
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UQR10 Time to go London.. ENGLAND 8วนั5คนื 
เทีย่วอังกฤษ ลอนดอน ออกซฟ์อรด์ ซอลส์บร ีแมนเชสเตอร ์สโตนเฮนจ ์ 

 

เทีย่วเมอืงลเิวอรพู์ล เยี่ยมชม LFC stadium Tour & Museum สนามฟุตบอลแอนฟ�ลด์ ยา่นตึกอิฐแดง 

เทีย่วชมเมอืงซอลส์บร ี1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ สโตนเฮนจ์ เมอืงบวิไบรี ่หมูบ่้านไบบิวร่ี เวนสินอ้ย เมอืงแมนเชสเตอร ์ 

เทีย่วลอนดอน พระราชวังเวสต์มนิสเตอร์ หอนา�ิกาบ๊ิกเบน พระราชวังบัคกิ้งแฮม ลอนดอนอาย ถนนออกซ์ฟอร์ด 
 

เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 

“สายการบนิทีด่ทีีสุ่ดในโลก (The World's Best Airline)” 
นํ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 25 Kg. / CARRY ON 7 Kg.    
 

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ป� 
(บาท) 

เด็ก 2-11 ป� 
ไม่เสริมเตียง (บาท) 

พักเด่ียว / เดินทาง
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหตุ 

24-31 พฤษภาคม 2566 94,900 
ไมม่ีราคาเด็ก 

(Infant ไมเ่กนิ 2 ป� 
ราคา 14,500 บาท) 

84,488 19,500 25  

>> ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่าอังกฤษและค่าบริการแล้ว << 
 

 

 FLIGHT:  
DEPARTURE :    QR835  BKK-DOH  20.15-23.15    
       QR009  DOH-LHR  02.00-07.05   
RETURN    :    QR004  LHR-DOH  15.05-23.45 
       QR834  DOH-BKK  01.10-12.20    



 

 

17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน QATAR 

AIRWAYS (QR) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป�าก่อนข้ึนเคร่ือง  

20.15 น.  นําท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที่ยวบินที่ QR835 

23.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลีย่นเคร่ือง 
 
 
 
   

02.00 น.   นาํท่านเดินทางสูถ่งึ ทา่อากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ เที่ยวบนิที่ QR009 
07.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ นําทา่น

ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง ศุลกากร (เวลา
ท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ช่ัวโมง) ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นําท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศ นําท่านเดินทางสู่ เมืองซอลส์บรี 
(Salisbury) (ระยะทาง 115 กม./ 1.30 ชม.) เป�นเมืองที่ ต้ังของ
อนุสรณ์สถานสําคัญยุคก่อนประวัติศาสตร์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกยุคกลาง นั้นคือ สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) กองหินหรือ

แนวแท่งหินที่เป�นความลับดํามืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนว

วันที ่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ QR835 BKK-DOH 20.15-23.15 –  
ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลีย่นเคร่ือง 

    

2 

ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด QR009 DOH-LHR 02.00-
07.05  ทา่อากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ -เมอืงซอลส์บรี - สโตน
เฮนจ์ -เมอืงไบบิวร่ี - หมู่บา้นบิวไบร่ี - เมอืงเวนิสน้อยแห่ง
อังกฤษ - เมืองเชลต์นมั   

   Leonardo Hotel Cheltenham 

4* หรือระดับใกล้เคียงกนั 

3 
เมอืงเชลต์นมั – เมืองลิเวอร์พูล - LFC stadium Tour & 
Museum - มหาวิหารลิเวอร์พูล - ย่านตึกอฐิแดง - เมือง
แมนเชสเตอร์  

   
Marriott Victoria and  

Albert Hotel 4* 
 หรือ ระดับใกลเ้คียงกัน 

4 
วิหารแมนเชสเตอร์ - เมอืงสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – 
บ้านเช็คสเป�ยร์ – เมอืงลอนดอน    

Hotel Hilton London 

Kensington 4*  

หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

5 
อาคารรัฐสภาแห่งอังกฤษ – พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ – หอ
นา�ิกาบ๊ิกเบน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – จัตุรัสทราฟ�ลการ -  
เอมิเรตส์ สเตเดียม           

