
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สมัผสัหนึง่ในสิง่มหศัจรรยข์องโลกกลุม่หนิสโตนเฮนจ(์Stonehenge) 

-เขา้ชมพพิธิภณัฑน์ํา้แรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) 
-บรกิารอาหาร 5 มือ้  
-   อสิระชอ้ปป้ิงยา่น Knightbridgeและ Harrods 

- เมอืงเบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์(BOURTON ON THE WATER) หมูบ่า้นรมินํา้ทีไ่ดร้บัการขนานนามวา่  



 
เวนสิ แหง่ COTSWOLDS  
  

วนัที1่ กรุงเทพ (สวุรรณภูม)ิ-คเูวต-ลอนดอน 
20.30น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศสนามบนิสุวรรณภูม ิ เคานเ์ตอร์

สายการบนิ KUWAIT AIRWAYSพบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวก 
23.50น. ออกเดนิทางสู่  ทา่อากาศยานนานาชาติ  กรุงคเูวต  ประเทศ คเูวต โดยสายการบนิ  

KUWAIT AIRWAYSเทีย่วบนิที ่KU414(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
วนัที2่ ลอนดอน-สโตนเฮนจ(์สิง่มหศัจรรยข์องโลก)-เมอืงบาธ-โรมนับาธ-บรสิทอล 

04.00 น. เดนิทางถงึ  ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุคเูวต ประเทศคเูวต(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

05.00 น. นําทา่นเดนิทางสู่  ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศ
องักฤษโดยสายการบนิ  KUWAIT AIRWAYSเทีย่วบนิที่  KU103บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
09.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอน  ฮทีโธรว์  เมอืงลอนดอน  ประเทศ

องักฤษ 

หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอเมซเบอรร์ ีนํ่าทา่นสมัผัสหนึง่ใน
สิง่มหัศจรรยข์องโลก กลุม่หนิสโตนเฮนจ์  กลุม่หนิทีม่ลีักษณะรปูทรงการจัดวางทีแ่ปลก

และไมท่ราบวัตถปุระสงคท์ีแ่น่ชดัในยคุ 3,500-4,000 ปีมาแลว้ ทา่นจะทึง่กับความสามารถ
ของมนุษยท์ีไ่ดนํ้ากอ้นหนิขนาดใหญน้ํ่าหนักบางกอ้นถงึ 45 ตัน  มาวางเรยีงกันเป็นวงกลม

ไดอ้ยา่งน่ามหัศจรรย ์ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงบาธ เมอืงเกา่แกท่ีม่คีวามสําคัญและรุง่เรอืงตัง้แตย่คุโรมัน  เป็น

สถานทีอ่าบน้ําของชาวโรมัน เนื่องจากเป็นเมอืงแหง่น้ําพรุอ้น นําชมโรมนับาธเป็นสถานที่
อาบน้ําโบราณอายกุวา่สองพันปี  ตัง้แตย่คุโรมัน  แลว้ชมเมอืงทีส่วยงาม  และยา่นการคา้  

เลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ  แลว้เดนิทางไปกลับกรงุลอนดอน 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภตัตาคารอาหาร 
  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัIBISLONDON HEATHROW AIRPORTหรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 

วนัที3่ ลอนดอน-อสิระเทีย่วชมสถานทีต่า่งๆ-ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลังอาหารเชา้  อสิระใหก้ับทา่นไดเ้ต็มอิม่กับการเทีย่วชมเมอืงในลอนดอนและสถานทีท่ี่
ทา่นไมค่วรพลาดเมือ่มาเทีย่วลอนดอน  นัน้ก็คอื  Big Ben หนึง่ในสญัลักษณ์ทีรู่จั้กมาก
ทีส่ดุของสหราชอาณาจักร อันทีจ่รงิหอนาฬกิานี้ชือ่วา่  หอเอลซิาเบธ  (Elizabeth Tower) 

