
 

 
 

 

 

-   สัมผัสหนึ่งในส่ิงมหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหินสโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 
-   เขา้ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) 
-   อิสระเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์และย่านต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน  

-   อิสระช้อปปิ้งย่าน Oxford Street และ Harrods 
-   BICESTER VILLAGE OUTLET  

  
  

  



 

มาตรการท่องเที่ยวอังกฤษ ยุค Covid-19 
** ผู้เดินทาง รวมถึงหัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้ว ก่อนกรุ๊ปเดินทาง 14 วัน 
** วัคซีนท่ีได้รับการรับรองหรืออนุมัติจากของรัฐบาลอังกฤษ แบบครบโดส (Fully vaccinated) 

 Oxford/AstraZeneca (รวมถึง AstraZeneca ท่ีผลิตในประเทศไทย) 
 Pfizer BioNTech 
 Moderna 

 Janssen 
 Sinovac-CoronaVac  
 Sinopharm Beijing  

 Covaxin 

📌ผู้เดินทางท่ีฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว จะต้อง: 

1. อาจจะต้องมีการจองและชำระเงินค่าตรวจหาเช้ือโควิด-19 แบบ PCR Test ล่วงหน้า 
( สามารถหาผู้ให้บริการได้ผ่านลิงก์นี้: https://www.gov.uk/find-travel-test-provider ) 

2. อาจจะต้องกรอก Passenger Locator Form ภายใน 48 ช่ัวโมงก่อนเดินทางถึงอังกฤษ (ต้องกรอกหมายเลขการจอง

บริการตรวจหาเช้ือในฟอร์มนี้ด้วย) 
3. เมือ่เดินทางถึงแล้วอาจจะต้องให้กักตัวจนกวา่จะเข้ารับการตรวจหาเช้ือและผลออกวา่เป็น Negative (หากผลเป็น Posi-
tive หรือผลไม่ชัดเจน ให้กักตัวด้วยตนเองต่อเป็นเวลา 10 วัน) 

 
** ใช้รถบัสคันใหญ่ 49 ท่ีนั่ง นั่งสบาย ปลอดภัย เว้นระยะห่างระหว่างเบาะนั่ง พร้อมท้ังทำความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคทุกวัน 
** บริการเจลแอลกอฮอลล้างมือตลอดการเดินทาง 

 

วันที่ 1 กรุงเทพ (สวุรรณภูมิ)-ลอนดอน (London Gatwick Airport)    (-/-/-) 
10.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบิน SCOOT พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวย

ความสะดวก 
14.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแกตวิค กรุงลอนดอน โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบิน

ที่ TR750  (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 1 มื้อ) 
 

 
 
 

 
20.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานแกตวิค กรุงลอนดอน นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากร 
 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  

  ที่พัก Ibis London Wembley (หรือเทียบเท่า) 

วันที่ 2 ลอนดอน-สโตนเฮนจ์(สิง่มหัศจรรย์ของโลก)-เมืองบาธ-ลอนดอน  (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

หลังอาหาร อาจจะต้องพาทุกท่านไป ตรวจ PCR Test ณ คลินิค ที ่รับรองโดย
รัฐบาล (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์ค่าใช้จ่ายประมาณ 120 GBP) 

และตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ในการเดินทางเที่ยวและกลับ
ประเทศไทย (ค่าตรวจ RT-PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ราคาประมาณ 120 GBP) 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองอเมซเบอร์ร่ี นำท่านสัมผัสหนึ่งในส่ิงมหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหินส
โตนเฮนจ์ กลุ่มหินที่มีลักษณะรูปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด
ในยุค 3,500-4,000 ปีมาแล้ว ท่านจะทึ่งกับความสามารถของมนุษย์ที่ได้นำก้อนหินขนาด

ใหญ่น้ำหนักบางก้อนถึง 45 ตัน  มาวางเรียงกันเป็นวงกลมได้อย่างน่ามหัศจรรย์    
 

 
 

 
 



 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญและรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคโรมัน เป็น
สถานที่อาบน้ำของชาวโรมัน เนื่องจากเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อน นำท่านเข้าชม โรมันบาธ 

เป็นสถานที่อาบน้ำโบราณอายุกว่าสองพันปี ตั้งแต่ยุคโรมัน แล้วชมเมืองที่สวยงาม และ
ย่านการค้า เลือกซ้ือสินค้าต่างๆ  แล้วเดินทางไปกลับกรุงลอนดอน  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