   
Hotel Hilton London 

Kensington 4*  

หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

6 
เมอืงลอนดอน - สะพาน Tower Bridge – ลอนดอนอาย - the 
shard London - เอาท์เลท็ บิสเตอร์วิลเลจ    

Hotel Hilton London 
Kensington 4* 

หรือระดับใกล้เคียงกนั 

7 
ถนนออกซ์ฟอร์ด - ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศ
อังกฤษ  QR004 LHR-DOH 15.05-23.45 – ท่าอากาศยาน
นานาชาติฮามัด          

    

8 
ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด QR834 DOH-BKK 01.10-12.20 
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ     

24 พ.ค. 66  ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา่อากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 

                                                                                                                    

25 พ.ค. 66  ทา่อากาศยานนานาชาติฮามดั - ทา่อากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ -เมอืงซอลส์บรี - สโตนเฮนจ์ -เมืองไบบิวร่ี –  
       หมู่บ้านบิวไบร่ี - เมอืงเวนสินอ้ยแห่งอังกฤษ - เมืองเชลต์นมั                    อาหาร เที่ยง,เย็น                                                                                                                                                              



หินนี้มีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112 ก้อน ต้ังโดดเด่ียวอยู่
กลางทุ่งนา คาดว่าถูกสร้างข้ึนเมือ่ 5,000 ป�ที่แล้ว ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ค่าเข้าชมรวมในค่าทัวร์)  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองไบบิวร่ี (Bibury) (ระยะทาง 90 กม. / 1.30 ชม.) พาท่านเดินเล่นรอบๆ หมู่บ้านไบบิวร่ี (Bibury 

Village) หมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ เป�นหมู่บ้านสไตล์วินเทจทรงกระท่อมหินโบราณที่ถกูเรียงรายกันเป�นแถวๆ พร้อมมี

แม่นํ้าสายเล็ก ๆ ไหลผ่านหมู่บ้าน มีความเก่าแก่ด้ังเดิม แต่ยังดูมีความน่ารักสไตล์อังกฤษ จากนั้นนําทุกท่านเที่ยวชม 

เมืองเวนิสน้อยแห่งอังกฤษ (Bourton-On-The-Water) (ระยะทาง 29 กม. / 30 นาที) เมืองเล็กๆ ที่ต้ังอยู่ริมนํ้า เป�น

หมู่บ้านไสตล์อังกฤษ มีแม่นําเล็ก ๆ ไหลผ่านพร้อมมีเจ้าเป�ดน้อยล่องมาตามแมน่ํ้าอีกด้วย อีกทั้งยังมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้าน

ของที่ระลึกมากมาย ให้ท่านเลือกซ้ือช้อปกันได้  จากนั้นให้ท่านอิสระเดินเล่นรอบๆเมืองได้ตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 
 

 นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเชลต์นัม (Cheltenham) เมืองดังแห่งเร่ืองสปา เมืองเก่าเเก่ที่ต้ังอยู่ทางภาคกลางตอนใต้ของ
ประเทศอังกฤษ ถือว่าเป�นเมืองที่มีธรรมชาติงดงามเเละมีมนต์เสน่ห์ที่ทําให้มีผู้คนนิยมมากพักผ่อนกันเป�นอย่างมาก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)  
ที่พัก: Leonardo Hotel Cheltenham 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 
 นําทุกท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองลิเวอร์พลู (Liverpool) (ระยะทาง 229 กม. / 3.30 ชม.) เป�นเมืองที่เป�นที่ต้ังของสโมสรฟุตบอลลิ

เวอร์พูล หรือ หงส์แดง ซ่ึงแข่งขันอยู่ในพรีเมียร์ลีก Premier League ลีกสูงสุดของฟุตบอลอังกฤษ  
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) 