แตท่กุคนมักจะรูจั้กกันดใีนชือ่ของ  บิ๊กเบน  (Big Ben) มากกวา่เป็นหอนาฬกิาประจํา
พระราชวังเวสตม์นิสเตอร์  (Clock Tower, Palace of Westminster) ซึง่ในปัจจบุันใชเ้ป็น

รัฐสภาอังกฤษตัง้อยูท่ศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง  หอนาฬกิานี้ถกูสรา้งหลังจาก
ไฟไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ  เมือ่วันที่ 16 ตลุาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบรร์ี่ 

เป็นผูอ้อกแบบหอนาฬกิาบิ๊กเบนมาง่ายๆ  ดว้ยรถไฟฟ้า ใตด้นิสถานี  Westminster เดนิ
ออกมาขา้มถนนก็ถงึ  และจดุยอดฮติทีต่อ้งมาถา่ยรปูคอื  หอนาฬกิาบิ็กเบนและอาคาร
รัฐสภา รมิแมน้ํ่าเทมส ์โดยถา่ยจากบนสะพาน Westminster 

Westminster Abbeyเป็นหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วหา้มพลาดของกรงุลอนดอน ตัง้อยูท่าง
ตะวันตกของพระราชวัง Westminster สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1245 ซึง่ถอืวา่เป็นโบสถท์ีม่อีายุ

เกา่แกท่ีส่ดุในประเทศอังกฤษ  และทีสํ่าคัญยังไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร  
UNESCO อกีดว้ย  โบสถน์ี้เป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาและยังเป็นสถานที่

ประกอบพระราชพธิรีาชาภเิษกและเป็นทีฝั่งพระบรมศพของกษัตรยิแ์ละพระบรมวงศานุวงศ์

, London Eye, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Leiceter Square สถานที่
เหลา่นี้แทบจะอยูใ่จกลางลอนดอนเลยก็วา่ไดท้า่นสมารถเดนิทางโดยรถไฟฟ้าใตด้นิอยา่ง

สะดวกสบาย สว่นใครทีช่อบถา่ยรปูและเดนิเลน่แบบชวิ  ๆ แนะนําTower Bridge, London 
Bridge, St. Paul Church โดยแตล่ะสถานทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณทีใ่กลเ้คยีงกันมาก 

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั และอาหารคํา่  
พกั IBISLONDON HEATHROW AIRPORTหรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 

วนัที4่ ลอนดอน-อสิระเทีย่วชมสถานทีต่า่งๆ-ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลังอาหารเชา้เชญิทา่นอสิระ  สมัผัสบรรยากาศ  การใชช้วีติแบบชาวลอนดอน  ดว้ยการ
เดนิทางดว้ยตัวทา่นเอง ดว้ยรถไฟใตด้นิทีเ่ป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุของชาวลอนดอน  

หรอืเลอืกเทีย่วชมสถานทีต่า่งๆ  ตามอสิระ  เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลากับสิง่ทีท่า่นชอบอยา่งจุ
ใจกับการเขา้ชมพพิธิภณัฑ์  หรอือารต์แกลลอรีต่า่งๆ  เชน่ National Gallery, British Mu-

seum, Natural History Museumสําหรับหนุ่มสาวนักชอ้ปทา่นตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะไปถนน
Knightsbridgeถนนสายนี้เป็นแหลง่รวมสถานทีช่อ้ปป้ิงมากมาย  ทัง้รา้นคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง
โดง่ดัง หา้งสรรพสนิคา้สดุหรอูยา่ง  หา้งแฮรร์อด( Harrods)แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม  

ทัง้กระเป๋า น้ําหอม นาฬกิา เครือ่งประดับ และสนิคา้อืน่ ๆ อกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ป
ป้ิง ถนนสายเดยีวกันนี้ทา่นยังจะไดพ้บกับ Harvey Nichols รวมถงึดไีซน์เนอรเ์จา้ของ