เย็น    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก 

   ที่พัก Ibis London Wembley (หรือเทียบเท่า) 
 

วันที่ 3 ลอนดอน-อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ-ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย    (B/-/-) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลังอาหารเช้า อิสระให้กับท่านได้เต็มอิ่มกับการเที่ยวชมเมืองในลอนดอน และสถานที่ที่
ท่านไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวลอนดอน นั้นก็คือ Big Ben หนึ่งในสัญลักษณ์ที่รู้จักมาก

ที่สุดของสหราชอาณาจักร อันที่จริงหอนาฬิกานี้ชื่อว่า หอเอลิซาเบธ (Elizabeth Tower) 
แต่ทุกคนมักจะรู้จักกันดีในชื ่อของ บิ๊กเบน (Big Ben) มากกว่าเป็นหอนาฬิกาประจำ

พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (Clock Tower, Palace of Westminster) ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็น
รัฐสภาอังกฤษตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจาก
ไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี่ 

เป็นผู้ออกแบบ หอนาฬิกาบิ๊กเบนมาง่ายๆ ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานี Westminster เดิน
ออกมาข้ามถนนก็ถึง และจุดยอดฮิตที่ต้องมาถ่ายรูปคือ หอนาฬิกาบิ็กเบนและอาคาร

รัฐสภา ริมแม่น้ำเทมส์ โดยถ่ายจากบนสะพาน Westminster 
Westminster Abbey เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของกรุงลอนดอน ตั้งอยู่ทาง

ตะวันตกของพระราชวัง Westminster สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1245 ซ่ึงถือว่าเป็นโบสถ์ที่มีอายุ
เก่าแก่ที่สุดในประเทศอังกฤษ และที่สำคัญยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ 
UNESCO อีกด้วย โบสถ์นี้เป็นสถานที ่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและยังเป็นสถานที่

ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกและเป็นที่ฝังพระบรมศพของกษัตริย์และพระบรมวงศานุ
วงศ์, London Eye, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Leiceter Square สถานที่

เหล่านี้แทบจะอยู่ใจกลางลอนดอนเลยก็ว่าได้ ท่านสมารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินอย่าง
สะดวกสบาย ส่วนใครที่ชอบถ่ายรูปและเดินเล่นแบบชิว ๆ แนะนำTower Bridge, London 

Bridge, St. Paul Church โดยแต่ละสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันมาก  
 

 

 
 

 
 
 



 

 
เชิญท่านอิสระ สัมผัสบรรยากาศ การใช้ชีวิตแบบชาวลอนดอน ด้วยการเดินทางด้วยตัว

ท่านเอง ด้วยรถไฟใต้ดินที่เป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุดของชาวลอนดอน หรือเลือกเที่ยว
ชมสถานที่ต่างๆ ตามอิสระ เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลากับส่ิงที่ท่านชอบอย่างจุใจกับการเข้าชม

พิพิธภัณฑ์ หรืออาร์ตแกลลอรี่ต่างๆ เช่น National Gallery, British Museum, Natural 
History Museum 
 

***อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค่ำ เพื่อใหท้่านใช้ชีวิตแบบชาวลอนดอนอย่างแท้จริง*** 
  

บ่าย สำหรับหนุ่มสาวนักช้อปท่านต้องไม่พลาดที่จะไปถนน Knightsbridge ถนนสายนี้เป็น
แหล่งรวมสถานที่ช้อปปิ้งมากมาย ทั้งร้านค้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง อย่างย่านช้อปปิ้ง Oxford 
street ถนนช้อปปิ้งสุดชิคที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงลอนดอนสวรรค์ของนักช้อป ด้วยร้านค้า

ที่มีมากกว่า 300 ร้าน ที่มีตั ้งแต่สินค้าแบรนด์เนมที่คนไทยเรารู้จักกันดี  ไปจนถึงสินค้า
อาร์ตๆ โนเนม พ่วงด้วยห้างสรรพสินค้าชื่อดัง รวมทั้งยังมีการลดราคาสินค้าอยู่บ่อยๆ อีก

ด้วย และสำหรับขาช้อปที่ชื ่นชอบสินค้าลดราคา Debenhams เป็นห้างสรรพสินค้าใน 
Oxford street ที่ชอบมีการจัดลดราคาเป็นประจำ แถมยังชอบจัดเครื่องสำอางหรือน้ำหอม