 จากนั้นนําท่าน เข้าชม LFC stadium Tour & Museum พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงของเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูล สํารวจ
เร่ืองราวของลิเวอร์พูล เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันโด่งดังของสโมสร และเพลิดเพลินไปกบัถ้วยรางวัลใหม่ล่าสุด อีกทั้งถ้วย
รางวัล เส้ือแข่งขัน เย่ียมชมส่วนต่างๆ เช่น ห้องแถลงข่าว ห้องรับรองผู้จัดการ และห้องแต่งตัวของทีม อิสระให้ท่าน
ถ่ายรูปและเดินชมตามอัธยาศัย (ระยะเวลาการเข้าชมประมาณ 1.30 ชม.)  จากนั้นนําท่านเก็บภาพความประทับใจที่ มหา
วิหารลิเวอร์พูล Liverpool Cathedral เป�นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ และใหญ่เป�นอันดับ 5 ของ
โลก สร้างเสร็จต้ังแต่ 1978 โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 74 ป� เยี่ยมชม ย่านที่ฮิปที่สุดในลิเวอร์พูล Albert Dock ย่านตึกอิฐ
แดง ซ่ึงเป�นแหล่งรวมความเจริญของเมืองลิเวอร์พูล เพราะที่นี่เต็มไปด้วย ร้านอาหาร บาร์ พิพิธภัณฑ์ สถาป�ตยกรรม
สวยๆ ความโดดเด่นของที่นี่ก็คือ ย่านนี้เป�นอาคารเก่าแก่ที่ก่อสร้างด้วยอิฐปูนแห่งแรกๆ ในอังกฤษ และมีสีแดงสวยไปทั่ว
ทั้งย่าน และยังถูกข้ึนทะเบียนเป�น 1 ใน มรดกโลกอีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 พ.ค. 66 เมอืงเชลต์นมั – เมืองลิเวอร์พูล - LFC stadium Tour & Museum - มหาวิหารลิเวอร์พูล - ย่านตึกอิฐแดง –  
                               อาหาร เช้า,เทีย่ง,เย็น
                                                                                                                    



เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)  
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) (ระยะทาง 55 กม. / 1 ชม.) เมืองนี้เจริญรุ่งเรืองจากการผลิตสิ่งทอ
ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลให้เมืองเล็กๆอย่างแมนเชสเตอร์กลายเป�นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป�น
เมืองที่มีช่ือเสียงจากการกีฬาฟุตบอล โดยมีทีมที่มีช่ือดังอยู่  2 สโมสรด้วยกัน ได้แก่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (ป�ศาจแดง) 
และ แมนเชสเตอร์ซิตี (เรือใบสีฟ�า)  

ที่พัก: Marriott Victoria and Albert Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) 
แวะถ่ายภาพด้านหน้าของ วิหารแมนเชสเตอร์  (Manchester Cathedral) นั้นนับว่าเป�นอาคารประวัติศาสตร์ที่มี
ความสําคัญเเละสวยงามอย่างมาก ในรูปเเบบของสถาป�ตยกรรมก็มีความงดงาม ป�จจุบันใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
รวมทั้งเป�นส่วนหนึ่งของ Church of England อีกด้วย  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) 

เที่ยวชม เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) ที่ต้ังอยู่ริมฝ�่ งแม่นํ้าเอวอน อันเป�นบ้านเกิดของวิ
ลเลี่ยม เช็คสเป�ยร์ (William Shakespeare) กวีที่มีช่ือเสียงที่สุดของอังกฤษ นําท่านชม บ้านเช็คสเป�ยร์ (Shakespeare’s 
Birthplace) ที่เล่าเร่ืองราวชีวิตความเป�นอยู่ของกวีเอกในอดีต อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย  

 

จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) เมืองคุ้นหูนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มีประวัติศาสตร์ของเมืองที่
ยาวนานกว่า 2,000 ป� ซ่ึงป�จจุบันได้ช่ือว่าเป�นเมืองหลวงทางการเงินของโลก (เช่นเดียวกับนิวยอร์ก) ทั้งยังเป�นหนึ่งใน
ศูนย์กลางทางด้านการเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ รวมถึงเป�นศูนย์กลางการคมนาคม และเป�นเมืองท่องเที่ยว
สําคัญของทวีปยุโรป 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) 