แฟชัน่ดังบนถนน Sloane ซึง่ก็เหมาะกับคนทีกํ่าลังมองหาสนิคา้แบรนดห์รหูราและแฟชัน่
อนิเทรนดท์ีเ่พิง่จะขึน้เวทแีฟชัน่เป็นทีส่ดุ  แถมบรรดาหา้งรา้นตา่งๆ  ก็ลว้นมกีารออกแบบ

ตกแตง่ไดอ้ยา่งสวยงาม  โดดเดน่และน่าสนใจเป็นอยา่งมากอกีดว้ย  จงึเหมาะกับการมา
เทีย่วชม ชอ้ปป้ิงและถา่ยรปูเก็บเป็นความทรงจําดีๆ  มากทเีดยีวการเดนิทางก็สะดวกสบาย  
โดยรถไฟฟ้าใตด้นิสถานี Knightsbridge 

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั  และอาหารคํา่เองเพือ่ใหท้า่นใชช้วีติแบบชาว
ลอนดอนอยา่งแทจ้รงิ 

  พกั IBISLONDON HEATHROW AIRPORTหรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

วนัที5่ ลอนดอน-เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร-์Bicester Village Outlet 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเบอรต์นัออนเดอะวอเตอร์ (BOURTON ON THE WATER) 

หมูบ่า้นรมิน้ําทีไ่ดร้ับการขนานนามวา่  เวนสิ แหง่ COTSWOLDS มสีะพานสรา้งขา้มแมน้ํ่า  
WINDRUSH ซึง่ไหลผา่นใจกลางเมอืง  ธารน้ําใสลอ้มรอบหมูบ่า้นชนบทพืน้เมอืงของ

อังกฤษ  บรเิวณโดยรอบเต็มไปดว้ย  รา้นอาหาร  รา้นกาแฟ  รา้นขายของทีร่ะลกึ  
สวนสาธารณะทีเ่ขยีวชอุม่สรา้งความประทับใจใหก้ับผูค้นทีม่าเยอืนทกุเพศทกุวัย 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

เทีย่ง  เชญิทา่นอสิระรับประทานอาหารกลางวัน เพือ่ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 

นําทา่นเดนิทางสู่  เดนิทางสู่  Bicester Village outletอสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงจใุจ  มี
หลากหลายแบรนดด์ังใหท้า่นใหเ้ลอืกสรร  อาทิ เชน่ Balenciaga, Valentino, MCM, Er-
menegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce 

&Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

นําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานฮทีโทรว ์กรงุลอนดอนเพือ่ตรวจเช็คเอกสารการเดนิทาง
และสมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

20.10 น. นําทา่นเดนิทางสู่  ทา่อากาศยานนานาชาติ  กรงุคเูวต  ประเทศ คเูวตโดยสายการบนิ  

KUWAIT AIRWAYSเทีย่วบนิที ่KU106บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  
 

วนัที6่ คเูวต-กรุงเทพ(สวุรรณภูม)ิ 
06.00 น. เดนิทางถงึ  ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุคเูวต ประเทศคเูวต 

07.30 น. นําทา่นเดนิทางสู่  ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯประเทศไทย โดยสาย
การบนิ KUWAIT AIRWAYSเทีย่วบนิที ่KU413บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่งบนิ 

18.20 น. เดนิทางถงึ  ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ
และความประทับใจ 

 
 

 
 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ทีส่นามบนิตน้ทางขาไปเทา่น ัน้ 
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ 
ๆเพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื่องจากเป็น

คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

 
 

อันเนื่องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นี้จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 
 



 

อตัราคา่บรกิารทวัร  ์

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่
พกัคู ่1 

หอ้ง ทา่น
ละ 

เด็กมเีตยีง 
(อายไุมเ่กนิ 12 

ปี)  
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(อายไุมเ่กนิ 
12 ปี) ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ทา่น
ละ 

 
ไมร่วม 

คา่วซี่า 

21-26 มนีาคม 2563  30,999 30,999 29,999 6,900 6,000 

 

