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UK in ♥ Love London ลอนดอน สโตนเฮนจน ์ 

บาธ คารด์ฟิ ออ๊กฟอรด์  7วนั4คนื  

เดนิทางโดยสายการบนิ Etihad Airlines (EY) 

เยอืนประเทศองักฤษ (England) สว่นหนึง่ของสหราชอาณาจกัร หนึง่ในประเทศใฝ่ฝนัของนกัเดนิทาง ทีเ่ต็มไปดว้ย

ความงดงามทางธรรมชาต ิความเกา่แกข่องประวตัศิาสตร ์พรอ้มสมัผสัวถิชีวีติในแบบผูด้อีงักฤษ 

◊ ลอนดอน ซาลสบ์วัรี ่ชม1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลก เสาหนิสโตนเฮนจ ์ เมอืงออ๊กซฟอรด์ 

◊ ซติ ีท้วัรล์อนดอน ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน หอนาฬกิาบิก๊เบน เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์ 
◊ สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ 

◊ อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 1วนั 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

17 -23 พ.ค. 2562 47,888  

ไมม่รีาคาเด็ก 
(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 

13,000 บาท)  

12,000 25  

31-6 ม.ิย. 2562 47,888 12,000 25  

14-20 ม.ิย. 2562 49,888 12,000 25  

28 ม.ิย. – 4 ก.ค. 2562 49,888 12,000 25  

12-18 ก.ค. 2562 49,888 12,000 25  

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 6,000 บาท << 

 

ไฟลท์บนิ  

Departure  EY401 BKK-AUH 20.45-00.10+1 //  EY011 AUH-LHR 02.50-07.30 

Return EY012 LHR-AUH 09.35-19.55 //  EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1 
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วนัทีห่น ึง่    กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานอาบูดาบี ้

                 
 
18.00 น. พรอ้มกันที่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขา

ออกระหวา่งประเทศช ัน้ 4 ประตู 8 โซน Q เคานเ์ตอรส์าย

การบนิ เอทฮิดั (EY)  เจำ้หนำ้ที่ใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวย
ควำมสะดวกดำ้นเอกสำร 

20.45 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีโดยสายการบนิเอทฮิดั 

Etihad Airways  เทีย่วบนิที ่EY 401  
00.10น.  ถงึสนามบนินานาชาต ิอาบดูาบี ้แวะเปลีย่นเคร ือ่งบนิเพือ่ทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮทีโธรว ์ 
                   กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ 

 

สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์– เมอืงซาลสบ์วัรี ่- สโตนเฮนจ ์– โรงอาบน า้โรมนั –  วนัทีส่อง       

                    ปราสาทคารด์ฟิฟ์ – สนามกฬีามลิเลนเนยีม                                         อาหาร เทีย่ง,เย็น

02.50 น. น ำท่ำนเดนิทำงสูก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ เทีย่วบนิที ่EY011 
07.30 น. เดนิทำงถงึสนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 

(เวลำทอ้งถิน่จะชำ้กวำ่เวลำในประเทศไทย 6 ชัว่โมง กรุณำปรับนำฬกิำของท่ำนเพื่อ

ควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ผ่ำนพธิีกำรประทับตรำหนังสอืเดนิทำง ตรวจ

คนเขำ้เมอืง และรับสมัภำระ จำกนัน้น ำท่ำนขึน้รถโคช้ปรับอำกำศออกเด ินทำง
เพือ่ไปรับประทำนอำหำรเย็น 

08.30 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมือง เมอืงซาลสบ์วัร ี ่(Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆแบบ

อังกฤษ (ระยะทำง114 ก.ม./ใชเ้วลำ1.30 นำที)  อยู่ทำงตะวันตกเฉียงใตข้องกรุงลอนดอนระหว่ำงทำงท่ำน
สำมำรถชมทัศนียภำพของชนบทองักฤษ ทัง้ทุ่งหญำ้อนักวำ้งใหญ่ทีส่วยงำมตำมเสน้ทำงผ่ำน จำกนัน้ น ำท่ำนชม 
กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 1ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก กองหนิหรือแนวแท่งหนิที่เป็น
ควำมลบัด ำมดืในชว่งหนึ่งของประวัตศิำสตร ์แนวหนิน้ีมีขนำดมหมึำเรียงรำยรำวๆ 3 กโิลเมตร ประกอบไปดว้ย

กอ้นหนิทรงสูงขนำดใหญ่ประมำณ112 กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยู่กลำงทุ่งนำ เป็นรูปวงกลมซอ้นกันอยู่ 3 วงมีอำยุ
ประมำณปลำยยุคหนิถงึตน้ยุคบรอนซ ์ใหท้่ำนไดเ้ก็บภำพที่ระลกึถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่

เมอืงบาธ  
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) อาหารจนี 
บา่ย  น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงบาธ (55 กม./1

ชม.)  เมืองเก่ำแก่ที่มีอำยุยำวนำนกว่ำ 

2,000 ปีเพื่อชม โรงอาบน า้โรมนั ที่สรำ้ง
ขึน้มำตัง้แต่ยุคโรมันโบรำณ เป็นสถำนที่
ท่องเที่ยวที่มีคุณค่ำทำงประวัตศิำสตรเ์ป็น

อย่ำงมำก ภำยในมีกำรตกแต่งอย่ำงงดงำม
ตำม  สถำปัตยกรรมแบบโรมัน ดว้ยหลกัฐำน
กำรเป็นบ่อน ้ำพุรอ้นและซำกอำคำรเก่ำแก่ที่

หลงเหลอือยู่ท ำใหเ้มอืง  บำธไดข้ึน้ทะเบยีน
เป็นเมอืงมรดกโลกจำกองคก์ำรยูเนสโกในปี 
ค.ศ.1987 ต่อมำมีกำรปรับปรุงซ่อมแซมตัว
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อำคำรดว้ยเงนิลงทุนถงึ 5.5 ลำ้นปอนดแ์ละเสร็จสิน้ในปี 2011 จำกนัน้เดนิทำงต่อสู่เมอืงคารด์ฟิฟ์ (Cardiff) 
(93 กม./1.30 ชม.) เมอืงหลวงประเทศเวลส ์(Wales) หนึ่งในเครือจักรภพ กลำงใจเมืองเป็นที่ตัง้ของปรำสำท
คำรด์ฟิฟ์ เดมิเป็นทีพ่ ำนักของขนุนำงผูป้กครองเมอืง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยก ำแพงโบรำณ แวะใหท้่ำนถ่ำยรูปบรเิวณ
ดำ้นหนำ้ของปราสาทคารด์ฟิฟ์ (Cardiff Castle ) บรเิวณก ำแพงโบรำณ และเป็นสัญลักษณ์ส ำคัญของเวลส ์