 ที่พัก: Hotel Hilton London Kensington 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 
 พาทุกท่านแวะถ่ายภาพด้านหน้ากับ อาคารรัฐสภาแห่งอังกฤษ (Houses of Parliament) อาคารรัฐสภาแห่งนี้นั้นมีวิว

ทิวทัศน์ที่สวยงามเป�นอย่างมาก ถ้าหากท่านมองจากด้านนอกเข้าไปที่อาคารรัฐสภาแล้วก็ท่านจะเห็นฉากของแม่นํ้าทําซ่ึง
อยู่ด้านหน้าของอาคารรัฐสภาแห่งนี้นานๆที่นี่จึงเป�นวิวที่งดงามเป�นอย่างมากเลยทีเดียว พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ 
(Westminster Palace) เป�นสถานที่ประชุมของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร ซ่ึงเป�นที่รู้จักกันดีในป�จจุบันในฐานะอาคาร
รัฐสภาเป�นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดในลอนดอนซ่ึงเป�นมรดกโลกและเป�นหนึ่งในอาคารที่เป�นที่รู้จักมากที่สุดในโลก หอ
นา�ิกาบ๊ิกเบน (Big ben clock tower) ที่เป�นหนึ่งในนา�ิกาทีม่ช่ืีอเสียงทีสุ่ดในโลก สัญลักษณ์สําคัญของทัง้กรุงลอนดอน
และสหราชอาณาจักร รวมถึงปรากฎอยู่ในงานศิลปะ หนังสือ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์มากมาบ 

27 พ.ค. 66  วิหารแมนเชสเตอร์  - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บา้นเช็คสเป�ยร์ –   เมืองลอนดอน    
             อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
                                                                                                                    

28 พ.ค. 66 อาคารรัฐสภาแห่งอังกฤษ – พระราชวังเวสต์มนิสเตอร์ – หอนา�ิกาบิก๊เบน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – จัตุรัสทราฟ�ลการ์ 
     - เอมิเรตส์ สเตเดียม                           อาหาร เช้า,เที่ยง
                                                                                                                                         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ถ่ายภาพดา้นหนา้ พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) เป�นพระราชวังประจําราชวงศ์อังกฤษ เป�นอึกหนึ่งแลนด์
มาร์คสําคัญในลอนดอน โดยเป�นพระราชวังที่มีความเก่าแก่มากกว่า 300 ป� ที่มีความสวยงาม มีบริเวณเช่ือมต่อกับสถานที่
ท่องเที่ยวสําคัญอื่นๆ ในลอนดอน ชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังบัคกิ้งแฮม สถานที่สําคัญอีกแห่งของ
ลอนดอนทีน่ักทอ่งเที่ยวนิยมมาถา่ยรูปอกีทัง้ยังเป�นแหลง่ที่นกัทอ่งเทีย่วใช้นัง่รอชม การผลัดเวรยามของทหารอันสวยงาม
อันสวยงามและเป�นไฮไลท์หนึ่งของการมาเที่ยวชมพระราชวังแห่งนี้นั่นเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนที่ จัตุรัสทราฟ�ลการ์ (Trafalgar square) สร้างข้ึนในป� ค.ศ. 1830 เพ่ือเป�นอนุสรณ์สถานของ
ยุทธนาวีทราฟ�ลการ์และสงครามวอเตอร์ลูระหว่างองักฤษกบัฝร่ังเศสในป� ค.ศ. 1805 ซ่ึงลักษณะเด่นของจัตุรัสทราฟ�ลการ์
ก็คือ มีเสาหินที่เป�นอนุสาวรีย์ เนลสันต้ังอยู่บริเวณจุดศูนย์กลาง โดยที่มีสิงโตโลหะ 4 ตัวล้อมรอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) 

13.30 นําท่านเดินทางสู่ เอมิเรตส์ สเตเดียม (Emirates Stadium) เพ่ือถ่ายภาพด้านหน้าของสนามเอมิเรตส์ สเตเดียม เป�นสนาม