 
 
 

 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี ้กําหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางข ัน้ตํา่ 20ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีกํ่าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เลือ่น
การเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้

กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลท์
บนิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอแนะนําใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภท

ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้ อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่
จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร

เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ 
หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 

จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทาง ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขาย
โดยตรง  

 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น 
หากทา่นถอนตวัออก ทําใหก้รุป๊มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจทําใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้
ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินญุาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตาม

จํานวนเงนิของราคาทวัร ์
 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  

การชําระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หาก
ทา่นชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการ

ขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวนเงนิมดัจํา ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  
 

 

 
 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน้ํามัน (ยกเวน้หากม ี

การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลัง)และเนื่องจาก 
เป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม(ชําระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 50GBP/ทรปิ/ทา่น 

 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิสําคญั! 
 

อัตราคา่บรกิารรวม 



 
 น้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 2 ใบ น้ําหนักรวมกันไมเ่กนิ 46กโิลกรัม และกระเป๋า 
ถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบละไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบ ุ
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบ

กรณุาตดิตอ่พนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรม
ระดับ เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบ

ไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้า่นทราบวา่บรษัิทฯ 
จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศน์หรอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์หากสนใจซือ้ประกนัเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 

  

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ 
ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ 

  คา่น้ําหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
  คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขับรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ50GBP/ทา่น/ทรปิ 

ทัง้นี้ทา่สามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เช่นคา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ /คา่มดัจาํต ัว๋

เครือ่งบนิ (ในกรณีทีอ่อกต ัว๋แลว้) 
 

 

 
 

 

  เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
- การชําระมัดจําและชําระสว่นทีเ่หลอื 
 กรณุาสํารองทีน่ั่งและ ชําระมดัจาํ  จาํนวน  20,000บาทตอ่ทา่น  พรอ้มคา่วซีา่  6,000 

บาทเพือ่สํารองสทิธิใ์นการเดนิทาง และชําระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30วัน มเิชน่นัน้ 

บรษัิทฯ  จะถอืวา่ทา่น  ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิา่นจะโดนยดึมัดจําโดยทีท่า่นจะไม่
สามารถเรยีกรอ้งใดๆ  คนืได  ้อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ  จําเป็นทีจ่ะตอ้งสํารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่น

ของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้  หากทา่นสํารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่  30วัน ทางบรษัิทฯ  
เรยีกเก็บยอดเต็มจํานวนทันท ีหลังจากทําการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารสําหรับการเดนิทางให ้
พรอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกตั๋วหรอืคําขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  ใหแ้กพ่นักงานขาย  และหาก

ทา่นชําระเงนิเขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ  จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุว ้
ทัง้หมดนี้แลว้ 
 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ  ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้

เดนิทางนอ้ยกวา่  30ทา่น  ซึง่ทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้  โดยบรษัิทฯ  จะแจง้ทา่น
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 20วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีี่
จะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้

บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  มฉิะนัน้บรษัิทฯ  จะไมส่ามารถจัดการลว่งหนา้ได ้

เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นทําการจองและหากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เชน่ผูท้ีน่ั่งรถเข็น 

(Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจําตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 
4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

 ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ  ไมว่า่จะเป็น

ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม  บรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ  ก็

ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ  และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบวา่ทางบรษัิทฯและมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์  ไมม่สีทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ  ทัง้สิน้ 

เพราะอํานาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด  อนึง่ ทาง

บรษัิทฯ มจีดุประสงคท์ีทํ่าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ -ออก

ประเทศอยา่งผดิกฎหมาย  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

 หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางไดเ้นื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 

 เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่  หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ  โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย  



 
ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ชําระเงนิมัด จําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก
ไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพัก
สําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก 

ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได  ้

 มัคคเุทศก์  หัวหนา้ทัวร์  พนักงานและตัวแทนของ ผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ 

ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
กํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการจา่ยกับตัวแทน

ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจาก

การกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ 
คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัด

จําหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ  ทีเ่พิม่ขึน้ของ

นักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท  เชน่ ภยัธรรมชาติ  การจลาจล  การนัด
หยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย  ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ  ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกัน 
ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15-20 วนัทําการ 

*** ยืน่วซีา่แสดงตนที ่VFS Global(เทรนดี ้ช ัน้ 28) *** 

 เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport)หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่6เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับและ
หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย) 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได้  ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผู ้
เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. หลกัฐานการเงนิ 

2.1 กรณีผูเ้ดนิทาง  ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  สําเนาสมดุเงนิฝาก  ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคาร
ทั่วไปสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา  ยอ้นหลัง  6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญชี  โดย



 
การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชี  อัพเดทไมเ่กนิ  15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และ
บัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ  6 เดอืน ใหข้อเป็น  STATEMENT พรอ้มทําจดหมาย

ชีแ้จง  
2.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหมใ่หท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่  –เลม่
ใหม)่ 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีมํ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการนําเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยืน่วซีา่  
จะทําใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  

2.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
2.2.1 สําเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง  6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้  อัพเดทไม่

เกนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน ในกรณีทีม่ไีมค่รบ  6 เดอืน ใหข้อ
เป็นSTATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีแ้จง 
2.2.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ  (Sponsor 

Letter) 
***สถานทตูไมร่ับพจิารณาบัญชตีดิลบ  บัญชฝีากประจํา  บัญชกีระแสรายวันบัญชสีหกรณ์ออม

ทรัพย ์พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทนุ และสลากออมสนิ** 
3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ  หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน (DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ
หรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน  พรอ้มเอกสารประกอบ  เชน่ รปูถา่ยรา้น  

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํา

งาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร  ชือ่-สกลุตอ้งตรงตาม
หนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษา 
อยู ่

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร  ชือ่-สกลุตอ้งตรงตาม
หนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

4. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  
5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา  จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา  จากอําเภอตน้สงักัด  
(โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)  พรอ้ม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา  จากอําเภอตน้สงักัด  (โดย
บดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)  พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา  ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอื

ระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร  มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก  จาก

อําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง  จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่  และมกีารสลักหลังโดยมี

รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 



 
***กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่  พรอ้ม
เดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 

6. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น  รับรองสําเนาถกูตอ้ง  ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ  แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่
เทา่น ัน้ 

7. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้น

แปลหรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทับตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไมส่ามารถใชต้ัวทีแ่ปลเองได ้
(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้ับผดิชอบเอง) 

 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง

บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้เช่นคา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจาํต ัว๋เครือ่งบนิ 
(กรณีออกต ัว๋แลว้) ***เฉพาะทา่นทีไ่มผ่า่นวซีา่เทา่น ัน้*** 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1.ชือ่/นามสกลุ(นาย/นางสาว/นาง/ด.ช./ด.ญ.) 
............................................................................................  

2.วัน-เดอืน-ปีเกดิ .......................................... อาย ุ.................... ปี......... 
สถานทีเ่กดิ ............................... 
3.ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี ...................................................................................  

โปรดระบเุหตทุีเ่ปลีย่น ) ...................................................................................  
4.ทีอ่ยูปั่จจบุัน(ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 

........................................................................................................................  

...................................................รหัสไปรษณีย.์...................  

อเีมล.์............................................... ....... 
โทรศัพทบ์า้น .....................................................  มอืถอื .....................................................  
5.อาชพีปัจจบุัน..............................................  

วัน เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ตน้ทํางาน..................................ตําแหน่ง
.........................................................  

ชือ่สถานทีทํ่างานหรอืรา้นคา้/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย 
.............................................................................................  