เพรำะเดมิเป็นทีพ่ักของบรรดำขุนนำง ผูป้กครองเมืองดว้ย จำกนัน้ น ำท่ำนถา่ยภาพดา้นหนา้ที ่มลิเลนเนยีม 
สเตเดีย้ม (Millennium Stadium ) สนำมหรูหรำในเมืองคำรด์ฟิฟ์ ขนำดควำมจุกว่ำ 7 หมื่น เป็นสนำมกฬีำ
แห่งชำตขิองเวลส ์และบำ้นของรักบี้ทีมชำตเิวลส ์ผ่ำนกำรจัดรักบี้, ฟุตบอล, แข่งรถ, มวยสำกล และคอนเสริต์

ใหญ่นับไม่ถว้น นับตัง้แตเ่ปิดใชง้ำนใหม่ในชว่งตน้ทศวรรษปี 2000 
  และใหท้่ำนไดเ้ดนิเล่นน่ังชวิถ่ำยรูปที่ Mermaid Quay คอมมูนิตี้มอลล ์อยู่บรเิวณริมอ่ำวคำร์ดฟิฟ์ มีทัง้

รำ้นอำหำร,บำร,์รำ้นกำแฟ และรำ้นขำยของฝำกทีร่ะลกึใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)  อาหารจนี หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Holiday Inn Cardiff City หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีส่าม  หมูบ่า้นไบบวิรี ่- Bourton On The Water  - เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน –  

               เมอืงเลสเตอร ์                                                                                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น         

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที3่) 
น ำท่ำนเดินทำงไปยังหมู่บ ้านไบบิวร ี ่

(Bibury) (136 กม./2  ชม.) หมู่บำ้นที่
สวยทีส่ดุในอังกฤษ โดยไดร้ับกำรยกย่อง

จำกวิลเลียม มอร์ริส  ดีไซเนอร์เสื้อผำ้ 

นักเขยีน และเป็นผูท้ี่มีอทิธพิลดำ้นสังคม

ของอังกฤษ มอร์ริสมีชีว ิตอยู่ระหว่ำงปี 

1834-1896 ไดต้ัง้ฉำยำหมู่บำ้นไบบวิรี่ว่ำ

เป็น The most beautiful village in 

England สว่นสถำนีโทรทัศน์ฟ็อกซไ์ดย้ก

ย่องใหไ้บบิวรี่เป็นหมู่บำ้นที่ถ่ำยรูปสวย

ที่สุด เพรำะไบบิวรี่มีบำ้นที่เป็นลักษณะ

กระท่อมที่สรำ้งมำเป็นเวลำนำน และมี

แม่น ้ำสำยเล็กๆชือ่ Coln ไหลผ่ำนหมู่บำ้น

แห่ ง น้ี  ปร ะกอบกับคนในหมู่ บ ำ้นตก

แตง่หนำ้บำ้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบอังกฤษท ำใหค้วำมงดงำมของไบบวิรี่มี

มำกขึน้ จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงไปยังเมืองเล็กแสนน่ำรัก Bourton On 

The Water (20 กม./30 นาท)ี ซึง่เป็นหมู่บำ้นที่ไดร้ับกำรโหวตใหเ้ป็น

หมู่บำ้นทีม่คีวำมสวยงำมมำกทีส่ดุในองักฤษ ดว้ยลกัษณะของตวัอำคำรที่มี

ควำมโดดเด่นเฉพำะ ปลูกสรำ้งตัวอำคำรดว้ยหิน ซึง่เป็นหิน Cotswold 

stone เท่ำนัน้ ภำยในหมูบำ้นจะมีแม่น ้ำWindrushไหลผ่ำน มีเป็ดหัวเขยีว

สวยงำมเวยีนวำ่ยเต็มแม่น ้ำ เป็นหมู่บำ้นทีม่ธีรรมชำตสิดุแสนโรแมนตคิ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) 

(40กม./1  ชม.)เมอืงบำ้นเกดิของวลิเลยีมส ์เช็คสเปียร ์นักเขยีนบทละครชำวอังกฤษและ
กวเีอกผูย้ิง่ใหญ่ของโลก เชญิสัมผัสชวีติควำมเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี และเยี่ยมชมโบสถ์

เกำ่แก่ Holy Trinity สถำนที่ในประวัตศิำสตรท์ี่เกีย่วขอ้งกับกวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้่ำนเดนิเล่น
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ย่ำนใจกลำงเมอืงตำมอธัยำศยั จำกนัน้น ำท่ำนไปถ่ำยรูปที ่Bridge Street และ Old Thatch Tavern  จำกนัน้ 
น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงเลสเตอร ์(Leicester) (70 กม./1.30 นาท)ี ใหท้่ำนไดถ้่ำยภำพคู่บรเิวณดำ้นหนำ้ของ

สนำมฟตุบอลเลสเตอรซ์ติี ้King Power Stadium เป็นสโมสรฟุตบอลอำชพีของประเทศอังกฤษสนำมกฬีำน้ี
ตัง้ชือ่ตำมกลุม่บรษัิท คงิ เพำเวอร ์(King Power) ซึง่เป็นผูส้นับสนุนหลักของทีมในปัจจุบัน ซึง่หลังจำกเขำ้มำ
เป็นผูส้นับสนุนสโมสรไดม้กีำรด ำเนนิปรับขยำยควำมจุของสนำมเป็นควำมจุ 32,500 ทีน่ั่ง จำกนัน้ ใหท้่ำนถ่ำยรูป

ดำ้นนอกกบัวหิาร Leicester คอือนุสรณส์ถำนแห่งยุคกลำงทีส่วยสะดุดตำและยังเป็นสถำนที่ส ำคัญทำงประวัต
ศำสตรข์องรำชวงศอ์งักฤษ คอืเมื่อประมำณปลำยปี 2012 ไดม้ีกำรขุดพบโครงกระดูกมนุษยซ์ ึง่ก็เชือ่กันว่ำน่ีคอื
ร่ำงของพระเจำ้รชิำรด์ที ่3 ทีห่ำยสำบสญูไปกวำ่หำ้รอ้ยปี 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) อาหารจนี หลงัอำหำรน ำท่ำนเดนิทำงสูท่ีพ่ัก 

ทีพ่ัก: Ibis Leicester หรอืระดับใกลเ้คยีงกัน 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 
  

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่ ี ่        บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ – เมอืงออ๊กซฟอรด์ – กรุงลอนดอน - ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน –    

                 หอนาฬกิาบิก๊เบน – พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร-์ วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์

                                                                                                                                 อาหารเชา้,เย็น 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ (Bicester village 
shopping Centre ) (103 กม./1.30 นาท)ี  กอ่ตัง้ในปี1992 มี