เหย้าของสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล ออกแบบโดยสถาป�ตยกรรม HOK Sport สนามแห่งนี้อัฒจรรย์เป�นเก้าอี้ทั้งหมด 60,355 

ที่นั่ง ซ่ึงนับว่าเป�นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดเป�นอันดับ 2 ของพรีเมียร์ลีกตามหลังเพียงสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดของทีมแมนยู

เท่านั้น และเป�นสนามกีฬาที่ใหญ่เป�นอันดับ 3 ในลอนดอนรองจากสนามเวมบลีย์และสนามทวิกเคนแฮมค่ะ 

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย จากนั้นนําทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลอนดอน (London)  

    ที่พัก: Hotel Hilton London Kensington 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 



 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11) 
 พาทกุท่านชมแลนด์มาร์ค เมืองลอนดอน (London) เร่ิมต้นที่ สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน (London Tower Bridge) 

เป�นสะพานที่ข้ึนช่ือว่าเป�นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน โดยมีลักษณะเป�นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ใกล้ๆกัน
เป�นที่ต้ังของ สะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ป�จจุบันเป�นพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงเป�นกลุ่มอาคารและ
หอคอยหลัง ท่านสามารถบันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซ่ึงเป�นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความ
สูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป�นสถานที่ทอ่งเที่ยวที่ได้รับความนยิมและเป�นจุดดึงดูดนัก ท่องเที่ยวได้อย่างมาก มี
ผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อป� และ the shard London ถูกออกแบบในลักษณะสมยัใหม่นยิมและคติคํานึงประโยชน ์เป�น
อาคารประเภท mixed-use tower มีความสูง (รวมเสาอากาศ) 309.6 เมตร มีทั้งหมด 72 ช้ัน จนกลายเป�นหนึ่งในอาคาร
ระฟ�าที่มีความสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปตะวันตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12) 

 จากนั้นนําท่านสู่ เอาท์เล็ท บิสเตอร์วิลเลจ (Bicester outlet)  (ระยะทาง 100 กม. / 1.30 ชม.)   เป�นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่

ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพ่ือตะลุยช้อปป�้ ง มีสินค้าแฟช่ันมากมายให้เลือก ซ่ึงเต็มไปด้วยร้านค้าแบ

รนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป�นเสื้อผ้า กระเป�า รองเท้าตามแฟช่ัน อีกทั้งยังมีร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมในคาเฟ�และร้านอาหาร

ในหมู่บ้านให้ลองเลือกชิมอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปและช้อปป�้ งตามอัธยาศัย   อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

    ที่พัก: Hotel Hilton London Kensington 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่13) 
 อิสระช้อปป�้ งที่ ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford street) เป�นย่านช้อปป�้ งที่เป�นถนนยาวประมาณ 2.4 กิโลเมตร มีร้านค้าและ

ร้านอาหารประมาณ 300 แห่ง บริษัทและหน่วยงานหลายแห่งมักมาเป�ดที่นี่ เนื่องจากอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนและง่ายต่อ
การเข้าถึง เที่ยวชมร้านค้าช่ือดังนับร้อย คาเฟ� และร้านอาหารในถนนแห่งการช้อปป�้ งที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

29 พ.ค. 66 เมอืงลอนดอน - สะพาน Tower Bridge – ลอนดอนอาย - the shard London - เอาท์เลท็ บิสเตอร์วิลเลจ 
                                                                                                                                                 อาหาร เช้า,เทีย่ง
                                                                                                                    

30 พ.ค. 66  ถนนออกซ์ฟอร์ด - ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ – ทา่อากาศยานนานาชาติฮามัด        อาหาร เช้า  



 จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ เพ่ือทางกลับสู่ ประเทศไทย 
11.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ  
 นําท่านท่านเดินทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที่ยวบินที่ QR004 

15.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ 

23.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลีย่นเคร่ือง 
 

 

02.00 น.   นาํท่านเดินทางสูถ่งึ ประเทศไทย เทีย่วบนิที่ QR834 
07.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลบัวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ข้ึนอยูก่ับตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานที่ทอ่งเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิน่ ณ เวลานัน้ 