มาจัดเป็นเซ็ทและจัดจำหน่ายในราคาที่ถูกอีกด้วยห้างสรรพสินค้าสุดหรูอย่าง ห้างแฮร์
รอด (Harrods) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม ทั้งกระเป๋า น้ำหอม นาฬิกา เครื่องประดับ 
และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ง  ถนนสายเดียวกันนี้ท่านยังจะได้พบกับ 

Harvey Nichols รวมถึงดีไซน์เนอร์เจ้าของแฟชั่นดังบนถนน Sloane ซึ่งก็เหมาะกับคนที่
กำลังมองหาสินค้าแบรนด์หรูหราและแฟชั่นอินเทรนด์ที่เพ่ิงจะขึ้นเวทีแฟชั่นเป็นที่สุด แถม

บรรดาห้างร้านต่างๆ ก็ล้วนมีการออกแบบตกแต่งได้อยา่งสวยงาม โดดเด่นและน่าสนใจเป็น
อย่างมากอีกด้วย จึงเหมาะกับการมาเที่ยวชม ช้อปปิ้งและถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจำดีๆ 

มากทีเดียว การเดินทางก็สะดวกสบาย โดยรถไฟฟ้าใต้ดินสถานี Knightsbridge 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 ที่พัก Ibis London Wembley (หรือเทียบเท่า) 

 
วันที่ 4 ลอนดอน-เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเทอร์-ลอนดอน แกตวิค แอร์พอร์ต        (B/-/-) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (BOURTON ON THE WATER) หมู่บ้าน
ร ิมน้ำที ่ได้ร ับการขนานนามว่า เวนิส แห่ง COTSWOLDS มีสะพานสร้างข้ามแม่น้ำ 
WINDRUSH ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมือง ธารน้ำใสล้อมรอบหมู่บ้านชนบทพื้นเมืองของ

อ ังกฤษ บร ิเวณโดยรอบเต ็มไปด้วย ร ้านอาหาร ร ้านกาแฟ ร ้านขายของที ่ระลึก 
สวนสาธารณะที่เขียวชอุ่มสร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่มาเยือนทุกเพศทุกวัย 

 



 

 
 

เที่ยง   xxx อิสระรับประทานอาหารกลางวัน xxx เพ่ือให้ท่านชอ้ปปิ้งอย่างจุใจ 

นำท่านเดินทางสู่ Bicester Village outlet อิสระให้ท่านช้อปปิ้งจุใจ มีหลากหลายแบ

รนด์ด ังให้ท่านให้เล ือกสรร อาทิ เช ่น Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo 
Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, 
Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

18.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแกตวิค กรุงลอนดอน เพื ่อตรวจเช็คเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

22.05 น. บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT 

เที่ยวบินที่ TR751 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 1 มื้อ) 
 

วันที่ 5 กรุงเทพ (สวุรรณภูมิ)         (-/-/-) 
16.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

  



 

 