รำ้นคำ้มำกกวำ่900รำ้นของแฟชัน่ชัน้น ำของโลกและแบรนดไ์ลฟ์
สไตลค์อลเลคชัน่ทันสมัย อำท ิ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  

เทีย่ง อสิระอำหำรเทีย่งตำมอธัยำศยัไมร่วมอยู่ในคำ่บรกิำร  
บา่ย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองอ๊อกซ

ฟอรด์ (Oxford) (23 กม./30 

นาที) เมืองที่มีชื่อเสียงในดำ้น

กำรศกึษำ น าท่านถ่ายรูปกบั

ปราสาทอ็อกฟอรด์(Oxford 

Castle) เป็นปรำสำทขนำด

ใหญ่  ซึ่ง เ ป็นสถำปัตยกรรม

อังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 11 – 

12 ตัง้อยู่ทำงดำ้นตะวันตกของ

เมือง Oxford ประเทศอังกฤษ 

โดยตวัปรำสำทเดมิส่วนใหญ่ถูก

ลอ้มรอบดว้ยคูน ้ำกวำ้ง ไม ้และ

ก ำแพงปรำสำทชั ้นนอกที่ถูก

แทนที่ดว้ยหนิ ในศตวรรษที่ 11 

อกีทัง้มีบทบำทส ำคัญในเหตุกำรณ์ขัดแยง้ของอนำธปิไตย ในช่วง
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ศตวรรษที ่14 จงึท ำใหบ้รเิวณสว่นใหญ่ของปรำสำทไดร้ับควำมเสยีหำยในชว่งสงครำมกลำงเมืองอังกฤษและช่วง

ศตวรรษที ่18 โดยอำคำรทีห่ลงเหลอือยู่ไดแ้ปรสภำพเป็นเรอืนจ ำทอ้งถิน่ใน Oxford ซึง่เป็นเรือนจ ำแห่งใหม่ที่ได ้

สรำ้งขึน้ตอ่มำในปี ค.ศ. 1785 และขยำยพืน้ทีอ่กีในปี ค.ศ. 1876 จนกลำยเป็น HM Prison Oxford ใหท้่ำนถ่ำยรูป

กบั Church Cathedral และ โบสถ ์University Church of St. Mary the Virgin เป็นโบสถท์ีใ่หญ่ที่สุดใน

เขตศำสนำของเมอืง สถำนทีท่ำงศำสนำแห่งน้ีโดดเด่นท่ำมกลำงตกึอืน่ๆ ของมหำวทิยำลัยดว้ยทำงเขำ้และยอด

แหลมแบบบำร็อค ขึน้บันไดหอคอยเพือ่ชมววิที่สวยงำมของใจกลำงเมืองและตกึต่ำงๆ ของมหำวทิยำลัย รวมทัง้

สถำนทีส่ ำคญัอืน่ๆ ดว้ย   

จำกนัน้ น ำน ำท่ำนเดนิทำงไปกรงุลอนดอน น ำท่ำนเก็บภำพ

ควำมประทับใจสวยๆและเดนิชมววิโดยรอบของ ทาว  เวอร ์
ออฟ ลอนดอน (Tower of London) (ค่ำทัวรไ์ม่รวมค่ำเขำ้

ชมประมำณ14.50ปอนด์) สรำ้งขึน้โดยพระเจำ้วลิเลี่ยมที่1

แห่งอังกฤษในปีค.ศ.1078 สถำปัตยกรรมแบบโรมำเนสก ์

เพือ่ใชเ้ป็นพระรำชวงัและป้อมปรำกำรป้องกนักรุงลอนดอน มี

กำรขุดคูคลองลอ้มรอบปรำสำทเพื่อป้องกันระหว่ำงก ำแพง

ชัน้ในและนอก ปัจจุบันใชเ้ก็บมหำมงกุฎและเครื่องเพชรของ

พระรำชวงศ์อังกฤษ เป็นสถำนที่แห่งประวิติ  ศำสตร์ที่

ยำวนำนและมีสีสันทัง้สยดสยองและน่ำกลัว เน่ืองจำกครัง้

หนึ่งที่น่ีเคยเป็นคุกและที่ประหำรมำก่อน จำกนั้น น ำท่ำน

เดนิทำงชม หอนาฬิกาบิก๊เบน  (BIG BEN) ของกรุง

ลอนดอนประเทศอังกฤษ ตัง้อยู่บนหอสูง 180 ฟุต หนำ้ปัด

กวำ้ง 23 ฟตุ ตวัเลขบอกเวลำยำว 24 นิ้ว ระฆังตหีนักถงึ 14 

ตัน สรำ้งขึน้โดย เอ็ดมันต  ์  เมคเกตต ์เดนิสัน เป็นนำฬกิำที่

ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นศูนย์ควบคุมเวลำมำตรฐำนของโลก

กรีนิช ซึง่ใชใ้นกำรบอกเวลำของโลก โดยผ่ำนทำงวทิยุ B  

BC  ลอนดอนในกำรถ่ำยทอดเสยีงกำรตรีะฆังไปทั่วโลกและ

ยังเป็นหอนำฬกิำประจ ำพระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ซ ึง่ใน

ปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภำ องักฤษ ตัง้อยู่ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของพระรำชวัง  หอนำฬิกำถูกสร ำ้งหลังจำกไฟไหม ้ 

พระรำชวังเวสตม์ินสเตอร์เดมิ เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม พ.ศ.

2377 โดย ชำลส ์แบรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ โดยมีควำมสูง 96.3 

เมตร ตัวนำฬิกำอยู่สูงจำกพื้น 55 เมตร หนักถึง 13,760 
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กโิลกรัม ซึง่แขวนไว ้บรเิวณชอ่งลมเหนือหนำ้ปัดนำฬกิำ ตัว อำคำรสรำ้งดว้ยสถำปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระรำชนีิ

นำถวกิตอเรีย  (Victorian gothic)  และบนสะพำน Westminster ท่ำนสำมำรถบันทกึภำพกับ ลอนดอนอาย 

(London Eye) ซึง่เป็นชงิชำ้สวรรคท์ี่สูงที่สุดในทวปียุโรป มีควำมสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลำยมำเป็น

สถำนทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้ับควำมนยิมและเป็นจุดดงึดดูนัก ท่องเทีย่วไดอ้ย่ำงมำก มผีูม้ำเยอืนมำกกวำ่ 3 ลำ้นคนต่อปี 

จำกนัน้ น ำท่ำนถา่ยรปูหนา้ วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์(Westminster Abbey) เดมิเป็นส ำนักสงฆ ์(แอบบี) 

แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกำยอังกลคิันที่ตัง้อยู่ทำงตะวันตกของพระรำชวังเวสตม์ินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศ

องักฤษ ซึง่สถำปัตยกรรมส่วนใหญ่  เป็นแบบกอธคิ นอกจำกหอคอยที่เป็นสถำปัตยกรรมฟ้ืนฟูกอธคิ แอบบีเวสต์

มนิสเตอรเ์ป็นสถำนทีท่ีใ่ชใ้นกำรท ำพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษกและทีฝั่งพระบรมศพของพระมหำกษัตรยิอ์งักฤษและ

พระบรมวงศำนุวงศ ์ระหวำ่งปี ค.ศ. 1546 ถงึปี ค.ศ. 1556 แอบบไีดร้ับเลือ่นฐำนะขึน้เป็นมหำวหิำร ต่อมำในรั  ชส

มัยของสมเด็จพระรำชนีินำถเอลซิำเบธที ่1 แอบบก็ีไดร้ับแตง่ตัง้ใหเ้ป็นพระอำรำมหลวง (Royal Peculiar)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) อาหารจนีรา้น Four Season ใหท้่ำนไดล้ิม้ลองรสชำติ

ของเป็ดย่ำงชือ่ดงัจำกองักฤษ หลงัอำหำรท่ำนเดนิทำงสูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั: Best Western London Pevkham Hotelh หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

วนัทีห่า้         อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

                        อาหารเชา้

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที8่) 
อสิระใหท้่ำนท่องเที่ยวตำมอัธยำศัยเต็มวัน ในกรุง
ลอนดอน หรอืรอบนอก ซึง่สำมำรถเดนิทำงไดง้่ำย โดย

รถไฟใตด้นิ Tube รถเมล ์ที่ครอบคลุมกำรเดนิทำงทั่ว
กรงลอนดอนและรอบนอก หรอืท่ำนจะเลอืกไปเทีย่วชม
บรเิวณรอบนอกกรุงลอนดอน เช่น เมืองแคมบรดิจ ์ซึง่

เป็นเมอืงมหำวทิยำลยัน่ำเทีย่ว ซึง่ใชเ้วลำเดนิทำงจำก
ลอนดอนไม่เกนิ1ชั่วโมงโดยรถไฟ หรือจะไปเมืองวนิ
เซอร์เที่ยวชมพระรำชวัง Windsor ซึ่งอยู่ทำงทิศ

ตะวนัตก โดยสำมำรถเดนิทำงไปกลับจำกลอนดอนได ้
ง่ำยๆ ดว้ยรถไฟ กรณีทีท่่ำนเลอืกเที่ยวในลอนดอน จะ
มีมิวเซี่ยมส ำคัญมำกมำย ซึง่มีทัง้เสียค่ำเขำ้ชม และ 

ไม่เสยีคำ่เขำ้ชมอำท ิเชน่ บรติชิมวิเซีย่ม National Museum ขึน้ลอนดอนอำย น่ังเรอืลอ่งแม่น ้ำเทมส ์น่ังรถบัส
เปิดประทุน Big Bus เป็นตน้ หรอืไปชอ้ปป้ิงหำ้งดงั Harrods ไดต้ำมอัธยำศัย หรือท่ำนจะไปถ่ำยรูปหนำ้สนำม
บอล สแตมฟอรด์บรดิจ ์(Stamford Bridge) ซึง่เป็นสนำมฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลเชลซ ีที่ตัง้อยู่ที่ ฟูลัม 

ลอนดอนก็สำมำรถไปได ้มไีกดแ์นะน ำกำรเดนิทำงใหท้่ำน (อาหารเทีย่งและค า่อสิระตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: Best Western London Pevkham Hotelh หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

วนัทีห่ก           ทา่อากาศยานอาบูดาบ ี–  ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

09.35 น. ออกเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีโดย สำยกำรบนิเอทฮิดั  เทีย่วบนิที ่EY 012 
19.55 น. เดนิทำงถงึท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอิำบูดำบี ้รอเปลีย่นเคร ือ่งเพือ่เดนิทำงสูป่ระเทศไทย 
21.35 น. ออกเดนิทำงสูท่า่อากาศยานนานาชาตอิสุวรรณภมู ิเทีย่วบนิ EY402 

 
 

วนัทีเ่จ็ด        สนามบนิสวุรรณภูม ิ 

 

07.10+1น.   เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ 

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

หมายเหตุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ,การจราจรหรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
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1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ ำนวนดงักลำ่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำงไม่ถงึ20ท่ำนและท่ำนยังประสงคเ์ดนิทำงต่อ) โดยทำง

บรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 
 
2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
 
3.การช าระคา่บรกิาร  

- กรุณำช ำระมัดจ ำ ทา่นละ 20,000 บาท และคา่บรกิารวซีา่ 6,000 บาท รวมเป็น 26,000 บาท 
(กรุณำสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซีำ่และส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ พรอ้มกบัหลกัฐำนโอนเงนิมัดจ ำคำ่ทัวร)์ 
 - คำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระ 25 วนักอ่นออกเดนิทำง  

**ส าคญั**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (จะตอ้งมีอำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืนก่อนหมดอำยุนับจำกวันเดนิทำงไป-กลับและ

จ ำนวนหนำ้หนังสอืเดนิทำงตอ้งเหลอืว่ำงส ำหรับตดิวซี่ำไม่ต ่ำกว่ำ 3 หนำ้) **กรุณำตรวจสอบเอกสำรทุกฉบับก่อนสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไม่รับผดิชอบ**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เน่ืองจำกเป็นรำคำตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และ กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศที่ระบุไว ้ในรำยกำร
เดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืค่ำทัวรไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมื่อท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงด
กำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจ ำคนื ไม่

วำ่กรณีใดๆทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ำมำรถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทำ่นัน้ไมส่ำมำรถเลือ่นวันได)้  

2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   
3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทุกชนดิ ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้  

4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดนิทำง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ  30 กโิลกรมั (ไม่เกนิ2ชิน้) ถอืข ึน้เคร ือ่งได ้7กโิลกรมั และค่ำประกันวนิำศ
ภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ 

6. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั MSIG 

แบบแผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้ 

- กำรสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจำกอบุัตเิหต ุ 
  ผูเ้อำประกนัภัยทีม่อีำยุ 15-75 ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 
  ผูเ้อำประกนัภัยทีม่อีำยุ 1-14 ปีบรบิูรณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 

  ผูเ้อำประกนัภัยทีม่อีำยุ 76-80 ปีบรบิูรณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บำท 
- คำ่รักษำพยำบำลในตำ่งประเทศผูเ้อำประกันที่มีอำยุ 1-75 ปีบรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บำท ผูเ้อำประกันที่มีอำยุ 
76-80 ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 