ทั้งนีก้ารเปลี่ยนทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกทา่นเป�นหลักสําคัญ 
 

► เอกสารทีต้่องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีน
ครบถ้วนมาแล้ว  

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมจํีานวน 10 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคียงกนั 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาํการแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู้่เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะทาํการแจ้งให้ท่านทราบกอ่นล่วงหน้า 

► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ กอ่นทกุคร้ัง มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้   

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ทา่นละ 45,000 บาท  

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารชําระมดัจําค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืชําระ 20-25 วันกอ่นออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจําเป�นต้อง

ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทกาํหนดแจ้งเทา่นั้น 

 

**สําคญั** สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ

จาํนวนหนา้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรบัตดิวซีา่ไมต่ํา่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร์  

1.  ยกเลกิการเดินทาง 30 วันกอ่นการเดินทางข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามที่ เกดิข้ึนจริงเช่น ค่า

วีซ่า ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ค่ามัดจําโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออืน่ๆ)  

2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมดัจํา 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกดิข้ึน จริงเช่น ค่าวีซ่า 

ค่ามดัจําตัวเคร่ืองบนิ  ค่ามัดจําโรงแรม หรืออืน่ๆ )  

3. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม 

31 พ.ค. 66  ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ



4. กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าทา่น

สละสทิธิ์ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง  

8. ตามพระราชบญัญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเที่ยว การยกเลกิการเดินทางของ

นกัทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนําเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดนาํเที่ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที่

ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเทีย่วแสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเทีย่วทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจําต๋ัวเคร่ืองบนิ ค่าโรงแรม 

หรืออืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บริษัท ดําเนนิการให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออย่างใดอยา่งหนึ่ง ไมส่ามารถรีฟ�นด์เป�นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป�นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเด่ียวเพ่ิม) 

หรือเป�นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์

ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุม

ความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งป�  

4. ค่าบริการและยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษแล้ว 

5. ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ั่งเป�น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลื่อน

วันได้ ใน กรณีทีท่่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือสอบถามราคาอกีคร้ัง และการจัดที่

นั่งของผู้เดินทาง เป�นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไมส่ามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้  

6. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

7. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

8. ค่านํา้หนกักระเป�า สมัภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถอืข้ึนเคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม และค่าประกนัวินาศภัยเคร่ืองบนิ

ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินทีม่ีการเรียกเก็บ และกรณีนํ้าหนกัสมัภาระเกนิทา่นต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบนิ

เรียกเก็บ  

9. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 
แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ 
ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลุมการรักษาเทา่นัน้ (เข้ารับรักษาใน
รูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิม
วงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป�นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนโีดยทั้งนีก้ารทาํประกนันี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับ
ให้บริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่
บริษัทฯ 

10. ค่ารถปรับอากาศนาํเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
11. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากทา่น 

2. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป�นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํ้ามนัทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบนิ และได้ทาํการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนกังานยกกระเป�าที่โรงแรม 

6. ค่าทปิไกด์ คนขับรถทา่นละ 60 GBP/ทา่น สาํหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  

 

กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอ่นทาํการจอง เพ่ือความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างทา่นลูกค้า

และบริษัท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับ

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน

, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป�นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป�นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอดบุหร่ี

ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป�นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้

มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป�นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป�นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ

ในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 

แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ 

ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลุมการรักษาเทา่นัน้ (เข้ารับรักษาใน

รูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิม

วงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป�นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์

ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนโีดยทั้งนีก้ารทาํประกนันี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับ



ให้บริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ

ข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่

บริษัทฯ 

13. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป�นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมอืงไมว่่าจะเป�นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการยืน่คาํรอ้งขอวซีา่องักฤษ 
ระยะเวลาดาํเนนิการพิจารณาวซีา่ 45-60 วนัทาํการ 

ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วซีา่ 

โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้กาํหนดเงือ่นไข 
รวมถงึเอกสารทีใ่ชสํ้าหรบัยืน่คาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ป�นประจาํ 