อัตราค่าบริการทัวร์ 

วันเดินทาง หมายเหตุ 

ผู้ใหญ่ 

พักคู่ 1 ห้อง 
ท่านละ 

เด็กมีเตียง 
(อายุไม่เกิน 

12 ปี)  
ท่านละ 

เด็กไม่มีเตียง 
(อายุไม่เกิน 

12 ปี) ท่าน
ละ 

พักเด่ียว 

เพ่ิมท่าน
ละ 

ไม่รวม 

ค่าวีซ่า 

24-28 มี.ค. 2565  30,913.- 30,913.-  2,800 เริ่มต้น 7,000 

31 ม.ีค.-4 เม.ย. 2565  32,913.- 32,913.-  3,500 เริ่มต้น 7,000 

7-11 เม.ย. 2565  32,913.- 32,913.-  3,500 เริ่มต้น 7,000 

14-18 เม.ย. 2565  39,913.- 39,913.-  3,500 เริ่มต้น 7,000 

21-25 เม.ย. 2565  32,913.- 32,913.-  3,500 เริ่มต้น 7,000 

28 เม.ย-2 พ.ค. 2565  36,913.- 36,913.-  3,500 เริ่มต้น 7,000 

5-9 พ.ค. 2565  36,913.- 36,913.-  3,500 เริ่มต้น 7,000 

12-16 พ.ค. 2565  36,913.- 36,913.-  3,500 เริ่มต้น 7,000 

19-23 พ.ค. 2565  32,913.- 32,913.-  3,500 เริ่มต้น 7,000 

26-30 พ.ค. 2565  32,913.- 32,913.-  3,500 เริ่มต้น 7,000 

2-6 มิ.ย. 2565  36,913.- 36,913.-  3,500 เริ่มต้น 7,000 

9-13 มิ.ย. 2565  32,913.- 32,913.-  3,500 เริ่มต้น 7,000 

16-20 มิ.ย. 2565  32,913.- 32,913.-  3,500 เริ่มต้น 7,000 

23-27 มิ.ย. 2565  32,913.- 32,913.-  3,500 เริ่มต้น 7,000 

 
** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซา่ท่องเท่ียว ประเทศอังกฤษ ท่านละ เร่ิมต้นประมาณ 7,000 บาท 
สำหรับการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ จำเป็นต้องนำส่งหนังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพื่อใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 30 วันทำการ (บางกรณีอาจไม่

รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้สมัครในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาตใช้หนังสือเดินทาง

เพื่อเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม (ดึงเล่มออกมาใช้ระหว่างกระบวนการพิจารณา) หากจำเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของท่าน 

และ ส่งหนังสือเดินทางคืนท่านภายใน 3-5 วันทำการ เป็นอย่างน้อย ในลำดับต่อไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือก่อนวันเดินทางไม่เพียงพอ

สำหรับยื่นวีซ่าครั้งใหม่ การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี และ หากท่านให้ทางบริษัทดำเนินการขอวีซ่าให้ รวมไปถึง 

กรณีท่ีท่านขอเอกสารจากทางบริษัทไปเพื่อดำเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง และท่านได้รับวีซ่าเรียบร้อย ท่านจะไม่สามารถยกเลิกทัวร์ได้ทุก

กรณี ไม่ว่าระยะเวลาคงเหลือ จะมากกว่า 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม ** 

 

รายการทัวร์สามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบาง 
รายการได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเนื่องมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ร่ิมและจบการใหบ้ริการ ที่ สนามบินต้นทางขาไป เท่านัน้ 
 
 
 
 
 
 

กรณีผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และจะทำการสำรองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอื่น 

ๆ เพ่ือใช้เดินทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายเนื่องจากเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรม 

 
 

ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตามธรรมเนียม (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายไุม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้) 

ท่านละ 50 GBP/ทริป/ท่าน 

 

อันเนื่องมากจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน

หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท้ังนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัย ความเปน็ไปได้และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 
 



 

 
 

 
 

 
• เง่ือนไขการออกเดินทาง 
ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 

25 ท่าน  หากมีผู้เดินทางไม่ถึงท่ีกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมค่าทัวร์ หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิก
การเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ท้ังส้ิน ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศทุกคร้ัง 

 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้  
หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็

ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัว
ออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์มิอนุญาตให้เล่ือนวันเดินทางใดๆ ได้ท้ังส้ินและเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์  
 

• การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปล่ียนได้   
การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามท่ีท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระ

เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปล่ียนแปลงท่านจะ

ยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยท่ีสุดเท่าจำนวนเงิน
มัดจำ ท้ังนี้ท้ังนั้นให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ  

 

 
• กรณีผู้เดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมกำหนด ไม่ว่าเหตุผลใด

เหตุผลหนึ่ง และ ไม่ว่ามื้อใดมื้อหนึ่ง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตัวของท่านมาเพิ่มเติม

ขณะมื้ออาหาร เนื่องจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมีข้อจำกัดเร่ืองของวัตถุดิบ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจัดให้เป็นไข่

ดาว หรือ ไข่เจียว ผัดผัก ข้าวผัด และ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เท่านั้น กรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะสั่งเมนูนอกเหนือ

ข้างต้น ผู้เดินทางจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในส่วนนี้ด้วยตนเอง 

 

• ร้านค้า เอาท์เล็ท ศูนย์การค้า ในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จะปิดทำการในวันอาทิตย์ หากมีโปรแกรมที่สถานท่ี

ดังกล่าวตรงกับวันอาทิตย์ ทางบริษัทอาจจำเป็นต้องปรับเปล่ียนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และหากไม่สามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยสิ่งใดเป็นการ

