท พรอ้มคา่ธรรมเนียมในการยนืวซีา่ และจะคนืเงนิสว่นที
เหลอืใหภ้ายใน 7 วนั หลงัจากวนั

ทราบผล  
• กรณีที
 ออกต ัxวแลว้ และวซีา่ไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการหกัค่าธรรมเนียมตาม

ราคาจรงิ 
• กรณี วซีา่ไม่ผ่าน การพจิารณาจากทางสถานทูต บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบเกี
ยวกบัตั�วเคร ื
องบนิภายในประเทศ 
• การยื
นขอวซีา่เพื
อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามที
ระบุ พรอ้มส่งมอบเอกสาร

ประกอบการยื
นวซีา่ ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สปัดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีที
เอกสารของท่านไม่สมบูรณท์างสถานทูตฯ อาจจะ
ปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ของท่านได ้และท่านจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื
นวซีา่อกีคร ั&งหนึ
ง) 

• กรณีท่านส่งเอกสารในการทําวซีา่ล่าชา้ไม่ทนักําหนดการออกตั�วกบัทางสายการบิน และผลวซีา่ของท่านไม่ผ่านบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ �ในการคนืเงนิคา่มดัจาํทั&งหมด 

 
การยกเลกิ 

• แจง้ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจาํท ั.งหมด  
• แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจาํท่านละ 10,000 บาท  
• แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
• แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจาํท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ดาํเนินการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินท ั.งหมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ ึ
งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิัทฯ จะทําการเลื
อนการ

เดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ั&งนี&ท่านจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยที
ไม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนียมในการมดัจาํตั�ว 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที
จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที
เกดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ, 

อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิ
งของสูญหายตามสถานที
ต่างๆ ที
เกดิขึ &นเหนือการควบคุมของ
บรษิทั 



 

   

 

  

  

  

 

 

เอกสารประกอบการขอ VISA  สถานทูตองักฤษ 
 
สถานที7ตดิตอ่ 

การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาสแกนลายนิ&วมอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยร์บัคาํรอ้งขอวซีา่ **ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 15 วนัทํา
การ ไม่รวมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ*์* 
 
การเตรยีมเอกสาร  

1. สาํหรบับุคคลทั7วไป 
• หนังสือเดนิทางมีอายุเหลอืนับจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตํ
า

กวา่ 6 เดอืน (ถา้ท่านที
มพีาสปอรต์เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  
• รูปถ่ายส ี 2” จํานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดํา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอา

รูปรบัปรญิญา, ใส่ชดุครุย, หรอืใส่ชดุราชการ, ไม่ยิ &ม, พื &นหลงัเป็นสี
ข าว ต ้องไม่ เป็นลวดลาย และห ้าม เป็นภาพ ถ่ ายที
 สแกนจาก
คอมพวิเตอร)์   

• สาํเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 
• กรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลเบอรโ์ทรศพัท ์มอืถอื/เบอรบ์า้น/เบอรท์ี
ทํางาน/

ที
อยู ่เพื
อใชใ้นการยื
นขอวซีา่ 
• กรณีที
ผูเ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิ
มเตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีที
คูส่มรสเสยีชวีติ) ใบมรณะบตัร  
• สาํเนาใบเปลี
ยนชื
อ, นามสกลุ (ถา้ม)ี  
• หลกัฐานการเงนิ (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ั&ง Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกนั) 

1. หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบ ุ
ช ื
อเจา้ของบญัช ีใหค้รบถว้น (สะกดชื
อ-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายไุม่เกนิ 20 วนั นับจากวนัที
ยื
นวซีา่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดอืน นับขึ &นไปจากเดอืนที
จะยื
นวซีา่ มยีอดเงนิไม่ตํ
ากว่า 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน 
และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (สะกดชื
อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายไุม่เกนิ 20 วนั นับ
จากวนัที
ยื
นวซีา่ 

3. สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจบุนัและนําสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ที
สถานทูตในวนัสมัภาษณ ์
** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเท่านั&น ** 

• หนังสอืรบัรองการทํางาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษิทัที
ท่านทํางานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่านั&น) 
1. กรณีที
เป็นพนักงานบรษิทัทั
วไป ใชห้นังสอืรบัรองการทํางานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษเท่านั&น) 
2. กรณีประกอบธุรกจิส่วนตวั ใชส้ําเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคดัไม่เกนิ 3 เดือน) หรอื สําเนาใบทะเบยีน

พาณิชย ์และหนา้หนังสอืรบัรองตอ้งมชี ื
อกจิการ และชื
อผูเ้ดนิทางเป็นหุน้สว่น หรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย     
3. กรณีทําธรุกจิสว่นตวั (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ําหนังสอืช ี &แจงตอ่สถานทูต (ภาษาองักฤษเท่านั&น) 
4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรบัรองการทํางานจากหน่วยงานนั&นๆ (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้ําเนา