ทีอ่ยู่
......................................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย.์..............โทรศัพทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย..............................................

อเีมล.์...................................................... 



 
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา่ (.....) มา่ย (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา (.....) แยกกัน
อยู ่

7. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกัน กรณุาระบ ุ
ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสมัพันธ์ ............................... 
ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสมัพันธ์ ............................... 

ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสมัพันธ์ ............................... 
8.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบุัน ทา่นอาศัยมากีปี่....................................... 

9.ชือ่-นามสกลุของบดิา...............................................................วันเดอืนปีเกดิของบดิา
.......................................................................สถานทีเ่กดิ.................................  

10.ชือ่-นามสกลุของมารดา..........................................................วันเดอืนปีเกดิของมารดา
...................................................................สถานทีเ่กดิ..................................  
11.รายไดต้อ่เดอืน............................................บาท 

12.รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก
.........................................................................  

แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้
............................................................................................................  

13.คา่ใชจ้า่ยของทา่นตอ่เดอืน.........................บาท 
14.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่ง  ๆตอ่เดอืน...................บาท 
15.ทา่นมหีลักทรัพยส์ว่นตัวนอกเหนือจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบัตร หุน้ หรอือืน่ๆ กรณุาระบุ

.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  

16.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอืน่ๆนอกเหนือจากประเทศอังกฤษหรอืไม ่
ถา้เคยโปรดระบปุระเทศนัน้และเพราะเหตใุด
.......................................................................................  

17.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่อังกฤษหรอืไม.่.....................................ถา้เคย  
เพราะเหตใุด

.......................................................................................................................................  
18.ภายใน10ปีทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม…่……………………………………….……………… 

ถา้เคย ไดว้ซีา่ประเภทไหน....................................... 
วันออกวซีา่...........................................................วันหมดอายขูองวซี่า
.......................................................... ................... 

เดนิทางเขา้อังกฤษกีค่รัง้..................เมือ่วันที.่....................................................ถงึวันที่ 
.........................................  

19.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส รวมถงึบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชือ่ – นามสกลุ / วันเดอืนปีเกดิ 
รวมถงึ 

สถานทีเ่กดิดว้ย 
-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอื
เดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอื
เดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอื
เดนิทาง................ 
-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอื

เดนิทาง................ 
20.ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้

เลขพาสปอรต์......................วันออก......................วันหมดอาย.ุ.................. .....ออกให ้ ณ ประเทศ
............................. 



 
สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่....................... 
เลขพาสปอรต์......................วันออก.......................วันหมดอาย.ุ......................ออกให  ้ ณ ประเทศ

...................... 
สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่..................... 
เลขพาสปอรต์......................วันออก.......................วันหมดอาย.ุ......................ออกให  ้ ณ ประเทศ

....................... 
สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่...................... 

เลขพาสปอรต์.....................วันออก........................วันหมดอาย.ุ......................ออกให  ้ ณ ประเทศ
......................... 

21. ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา 
1.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 

2.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 

3.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 

4.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
5.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง

........................... 
6.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง

........................... 
7.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 

8.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง 
.......................... 

9.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 

10.ประเทศ......................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
22.วันเดนิทางไปอังกฤษวันที.่.........................................ถงึวันที.่..............................................  

23.ทีพั่กในอังกฤษ...........................................................................  
ทีอ่ยู่

.........................................................................................................................................  

.....................................................................เบอรโ์ท ร............................................ ............ 

24.บรษัิททีค่ณุทํางาน/บรษัิททําเกีย่วกับอะไร
..........................................................................................................  
25.มเีงนิคงเหลอืในบัญชทีัง้หมดเทา่ไหร ่

.................................................................................................................  
 

*** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์
ออนไลนข์องทา่น *** 
-หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จาํเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 

-หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการทํางานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการทํางานของทา่น
เป็นภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ตาํแหนง่ของทา่น 

 



 
หมายเหต ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้
บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 

 

 