ทดแทนได้ทุกกรณี เนื่องจากเง่ือนไขของบัตรโดยสาร และ ช่วงวันเดินทางท่ีจะต้องเป็นไปตามกำหนดการเท่านั้น 

 
• การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จำเป็นจะต้องเดินเท้าเพื่อเข้าถึงสถานที่บางจุด และ อาจเป็น

ระยะทางที่ค่อนข้างไกลจากจุดที่รถสามารถจอดได้ ขอให้ทุกท่านเตรียมร่างกาย และอุปกรณ์ เช่น รองเท้าท่ี

สามารถเดินได้สะดวก และพร้อมสำหรับการเดินทาง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทางเอง รวมถึงผู้เดินทางสูงอายุ 

และ ผู้เดินทางที่ใช้รถเข็น ท่านจำเป็นจะต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย เพื่อคอยดูแลเป็นพิเศษเอง และสถานที่บางจุด 

ท่านอาจไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยส่ิงใด

เป็นการทดแทนได้ทุกกรณี 

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ทา่นศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนทำการจอง 

โดยละเอียดทุกข้อ ** 

  

เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมสำคัญ! 
 



 

 

  
 

 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class 

 ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน (ยกเว้นหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียก 
เก็บเพิ่มเติมจากท่านภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได้ 
ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนของสายการบิน 

 น้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  และกระเป๋า  
    ถือขึ้นเครื่อง 1 ใบละไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามวันที่ระบุ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง)  
อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไม่ยืนยัน หากผู้เดินทางมีความประสงค์ที่จะทราบ
กรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะใช้โรงแรม

ระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบ
ได้จากใบนัดหมายการเดินทาง แต่หากมีการแก้ไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอให้ท่านทราบว่าบริษทัฯ 

จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันให้กับผู้เดินทางแน่นอน 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่ามัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดเส้นทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท   

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) หากสนใจซื้อประกันเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ท้ายโปรแกรม 

 ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000,000  
บาท ตามสถานพยาบาลเท่านั้น (ไม่รวมการกักตัวด้วยตนเอง ตามมาตรการของรัฐฯ ประเทศอังกฤษ ท้ังใน
โรงแรม หรือบ้านพัก) 

 

 

 
  ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง (ก่อนออกจากประเทศไทย) 

  ค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR /2 ครั ้ง ที ่ประเทศอังกฤษ เพื ่อใช้ผลตรวจในการเดินทาง

 ท่องเที่ยวและกลับประเทศไทย (ประมาณ 120 GBP/คน/ครั้ง)  

 ค่าโรงแรม AQ/SHA+ 1 คืน และ ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR หรือ ATK เมื่อเดินทางกลับมาถึง

 ประเทศไทย 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า 

   ซักรีดค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า เริ่มต้นท่านละ 7,000 บาท  

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน  

 ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

 ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 50 GBP/ท่าน/ทริป 

   ทั้งนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%                                                        
 

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า /ค่ามัดจำต๋ัวเคร่ืองบิน (ในกรณีท่ีออกต๋ัวแล้ว) 

*หมายเหต ุอาจมีการเปลี่ยนแปลงการตรวจ และค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิด-19 
ขึ้นอยู่กับนโยบายสาธารณสุขแตล่ะประเทศ*  

อัตราค่าบริการรวม 

อัตราค่าบริการไม่รวม 



 

 

 

 
 

   เงื่อนไขการสำรองทีน่ั่ง 
- การชำระมัดจำและชำระส่วนที่เหลือ 
  กรุณาสำรองที่นั่งและชำระมัดจำ จำนวน 20,000 บาท ต่อท่าน พร้อมค่าวีซ่าเร่ิมต้น 

7,000 บาท เพ่ือสำรองสิทธ์ิในการเดินทาง และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนออกเดินทาง 30 วัน 

มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยึดมัดจำโดยที่ท่านจะ
ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ คืนได้ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วน
ของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปก่อนหน้านั้นแล้ว หากท่านสำรองที่นั่งน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ 

เรียกเก็บยอดเต็มจำนวนทันที หลังจากทำการจองแล้ว กรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทางให้
พร้อม เช่น หน้าพาสปอร์ตเพ่ือออกตั๋วหรือคำขอพิเศษเพ่ิมเติมต่างๆ  ให้แก่พนักงานขาย และหาก