- คำ่รักษำพยำบำลต่อเน่ืองในประเทศไทยผูเ้อำประกันภัยที่มีอำยุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บำท ผูเ้อำประกันที่มีอำยุ 
76-80 ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 

ซึง่ควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตำมเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทำงอันนีโดยทัง้นี้กำรท ำ

ประกันนี้จำกบรษัิท  มำกกว่ำขอ้บังคับ ตำม พ.ร.บ. ธุรกจิน ำเที่ยว ที่บังคับใหบ้รษัิทน ำเที่ยว ท ำประกันเฉพำะ
อบุัตเิหตใุนกำรเดนิทำงเท่ำนั้น แต่ทัง้นี้ ท่ำนสำมำรถศกึษำเงือนไขควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจำกเว็บ
ไซดไ์ด ้ กรณีทำ่นตอ้งกำรซือ้ควำมคุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้ควำมประสงคม์ำทีบ่รษัิทฯ 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1.คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ  
2.คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3.คำ่ภำษีทุกรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4.คำ่ภำษีน ้ำมัน ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5.คำ่ Vat 7% และ คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

6.คำ่พนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม  
7.คำ่วซีำ่ดว่น กรณีท่ำนสง่เอกสำรยืน่ไม่ทันวซีำ่ปกต ิประมำณ 6,900 บำท 
8.คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 30 GBP ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ และน า้ใจจากทา่น 

9.ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท  
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กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรับรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 25ท่ำน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มันและภำษีสนำมบนิทุกแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, 

กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสูญหำย อันเน่ืองเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรือค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับกำรยืนยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้
โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับควำมพรอ้มใหบ้ริกำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ

รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อำทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย 7วันก่อนกำรเดนิทำง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกบัตวัแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่
ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำร

ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถกูตอ้ง หรอื กำร
ถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผู ้

มอี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้  
13. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำงไม่
ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำร

ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมือง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำร
ถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
 

** กรณุากรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆทีป่ระกอบการยืน่วซีา่ใหก้บับรษิทั หลงัจากจอง
ทวัร ์ก าหนดไมเ่กนิ 10 วนั เนือ่งจากควิวซีา่จะไมส่ามารถล็อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น ** 

*อาจมบีางชว่งทีค่วิย ืน่วซีา่มจี านวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นก าหนด* 
 

กฎในการยืน่วซี่าองักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทำงทุกท่ำนตอ้งมำแสดงตนดว้ยตัวเองที่VFS Global (เทรนดี ้ชัน้28) เพรำะตอ้งพมิพล์ำยนิ้วมือ และสแกนม่ำนตำ 

(เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทจะนัดวนักบัท่ำน และด ำเนนิกำรแจง้ท่ำนอกีครัง้) 

2.ตอ้งด ำเนินกำรนัดควิยื่นวซี่ำ ( ในกำรท ำควิวซี่ำ เอกสำรทุกอย่ำงของผูเ้ดนิทำงตอ้งพรอ้มหมดก่อน และทำงเรำจะกรอก

ออนไลนเ์ขำ้ในระบบพรอ้มทัง้จ่ำยคำ่วซีำ่ถงึจะสำมำรถทรำบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลำด ำเนนิกำรพจิำรณำของทำงสถำนฑตู ใชร้ะยะเวลำ 15 - 21 วัน ขึน้อยู่กับทำงสถำนฑูตและในระหว่ำงด ำเนินกำรไม่

สำมำรถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทำงเพือ่ใชเ้ดนิทำงไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหตุ: ผูย้ืน่ค ำขอทุกคนตอ้งไปทีศ่นูยร์ับค ำขอวซีำ่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กที่มีอำยุต ่ำกว่ำ 5 ปีตอ้งไปปรำกฏตัวที่ศูนยด์ว้ย แต่

ไม่ตอ้งใหข้อ้มูลชวีมำตร (ไบโอเมตรกิ)  เด็กทีม่อีำยุนอ้ยกวำ่ 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญ่พำไปดว้ย และผูใ้หญ่น้ีจะตอ้งไม่ใชเ่จำ้หนำ้ทีข่อง

วเีอฟเอส  

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 20-15 วนัท าการ 
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 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ ืน่วซี่าองักฤษ ตามวนัเวลาทีน่ดัหมาย ** 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเง ือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1 . หนงัสอืเดนิทาง(Passport)  เล่มปัจจุบันที่มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ   6  เดอืน ก่อนวันหมดอำยุ โดยนับจำกวันที่เดนิทำงกลับมำถึง

ประเทศไทย หำกเคยมีพำสปอรต์เล่มเก่ำ  ไม่ว่ำจะเคยมีวซี่ำในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรือไม่ก็ตำม กรุณำจัดส่งใหก้ับทำงบรษัิท 

และน ำไปแสดงกบัเจำ้หนำ้ที ่ณ ศนูยย์ืน่วซีำ่องักฤษ VFS Global เพือ่ง่ำยตอ่กำรอนุมัตวิซีำ่ของท่ำน  
 

2.เอกสารสว่นตวั แปลภำษำองักฤษเท่ำนัน้ 
   -  ส ำเนำบัตรประชำชน/ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำบัตรขำ้รำชกำร )ภำษำไทย(  
 

หำกมเีอกสำรอืน่ๆ เพิม่เตมิ ท่ำนจ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรใหส้ถำนทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ ดงัน้ี 

  ( - ส ำเนำทะเบยีนสมรส /ส ำเนำทะเบยีนหย่ำ/ ส ำเนำใบมรณะบัตร  ) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ 
 - ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถำ้ม)ี 
กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่18ปี บดิำและ)มำรดำเดนิทำงไปดว้ย( จ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ ดงัน้ี 

 - ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำสตูบิัตร 
 

กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่18ปี /บดิำ)มำรดำ ไม่ไดเ้ดนิทำง( จ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ ดงัน้ี 
 - ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำสตูบิัตร 
 - หนังสอืยนิยอมจำกบดิำ-มำรดำ/ส ำเนำพำสปอรต์บดิำ -มำรดำ  
   โดยตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครอง บดิำ-มำรดำเท่ำนัน้ หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยนิยอม
ใหบุ้ตรเดนิทำงจำกมำรดำ หรอืหำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงจำกมำรดำ

บดิำ  หำกเด็กไม่ไดเ้ดนิทำงกับบิดำ-มำรดำ  จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงกับบุคคลที่สำม พรอ้มกับยนิยอม
สนับสนุนคำ่ใชจ้่ำยกำรเดนิทำงใหก้บัเด็ก โดยสำมำรถขอเอกสำรไดท้ี่ส ำนักงำนเขต  /อ ำเภอตำมหลักฐำนที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น
) ของท่ำนพรอ้มแนบส ำเนำพำสปอรต์  (มำรดำ-ส ำเนำบัตรประชำชนของบดิำ/โดยมีนำยอ ำเภอหรือผูอ้ ำนวยกำรเขต  ลงนำมและ

ประทับตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย  โดยวันนัดหมำยที่เด็กแสดงตัวยื่นค ำรอ้งขอวีซ่ำ บิดำมำรดำ -
  จ ำเป็นตอ้งเดนิทำงไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสำรต่อหนำ้เจำ้ที่ที่รับยื่นวซี่ำกรณีบิดำ-มำรดำหย่ำรำ้ง  จะตอ้งแนบ
ส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 

3.หลกัฐานการท างาน /หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ ำงำนปัจจุบัน )เอกสำรมอีำยุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่(  
3.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบรษัิททีท่่ำนท ำงำนปัจจุบัน   โดยระบุ

ต ำแหน่งงำน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วนั เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท ำงำน, และชว่งเวลำทีข่อลำงำนไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้European แทน) และกลบัมำปฏบิัตงิำนตำมปกตหิลงัครบก ำหนดวนัลำ พรอ้มประทับตรำบรษัิท และลงนำมผูม้ีอ ำนำจ

อย่ำงชดัเจน (เอกสำรออกจำกหน่วยงำนเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้) 
 

3.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้ )พค.0403( , หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนบรษัิทฯ  )DBD (,  )คัด
ส ำเนำไม่เกนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ(  

 

 3.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจำกสถำบันกำรศกึษำเท่ำนัน้ สถำนทูตไม่รับพจิำรณำบัตร

นักเรยีน, ใบประกำศนียบัตร และใบรับรองผลกำรเรยีน (เอกสำรมอีำยุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่) 

3.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณำแนบส ำเนำบัตรขำ้รำชกำรบ ำนำญ 

3.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ ำเนำทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ(, หลกัฐำนกำรเงนิของตนเองหรือสำมี    ในกรณีที่

ไม่ไดเ้ดนิทำงร่วมกนักบัสำม ีจ ำเป็นตอ้งมีจดหมำยรับรองค่ำใชจ้่ำยจำกสำมี(Sponsor Letter)  ระบุชือ่-สกุล     วัน เดอืน ปีเกดิ 

ของสำมแีละบุตร ทีม่คีวำมสมัพันธร์่วมกนัจดหมำยชีช้ ีแ้จงเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ 

3.6  กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อำท ิรำ้นขำยของทั่วไป, อำชพีอสิระ Freelance, ธุรกจิขำยสนิคำ้ออนไลน์ ฯลฯ 

จ ำเป็นตอ้งเขยีนจดหมำยแนะน ำตนเอง ชีแ้จงรำยละเอยีดกำรท ำงำน แหล่งที่มำของรำยได ้พรอ้มแนบหลักฐำนหรือเอกสำร

ประกอบ อำท ิรูปถ่ำยรำ้น, สญัญำเชำ่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  จดหมำย ชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ 

4.หลกัฐานการเงนิ  

4.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ ำเนำสมุดบัญชเีงนิฝำกออมทรัพย ์หรอืส ำเนำสมุดบัญชเีงนิฝำกประจ ำ    )บัญชสี่วนตัว (  รำยกำร

เดนิบัญชยีอ้นหลัง 3  เดอืน  )กรุณำเลอืกบัญชทีี่มีประวัตกิำรเดนิบัญชทีี่สมบูรณ์ มียอดเงนิ เขำ้ -ออก สม ่ำเสมอ  ( และมียอดเงนิ

คงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ำกว่ำ 6 หลัก  เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ำมีฐำนะทำงกำรเงนิเพียงพอ ครอบคลุมกับค่ำใชจ้่ำยไดอ้ย่ำงไม่

เดอืดรอ้นเมือ่ท่ำนเดนิทำงกลบัสูภู่มลิ ำเนำ และขอหนังสอืรับรองฐำนะทำงกำรเงนิจำกธนำคำร  )Bank Certificate ( ซึง่ตอ้งเป็น
บัญชเีดยีวกนั Statement ขำ้งตน เป็นภำษำองักฤษ ระบุสกลุเงนิ Euro เท่ำนัน้ 

 

 

4.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ ำเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงควำมสัมพันธร์ะหว่ำงตนกับผูเ้ดนิทำง Sponsor 
Letter และขอหนังสอืรับรอง /สนับสนุน คำ่ใชจ้่ำยจำกทำงธนำคำรเท่ำนัน้  โดยใหบุ้คคลที่เป็นผูส้นับสนุน Sponsor  ด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรขำ้งตน้ พรอ้มกบัขอจดหมำยรับรองฐำนะกำรเงนิจำกธนำคำร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจำก
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ทำงธนำคำรเท่ำนัน้ โดยระบุชือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจำ้ของบัญชSีponsorและระบุชือ่ผูเ้ดนิทำง /ผูท้ีไ่ดร้ับกำรสนับสนุน (เอกสำรตอ้ง

เป็นฉบับภำษำองักฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพำสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทำงเท่ำนัน้   ) กรุณำยืน่ขอจำกธนำคำรลว่งหนำ้ บำงแห่ง

อำจใชเ้วลำด ำเนนิกำรนำนถงึ 3 วนั 
 

 หมำยเหต:ุ หำกสมุดบัญชเีงนิฝำกออมทรัพยไ์ม่สมบรู ์Bookbank  หรอืมปีระวตักิำรเดนิบัญชไีม่ครอบคลมุตำมเงือ่นไขที่

ก ำหนด ท่ำนจ ำเป็นตอ้งขอรำยกำรเดนิบัญชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจำกธนำคำรเท่ำนัน้ (Bank Statement) 
 

กรณุาปรบัสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่  
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 
5.เง ือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 
 เพื่อประโยชน์ในกำรยื่นวีซ่ำ  กรุณำกรอกแบบฟอร์มส ำหรับยื่นวีซ่ำทำ้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลควำมเป็นจริง 

เน่ืองจำกบรษัิทฯ ตอ้งน ำส่งขอ้มูลใหก้ับทำงสถำนทูตพจิำรณำ เพื่ออนุมัตคิ ำรอ้งขอวซี่ำ  และทำงบรษัิทฯ ไม่สำมำรถกรอก
ประวตัขิอ้มูลสว่นตวัแทนผูส้มัคร/ได ้หำกสถำนทูตตรวจพบวำ่ขอ้มูลของท่ำนเป็นเท็จ  ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับควำมเป็นจรงิ /ท่ำน
อำจถูกปฏเิสธวซีำ่ หรอือำจสง่ผลใหร้ะยะเวลำด ำเนนิกำรพจิำรณำเอกสำรลำ่ชำ้มำกยิง่ขึน้ 
 