บตัรขา้ราชการเพยีงหลกัฐานเดยีวยื
นตอ่สถานทูตได ้  
2. สาํหรบัเดก็นกัเรยีน นกัศกึษา ที7เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบคุคลทั
วไป และขอเพิ
มเตมิดงันี&)  

• หนังสอืรบัรองการเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเท่านั&น) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเท่านั&น  
3. สาํหรบัเดก็ ที7ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายุไม่เกนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิ
มเตมิดงันี&) 

• หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางที
ทําจากที
วา่การอาํเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรอืมารดาท่านใดท่านหนึ
ง ไม่ตอ้งทํา)  
• หนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษเท่านั&น) 
• กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํ
ากวา่ 15 ปีขอสาํเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ (ไม่สามารถใชบ้ตัรประชาชนเด็กได)้  
• สาํเนาบตัรประชาชน (บดิา และมารดา)   
• ใบรบัรองการทํางานงานของบดิา หรอื มารดา 
• กรณีที
บดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรบัรองการทํางานจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชดุ  
• หลกัฐานการเงนิ (สาํเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถา่ยตั&งแตห่นา้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบดิา หรอืมารดา  
• สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. สาํหรบับุคคลที7ถอืพาสปอรต์ตา่งประเทศแตม่ถีิ7นพํานกัอยู่ในประเทศไทย 
• กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อย่างนอ้ย 1 เดอืน ดงันั&นตอ้งเปลี
ยนเป็น

หนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  
• ท่านตอ้งทําการแจง้เขา้ – แจง้ออก ที
กองตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น จงึจะสามารถยื
นวซีา่ได ้(ระยะเวลาในการพจิารณาผล

วซีา่ขึ &นอยูก่บัทางสถานทูต) 
 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามที7ระบุเพื7อผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของท่าน *** 
หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ ์ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรด

แต่งกายสุภาพ ท ั.งนี.ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าที7ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ7มเตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวดว้ยเชน่กนั 



 

   

 

  

  

  

 

 

เอกสารขอยื7น VISA  องักฤษ 
  ***กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ เทา่นั.น*** 

 
1. ชื
อ-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาไทย)   

2. ชื
อ-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาองักฤษ)   

3. วนั/เดอืน/ปีเกดิ   เช ื &อชาต ิ  สญัชาต ิ สถานที
เกดิ  
    ประเทศ     

4. ที
อยู ่(ถา้ที
อยูต่ามทะเบยีนบา้น กบัที
อยูปั่จจบุนัคนละที
อยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด)      
    
รหสัไปรษณีย ์  

4.1 ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงันี&มาเป็นเวลา  ปี    เดอืน 
4.2 โทรศพัทบ์า้น   

 4.3 ที
ทํางาน   
 4.4 มอืถอื    
 4.5 โทรสารFax   
 4.6 E-Mail   

 5.  มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทั&งหมด     เลม่      
5.1 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัที
ออก   หมดอาย ุ  
5.2 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัที
ออก   หมดอาย ุ  
6. หนังสอืเดนิทางปัจจบุนัเลขที
    

วนัที
ออก   หมดอาย ุ  
   7.  ประเทศที
เคยเดนิทางไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดอืนปี ที
ไป รวมกี
วนั และวตัถปุระสงคใ์นการไป 

7.1 ประเทศ   
       วนัที
เดนิทางไป   วนัที
เดนิทางกลบั   
       เหตผุลในการเดนิทาง   
 7.2 ประเทศ   
       วนัที
เดนิทางไป   วนัที
เดนิทางกลบั   
       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.3 ประเทศ   

       วนัที
เดนิทางไป   วนัที
เดนิทางกลบั   
       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.4 ประเทศ   

       วนัที
เดนิทางไป   วนัที
เดนิทางกลบั   
       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.5 ประเทศ   

       วนัที
เดนิทางไป   วนัที
เดนิทางกลบั   
       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.6 ประเทศ   

       วนัที
เดนิทางไป   วนัที
เดนิทางกลบั   
       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.7 ประเทศ   

       วนัที
เดนิทางไป   วนัที
เดนิทางกลบั   
       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.8 ประเทศ   

       วนัที
เดนิทางไป   วนัที
เดนิทางกลบั   
       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.9 ประเทศ   

       วนัที
เดนิทางไป   วนัที
เดนิทางกลบั   
       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.10 ประเทศ   

       วนัที
เดนิทางไป   วนัที
เดนิทางกลบั   



 

   

 

  

  

  

 

 