ท่านชำระเงินเข้ามาไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้
ทั้งหมดนี้แล้ว 
 
- จำนวนคนในการออกเดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากมีผู้

เดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน ซึ่งทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งท่าน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนออกเดินทาง และหากไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดี

ที่จะคืนเงินทั้งหมดให้ท่านหรือจัดหาทัวร์อื่นให้ท่านหากท่านต้องการ 
 

- การรับการดแูลเปน็พิเศษ 
กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น การใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้ง

บริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ 

เนื่องจากการขอใช้วีลแชร์ในสนามบินนั้น ต้องมีขั้นตอนในการขอล่วงหน้า และบางสายการบินอาจ
มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งทางสนามบินในไทยและในต่างประเทศ ซ่ึงผู้เดินทางสามารถสอบถาม

กับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงก่อนทำการจองและหากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ เช่น ผู้ที่นั่ง
รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลา

เกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 

- การถูกปฏิเสธในการเข้าหรือออกประเทศ 

  ในกรณีที่กองการตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าจะ

เป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่าจะกรณีใดๆ 

ก็ตาม ซ่ึงการตรวจคนเข้าเมืองนั้นเป็นสิทธ์ิของเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศนั้นๆ และขอแจ้งให้ผู้

เดินทางทราบว่าทางบริษัทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือใดๆ ทั้งส้ิน 

เพราะอำนาจการตัดสินใจเป็นของเจ้าหน้าที่ทางกองการตรวจคนเข้าเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทาง

บริษัทฯ มีจุดประสงค์ที่ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า-ออก

ประเทศอย่างผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้า

แสตมป์ไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ 

- การงดเว้นการร่วมทริปบางรายการ 

  หากผู้ดินทางงดเว้นการร่วมทริปบางสถานที่ในรายการใด พร้อมคณะผู้เดินทางอื่น ท่านจะ

ไม่สามารถเรียกร้องค่าบรกิารใดๆ ได้ทั้งส้ิน บริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์ที่จะสละสิทธ์ิและไม่ร่วม

เง่ือนไขการให้บริการ 



 

เดินทางพร้อมคณะ 

    เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 

ไม่สามารถยกเลิกการเดนิทางได้ เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อผู้

เดินทางได้ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินก่อนการเดินทาง)  

 

    เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสาย

การบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจาก

สาเหตุต่างๆ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 

การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำส่ิงของผิดกฎหมาย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท

ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

 เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

 รายการท่องเที่ยวนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
ได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึง

อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื ่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมี
ห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของ

ผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  

 มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ 

ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ 
กำกับเท่านั้น 

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็นการจ่ายกับตัวแทน

ต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็น
กองตรวจคนเข้าเมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจาก

การกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัด

จำหรือส่งให้ผิด 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด

หยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

 ผู้เดินทางต้องยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมือง, ประเทศ นั้นแตกต่างกัน 
ซ่ึงทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให้เหมาะสมที่สุด  



 

 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ  

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวนัยื่นประมาณ 15-20 วันทำการ 

*** ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 28) *** 

 เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที่ออกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนำส่งเข้าสถานทูต 

และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 
 

**ลูกค้ากรุณาตรวจสอบรายละเอียดเอกสารก่อนยืน่ทุกครั้ง 

เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยู่ตลอดเวลา** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลอืสำหรับ
ประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  

และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ต่างประเทศ, ทำงานอยู่ต่างประเทศ 

หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบ

ทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกำหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกำหนดนี้รวมไปถึงผู้
เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***  

2. หลักฐานการเงิน  
2.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคาร

ทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดย
การ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และ

บัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมทำจดหมาย
ชี้แจง  
2.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่ม

ใหม่) 
***ควรเคลื่อนไหวบัญชีสม่ำเสมอ ไม่ควรแต่งบัญชีโดยการนำเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีก่อนยื่นวีซ่า 

จะทำให้ยอดเงินกระโดด ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้ท่านถูกปฏิเสธวีซ่าได้   
2.3 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  

2.2.1 สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ อัพเดทไม่

เกิน 15 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอ
เป็นSTATEMENT พร้อมทำจดหมายชี้แจง 