เมือ่ท่ำนช ำระเงนิมัดจ ำคำ่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณำกรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทำ้ยรำยกำรทัวร ์และจัดส่งใหเ้จำ้หนำ้ที่แผนกวซี่ำทันท ี
)ภำยใน 3-5 ( หำกด ำเนนิกำรลำ่ชำ้ อำจสง่ผลตอ่กระบวนกำรพจิำรณำวซีำ่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทุกกรณี 
กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำท่ำนจะ
ถูกปฏเิสธวซีำ่ สถำนทูตไม่คนืคำ่ธรรมเนียมทีท่่ำนไดช้ ำระไปแลว้ทุกกรณี 
หำกถูกปฎเิสธวซีำ่ และมคีวำมประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
 สถำนทูตอำจมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณผ์ูส้มัครบำงท่ำน ทำงบรษัิทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชญิท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมที่สถำนทูต

นัดหมำย( โปรดแตง่กำยสุภำพ) ทัง้น้ีบรษัิทฯ จะส่งเจำ้หนำ้ที่เพื่อไปอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน ตลอดทัง้ช่วยประสำนงำนกับ
ทำงกำรสถำนทูต และหำกสถำนทูตมคีวำมประสงคข์อเอกสำรเพิม่เตมิจำกทำงบรษัิท ใคร่ขอควำมร่วมมือใหท้่ำนจัดส่งเอกสำร
ดงักลำ่วใหก้บัทำงบรษัิท เพือ่น ำสง่สถำนทูตเชน่กนั 
กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกไดร้ับวซี่ำแลว้  ทำงบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิน์ ำเรียนสถำนทูตเพื่อพจิำรณำต่อวซี่ำของท่ำน 
เน่ืองจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ 
 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย )โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง(  

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส ำหรับยืน่วซีำ่ประเทศอังกฤษ 

ระยะเวลำด ำเนนิกำรพจิำรณำวซีำ่ 15-20 วนัท ำกำร 

** ผูเ้ดนิทำงตอ้งมำแสดงตน สแกนลำยนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่วซีำ่อังกฤษ ตำมวนัเวลำทีนั่ดหมำย ** 

 

กรุณำกรอกรำยละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นกำรยืน่วซีำ่ของท่ำน (กรอกขอ้มูลเป็นภำษำองักฤษ) 
 

1. ชือ่ - นำมสกลุ (MISTER , MRS , MISS , MASTER)   .............................................................................. 

2. ชือ่ - นำมสกลุ เดมิ (หำกม ีโปรดระบุ) ................................................................................................... 

 เหตผุลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) ...............................  เปลีย่นเมือ่วนัที ่(วนั/เดอืน/ปี) ....................... 

3. วนั/เดอืน/ปี เกดิ ..........................................  อำยุ ............... ปี   สถำนทีเ่กดิ ........................................ 

4. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  ................................................................................................................................ 

ต ำบล .................... อ ำเภอ .................... จงัหวดั .................... รหัสไปรษณีย ์

โทรศพัทบ์ำ้น .............................................................  มอืถอื ............................................................... 

5.บำ้นทีอ่ยู่ ปัจจุบัน ท่ำนอำศยัมำกีปี่  ....................................... 

6. สถำนภำพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)  สมรส(ไม่จดทะเบยีน)  หย่ำรำ้ง   ม่ำย 

7.ชือ่-สกลุ บดิำ ................................................ และ วนั/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถำนทีเ่กดิ................. 

8.ชือ่-สกลุ มำรดำ ............................................. และ วนั/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถำนทีเ่กดิ.................. 

9.ในกรณีสมรส โปรดระบุขอ้มูลของคูส่มรส และบุตรของท่ำน ไดแ้ก ่ชือ่-สกลุ,วนั/เดอืน/ปี เกดิ เลขทีพ่ำสปอรต์ 
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สถำนทีเ่กดิ 

1.ชือ่-นำมสกลุ ..................................... วนั/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถำนทีเ่กดิ ........................ 

เลขหนังสอืเดนิทำง ...................................   ควำมสมัพันธ ์............................. 

2.ชือ่-นำมสกลุ ..................................... วนั/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถำนทีเ่กดิ ......................... 

 เลขหนังสอืเดนิทำง ...................................   ควำมสมัพันธ ์............................. 

3.ชือ่-นำมสกลุ ..................................... วนั/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถำนทีเ่กดิ .........................  

เลขหนังสอืเดนิทำง ...................................   ควำมสมัพันธ ์.............................. 

10.ท่ำนม ีPassport หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่หรอืไม่ (ถำ้มกีรุณำระบรุำยละเอยีด) 

- เลขพำสปอรต์ .................. วนัออก ........... วนัหมดอำยุ ............ สำมำรถถอืมำวนัยืน่วซีำ่ไดห้รอืไม่  ........... 

- เลขพำสปอรต์ .................. วนัออก ........... วนัหมดอำยุ ............ สำมำรถถอืมำวนัยืน่วซีำ่ไดห้รอืไม่  ........... 

11.ประวตักิำรเดนิทำงไปตำ่งประเทศภำยใน 10 ปีทีผ่่ำนมำ  

1.ประเทศ ........................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทำงไป ..................................จุดประสงคใ์นกำรเดนิทำง .................. 

2.ประเทศ ........................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทำงไป ...............................จุดประสงคใ์นกำรเดนิทำง ................ 

3.ประเทศ ........................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทำงไป ................................จุดประสงคใ์นกำรเดนิทำง ............... 

4.ประเทศ ........................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทำงไป ................................จุดประสงคใ์นกำรเดนิทำง ............... 

5.ประเทศ ........................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทำงไป ................................จุดประสงคใ์นกำรเดนิทำง ............... 

6.ประเทศ ........................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทำงไป ................................จุดประสงคใ์นกำรเดนิทำง ............... 

12. บุคคลทีจ่ะเดนิทำงไปดว้ยกนั   กรุณำระบุ 

ชอื-สกลุ ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์.............................. 

13.ท่ำนเคยท ำงำนเหลำ่น้ีหรอืไม่ (ทหำร ต ำรวจ รปภ. ศำล ทนำย นักกฎหมำย สือ่มวลชน ขำ้รำชกำร) .................... 

14.อำชพีปัจจุบัน (กรุณำกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นสมบูรณ)์ ........................................................... 

ต ำแหน่งงำน/คณะ สำขำวชิำทีเ่รยีน (ตรงกนักบัหนังสอืรบัรองทีท่่ำนใชย้ืน่สถำนทูต) .................................... 