        เหตผุลในการเดนิทาง   
8. ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม่   

8.1 หากท่านเคยเขา้ประเทศองักฤษเมื
อ   

8.2 วนัเดอืนปีที
เคยเขา้คร ั&งลา่สดุ   

8.3 รวมทั&งหมดกี
วนั   

8.4 วตัถปุระสงคใ์นการไป   

9. ท่านเคยไดร้บัการปฏเิสธวซีา่องักฤษ หรอืประเทศอื
นๆหรอืไม่   

9.1 หากท่านเคย เคยถกูปฏเิสธจากประเทศ   

9.2 สาเหตใุนการถกูปฏเิสธวซีา่   

10. สถานภาพ    ❍ โสด   ❍ หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งนํามาแสดงดว้ย) 

        ❍ แตง่งานแลว้ (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน) ❍ แตง่งาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งนํามาแสดงดว้ย) 
 
ขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกี7ยวกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจา่ยตา่งๆ 

11. งานปัจจบุนัทําอาชพี, ตาํแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

11.1 ชื
อบรษิทัที
ทํางาน   

11.2 วนัที
เร ิ
มการทํางาน   

11.3 ที
อยูข่องบรษิทัที
ทํางาน   

12. ท่านมรีายไดน้อกเหนือจากงานประจาํหรอืไม่   ❍ ม ี  ❍ ไม่ม ี   

12.1 ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด   

12.2 เงนิเดอืน        บาท 
13. รายไดร้วมตอ่เดอืนจากทกุงานที
ท่านทํา     บาท 

14. ท่านมรีายรบัจากแหลง่อื
นๆหรอืไม่รวมทั&งเพื
อนๆ และครอบครวั ❍ ม ีรายได ้  บาท ❍ ไม่ม ี

 14.1 ถา้มโีปรดแสดงรายละเอยีด   
      15. ท่านไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้ ื &อบา้น , ที
ดนิ , อสงัหารมิทรพัย ์, ซ ื &อหุน้เลน่แชรห์รอืไม่ 

❍ ม ีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบจุาํนวน              ❍ ไม่ม ี
16. ท่านแบง่รายไดข้องท่านใหก้บัสมาชกิครอบครวัเดอืนละเท่าไหร ่  

17. ท่านไดใ้ชเ้งนิสว่นตวัตอ่เดอืนเท่าไหร ่  

18. ในการเดนิทางคร ั&งนี&ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้่าน   

19. ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เชน่ คา่โรงแรม คา่อาหาร   

20. ถา้มคีนจา่ยใหท้่านไม่วา่จะเป็นบางสว่นหรอืทั&งหมด เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจาํนวนเงนิเท่าไหร ่  

21. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของทา่นในการไปองักฤษเป็นจาํนวนเงนิเท่าไหร ่  

 
กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิ7มเตมิ 

22. ชื
อ-นามสกลุ ของคูส่มรส   

22.1 วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส   
22.2 เช ื &อชาต ิ              สญัชาต ิ  
22.3 หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   วนัที
ออก   หมดอาย ุ  
22.4 ที
อยูปั่จจบุนัของคูส่มรส   
  

 



 

   

 

  

  

  

 

 

กรณีที7มบุีตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิ7มเตมิทุกคน 
23. ชื
อ-นามสกลุ ของบตุรคนที
 1   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เช ื &อชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานที
เกดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัที
ออก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจบุนับตุรอาศยัอยูท่ี
   
  
ช ื
อ-นามสกลุ ของบตุรคนที
 2   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เช ื &อชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานที
เกดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัที
ออก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจบุนับตุรอาศยัอยูท่ี
   
  
ช ื
อ-นามสกลุ ของบตุรคนที
 3   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เช ื &อชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานที
เกดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัที
ออก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจบุนับตุรอาศยัอยูท่ี
   
  
ช ื
อ-นามสกลุ ของบตุรคนที
 4   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เช ื &อชาต ิ  สญัชาต ิ  
สถานที
เกดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัที
ออก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจบุนับตุรอาศยัอยูท่ี
   
  
 

ขอ้มูลของบดิา และมารดา 
24. ประวตัขิองบดิา  

ช ื
อ-นามสกลุ ของบดิา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา   สถานที
เกดิ   
ประเทศที
เกดิ   เช ื &อชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัที
ออก   หมดอาย ุ  

25. ประวตัขิองมารดา  

ช ื
อ-นามสกลุ ของมารดา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานที
เกดิ   
ประเทศที
เกดิ   เช ื &อชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัที
ออก   หมดอาย ุ  

 
 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

ใบจองทวัร ์ องักฤษ 
 
ชื7อ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จาํนวนผูเ้ดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ี7ตดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จาํนวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชื7อผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชื7อ – นามสกุล:    
เลขที7พาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชื7อ – นามสกุล:    
เลขที7พาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชื7อ – นามสกุล:    
เลขที7พาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชื7อ – นามสกุล:    
เลขที7พาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชื7อ – นามสกุล:    
เลขที7พาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนื.อววั ☐  ไม่ทานเนื.อหมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิ7มเตมิ: 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