2.2.2. ต้องทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor 
Letter) 

***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจำ บัญชีกระแสรายวันบัญชีสหกรณ์ออม
ทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

3. หลักฐานการทำงาน   



 

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการ
หรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน 
สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นต้น 

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำ
งาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตาม

หน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษา 

อยู่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตาม
หน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

4. เอกสารส่วนตัว 
- สำเนาทะเบียนบ้าน 

- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)  

5. เอกสารการได้รับวัคซีน Covid-19 (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด) 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด 

(โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อม
แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดย
บิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบ
สำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือ
ระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จาก

อำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมี

รายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

***กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อม
เดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน 

7. ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่า
เท่านั้น 

8. ในกรณีที่มีเอกสารเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับ จะต้องแปลจากรา้น
แปลหรือศูนย์แปล พร้อมประทับตราจากร้านหรือศูนย์แปลเท่านั้น ไม่สามารถใช้ตัวที่แปลเองได้ 
(ค่าแปลเอกสารไม่รวมในรายการทัวร์ ผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบเอง) 

 
กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้ว ทาง

บริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจำต๋ัวเคร่ืองบิน 
(กรณีออกต๋ัวแล้ว) ***เฉพาะท่านที่ไม่ผ่านวีซ่าเทา่นั้น*** 

 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 

 
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชนใ์นการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

 
1.ชื่อ/นามสกุล(นาย/นางสาว/นาง/ด.ช./ด.ญ.) 
............................................................................................ 

2.วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................... อายุ .................... ปี......... 
สถานที่เกิด ............................... 

3.ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
โปรดระบุเหตุที่เปลี่ยน ) ................................................................................... 

4.ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่ติดต่อได้สะดวก) 
........................................................................................................................ 
...................................................รหัสไปรษณีย.์................... 

อีเมล์....................................................... 
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ ..................................................... 

5.อาชีพปัจจุบัน.............................................. 
วัน เดือน ปี ที่เริ่มตน้ทำงาน..................................ตำแหน่ง.........................................................  

ชื่อสถานที่ทำงานหรือร้านค้า/โรงเรยีน/มหาวิทยาลัย 
............................................................................................. 
ที่อยู่

...................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์...............โทรศัพท์ที่ทำงาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย..............................................

อีเมล์....................................................... 
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกนั
อยู ่

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกนั กรุณาระบ ุ
ชื่อ-นามสกุล........................................................................ความสัมพันธ์...............................  

ชื่อ-นามสกุล........................................................................ความสัมพันธ์............................... 
ชื่อ-นามสกุล........................................................................ความสัมพันธ์............................... 

8.บ้านที่อยู่ ปัจจุบัน ท่านอาศัยมากี่ปี....................................... 
9.ชื่อ-นามสกุลของบิดา...............................................................วันเดือนปีเกิดของบิดา
.......................................................................สถานที่เกดิ................................. 

10.ชื่อ-นามสกุลของมารดา..........................................................วันเดือนปีเกิดของมารดา
...................................................................สถานที่เกดิ.................................. 

11.รายได้ตอ่เดือน............................................บาท 
12.รายได้อืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดือนหรือรายได้หลัก

......................................................................... 
แหล่งที่มาของรายได้นั้น
............................................................................................................ 

13.ค่าใช้จ่ายของท่านตอ่เดือน.........................บาท 
14.รายได้ที่ท่านให้แก่ครอบครัวในการใช้จ่ายต่าง ๆ ตอ่เดือน...................บาท 



 

15.ท่านมีหลักทรัพย์ส่วนตัวนอกเหนือจากเงินฝาก อะไรบ้าง เช่น พันธบัตร หุ้น หรืออื่น ๆ กรุณาระบุ
.........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
16.ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยโดนปฏิเสธวีซ่าเข้าประเทศอื่น ๆนอกเหนือจากประเทศอังกฤษหรือไม่ 

ถ้าเคยโปรดระบุประเทศนั้นและเพราะเหตุใด
....................................................................................... 
17.ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยโดนปฏิเสธวีซ่าอังกฤษหรือไม่......................................ถ้าเคย  

เพราะเหตุใด
....................................................................................................................................... 