ลกัษณะ/รำยละเอยีดของงำนทีป่ฏบิัต ิ.................................................................................................... 

ชือ่บรษัิท/ทีท่ ำงำน/ชือ่รำ้นคำ้/โรงเรยีน หรอืมหำวทิยำลยั ..........................................................................  

ทีอ่ยู่เลขที ่........................ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน .......................................... 

ต ำบล/แขวง .................................. อ ำเภอ/เขต .......................................... จังหวดั ............................ 

รหัสไปรษณีย ์................. โทรศพัทท์ีท่ ำงำน ................................ อเีมล ์................................................ 

15.วนัทีเ่ริม่ตน้ท ำงำน (ตรงกนักบัหนังสอืรบัรองกำรงำน โปรดระบุ วนั/เดอืน/ปี)  .................................................. 

16.รำยไดต้อ่เดอืน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองกำรงำน) ............................................บำท  

17.อำชพี/รำยไดเ้สรมิ นอกเหนือจำกอำชพีหลกั ถำ้ม ี(กรุณำระบุรำยละเอยีด)  .................................................... 

18.คำ่ใชข้องท่ำนทัง้หมด ตอ่เดอืน  .................................... บำท 

19.รำยไดท้ีท่่ำนใหแ้กค่รอบครัวในกำรใชจ้่ำยตำ่งๆ ตอ่เดอืน  ..........................  บำท 

20.ท่ำนมหีลกัทรัพยส์ว่นตวันอกเหนือจำกเงนิฝำก อะไรบำ้ง เชน่ พันธบัตร, สลำก, หุน้, ใหเ้ชำ่ ฯลฯ (ถำ้มกีรุณำระบุ) 

.................................................................   รวมเป็นจ ำนวนเงนิ  ............................................. บำท 

21.มเีงนิยอดคงเหลอืในบัญชเีงนิฝำกออมทรัพย/์สะสมทรัพย ์เป็นจ ำนวนเงนิเท่ำไหร่ ……………………………….. บำท 
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22.ภำยใน 10 ปีทีผ่่ำนมำ ทา่นเคยไดร้บัวซีา่องักฤษ หรอืไม ่

  ไม่เคย   เคย โปรดระบปุระเภทวซีำ่ ...................  วนั/เดอืน/ปี ทีไ่ดร้ับกำรอนุมัตวิซีำ่........................ 

23.ภำยใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ ........ คร ัง้ (โปรดระบุ) 

ประเภทวซีำ่ทีไ่ดร้บั ................. วนั/เดอืน/ปี ทีอ่นุมัตวิซีำ่ .................  วนั/เดอืน/ปี หมดอำยุวซีำ่ ..................... 

ท่ำนเดนิทำงออกจำกประเทศไทยในวนัที ่....................... และเดนิทำงเขำ้ประเทศองักฤษในวนัที ่....................... 

24.ภำยใน 10 ปีทีผ่่ำนมำ ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษ หรอืไม ่

   ไม่เคย   เคย โปรดระบุเหตผุล.............................................................. 

                                 วนั/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ ...................................................... 

25.ภำยใน 10 ปีทีผ่่ำนมำ ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่ เขำ้ประเทศอืน่ๆ (นอกเหนือจำกประเทศองักฤษ) หรอืไม ่

   ไม่เคย   เคย โปรดระบุเหตผุล ............................................................. 

                                      วนั/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ.................................................. 

26. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

  ตวัผูข้อวซีำ่เอง  มผีูอ้ืน่ออกคำ่ใชจ้่ำยให ้(บดิำ-มำรดำ/ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

   เช็คเดนิทำง  กรุณำระบุชือ่ .......................................................... 

    บัตรเครดติ  ควำมสมัพันธ ์.........................................................   

    เงนิสด  เหตผุล ................................................................ 

 

 หำกจัดส่งเอกสำรใหกั้บแผนกวีซ่ำล่ำชำ้ อำจส่งผลต่อกระบวนกำรพิจำรณำวซี่ำจำกทำงสถำนทูต         

กรณีวซีำ่ของท่ำนไมไ่ดรั้บกำรอนุมัตทัินตำมก ำหนดวันเดนิทำง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทุกกรณี!! 
 

เมือ่ทำ่นไดจ้องท ำกำรจองโปรแกรมทัวร ์และช ำระเงนิมัดจ ำคำ่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณำจัดสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส ำหรับยืน่วซีำ่ (เอกสำรแนบทำ้ยโปรแกรมทัวร)์ 

- จัดสง่ใหเ้จำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ เพือ่ท ำกำรสง่ชือ่ยืน่ค ำรอ้งขอรับควิวซีำ่ ภำยใน 3 วนั หลงัจำกท่ำนช ำระเงนิมัดจ ำคำ่ทัวร ์

- กรุณำกรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มูลทีท่่ำนกรอกตอ้งตรงกบัเอกสำรท ี

จะใชย้ืน่สถำนทูต เน่ืองจำกขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ ำเป็นตอ้งด ำเนนิกำรน ำสง่สถำนทูตผ่ำนระบบ 

ออนไลน ์หำกน ำสง่ขอ้มูลทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัควำมเป็นจรงิ อำจสง่ผลตอ่ผลกำรพจิำรณำวซีำ่ 

- หำกหน่วยงำนยังไม่สำมำรถออกหนังสอืรับรองกำรงำนฉบับจรงิได ้กรุณำกรอกขอ้มูลกำรท ำงำนของ 

ท่ำนใหช้ดัเจน (ระบุเป็นภำษำองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต ำแหน่งงำน, ลกัษณะงำน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ 

และวนัเดอืนปีทีเ่ริม่งำน 
 

เมือ่ทำ่นไดรั้บยนืยันกำรเดนิทำง/ใบนัดหมำยส ำหรับยืน่วซีำ่ จำกเจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ 

- กรุณำจัดสง่หนังสอืเดนิทำง (Passport) และเอกสำรฉบับจรงิส ำหรับยืน่วซีำ่ใหก้บับรษัิทฯ อย่ำงชำ้ไม่ 

เกนิ 2 สปัดำห ์กอ่นถงึวนันัดหมำยยืน่วซีำ่ 

- ท่ำนจ ำเป็นตอ้งน ำสง่หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ เพือ่ใหส้ถำนทูตดปูระวตักิำรเดนิในชว่งทีผ่่ำนมำ 

 

 หมำยเหต:ุ กำรอนุมัตวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็น
เพยีงตัวกลำงทีค่อยใหบ้รกิำร และอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงเทำ่นัน้  
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ศนูยร์ับค ำรอ้งยืน่วซีำ่องักฤษ VFS Global, Soi Sukhumvit 13 

 

 

 