18.ภายใน10ปีท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษหรอืไม่………………………………………….……………… 
ถ้าเคย ได้วีซ่าประเภทไหน....................................... 
วันออกวีซ่า...........................................................วันหมดอายูของวีซ่า

............................................................................. 
เดินทางเข้าองักฤษกี่ครัง้..................เมื่อวันที่.....................................................ถึงวันที่ 

......................................... 
19.ในกรณีสมรส โปรดระบุข้อมูลของคู่สมรส รวมถึงบุตรของท่าน ไดแ้ก่ ชื่อ – นามสกุล / วันเดอืนปีเกิด 

รวมถึง 
สถานที่เกิดด้วย 
-ชื่อ-นามสกุล..................................วันเดือนปีเกิด..................สถานที่เกิด..................เลขหนังสือ

เดินทาง................ 
-ชื่อ-นามสกุล..................................วันเดือนปีเกิด..................สถานที่เกิด..................เลขหนังสือ

เดินทาง................ 
-ชื่อ-นามสกุล..................................วันเดือนปีเกิด..................สถานที่เกิด..................เลขหนังสือ

เดินทาง................ 
-ชื่อ-นามสกุล..................................วันเดือนปีเกิด..................สถานที่เกิด..................เลขหนังสือ
เดินทาง................ 

20.ท่านมี Passport เล่มเก่าหรือไม่ ถ้ามี ขอรายละเอียด ดังนี ้
เลขพาสปอร์ต......................วันออก......................วันหมดอายุ........................ออกให้ ณ ประเทศ

............................. 
สามารถถือมาวันยื่นวีซ่าได้หรือไม่........................ 
เลขพาสปอร์ต......................วันออก.......................วันหมดอายุ.......................ออกให้ ณ ประเทศ

...................... 
สามารถถือมาวันยื่นวีซ่าได้หรือไม่...................... 

เลขพาสปอร์ต......................วันออก.......................วันหมดอายุ.......................ออกให้ ณ ประเทศ
....................... 

สามารถถือมาวันยื่นวีซ่าได้หรือไม่....................... 
เลขพาสปอร์ต.....................วันออก........................วันหมดอายุ.......................ออกให้ ณ ประเทศ
......................... 

21. ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 10 ปีที่ผ่านมา 
1.ประเทศ........................วัน เดือน ปีทีเ่ดินทางไป..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง

........................... 
2.ประเทศ........................วัน เดือน ปีทีเ่ดินทางไป..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง

........................... 
3.ประเทศ........................วัน เดือน ปีทีเ่ดินทางไป..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง
........................... 

4.ประเทศ........................วัน เดือน ปีทีเ่ดินทางไป..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง
........................... 

5.ประเทศ........................วัน เดือน ปีทีเ่ดินทางไป..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง
........................... 



 

6.ประเทศ........................วัน เดือน ปีทีเ่ดินทางไป..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง
........................... 

7.ประเทศ........................วัน เดือน ปีทีเ่ดินทางไป..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง
........................... 

8.ประเทศ........................วัน เดือน ปีที่เดินทางไป..................................จุดประสงค์ในการเดนิทาง 
.......................... 
9.ประเทศ........................วัน เดือน ปีทีเ่ดินทางไป..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง

........................... 
10.ประเทศ......................วัน เดือน ปีที่เดินทางไป..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง

........................... 
22.วันเดินทางไปองักฤษวนัที่..........................................ถึงวันที่............................................... 
23.ที่พักในองักฤษ........................................................................... 

ที่อยู่
......................................................................................................................................... 

.....................................................................เบอรโ์ทร........................................................ 
24.บริษัทที่คุณทำงาน/บรษิัททำเกี่ยวกบัอะไร

.......................................................................................................... 
25.มีเงินคงเหลือในบัญชีทัง้หมดเท่าไหร่ 
................................................................................................................. 

 
*** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลทั้งหมด เจ้าหน้าที่จะต้องกรอกในแบบฟอร์ม

ออนไลน์ของท่าน *** 
-หนังสือเดินทางเล่มเก่า จำเปน็ต้องสง่มาเพื่อดูประวัติการเดินทางของท่าน 

-หากยังไม่แนบจดหมายรับรองการทำงานฉบับจริง ท่านต้องกรอก ข้อมูลการทำงานของท่านเป็น
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ชื่อบริษัท / ตำแหน่งของทา่น 
 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทัง้นี้บรษิัท
เป็นเพียงตัวกลางและคอยบรกิารอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ 

 

 