 

1. พาสปอร์ตเล่มป�จจุบัน (Passport) 

มีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมี
จํานวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 5 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 

(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) 
 

หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับอังกฤษ, เชงเก้น, อเมริกา และแคนาดา 
กรุณาถ่ายสําเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และสําเนาหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  

 

2. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 

 - สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจําเป�นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป�นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาใบหย่าร้าง / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล (จําเป�น หากเคยมีการเปลี่ยนแปลง) 
กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ป� (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเป�นต้องยื่นเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป�นภาษาอังกฤษ ดังนี ้

- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที่มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ที่มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
กรณีเด็กอายุต่ํากว่า18ป� (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จําเป�นต้องยื่นเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป�นภาษาอังกฤษ ดังนี ้

- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที่มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ที่มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / สําเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 
 

โดยต้องมีใบอนญุาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเทา่นั้น หากเด็กเดินทางไปกบับิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยนิยอม
ให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา
บิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอม
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของ
ท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขต ลงนามและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวย่ืนคําร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา 

จําเป�นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ทีรั่บยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนา
ใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ�ายใดเป�นผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

จากนั้น ผู้ปกครองจําเป�นต้องนําหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทั้งฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) ส่งให้
กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมติัให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนําส่งบริษัททัวร์ (สามารถขอดู
ตัวอย่างได้ที่แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 



3. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการทํางาน (Proof of Work) 

 
3.1 กรณีเป�นพนกังานทัว่ไป ทั้งภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัททีท่่านทาํงานป�จจุบัน   โดยระบุตําแหน่ง
งาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ป� ที่เร่ิมทํางาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยว (โดยไม่ต้องระบุช่ือประเทศ ให้ใช้ European 
แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอํานาจอย่างชัดเจน 
(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเป�นต้องเป�นภาษาอังกฤษ เท่านั้น) 
3.2 กรณีที่เป�นเจ้าของกิจการ ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD) 

(คัดสําเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป�นภาษาอังกฤษ) 

3.3 กรณีที่เป�นนกัเรยีน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณา

บัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเป�นต้องเป�นภาษาอังกฤษ เท่านั้น) 

3.4 กรณีเป�นแมบ่า้น ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณี

ที่ไม่ได้เดินทางร่วมกนักบัสาม ีจําเป�นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ป�เกดิ 

ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน 

(ผู้สมัคร จําเป�นต้องเขียนจดหมายช้ีแจง บรรยายเป�นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
3.5 กรณีกิจการที่ไมไ่ด้จดทะเบียน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเป�นต้องเขียนจดหมาย

แนะนําตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการทํางาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูป

ถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซ้ือขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดที่ดิน, หลักฐานอ้างอิงอื่นๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จําเป�นต้องเขียนจดหมายช้ีแจง บรรยายเป�นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

4. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 

 4.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จําเป�นต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี ้
4.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 

(สะกด ช่ือ-สกุล เป�นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มป�จจุบันที่ใช้เดินทาง) 
 4.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน
บัญชีนั้นๆไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่

เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 
  (สะกด ช่ือ-สกุล เป�นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มป�จจุบันที่ใช้เดินทาง) 

4.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

4.2.1 Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอื่น 

(สะกด ช่ือ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เป�นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มป�จจุบันที่ใช้เดินทาง) 
4.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ให้การสนับสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน
บัญชีนั้นๆไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

4.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จําเป�นต้องเขียนจดหมายช้ีแจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ
ประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางที่ไปท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพ่ือขอดูตัวอย่าง) 
 
 
 

 
 



Bank Certificate & Bank Statement 
จําเป�นต้องขอจากธนาคาร เป�นภาษาอังกฤษ เทา่นั้น 

จําเป�นต้องให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร ประทับตราสาํคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านัน้ 

 

5. International Vaccine Certificate 

ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 
 

6. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว สําหรับยื่นคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น 

 

 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับย่ืนวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป�นจริง เนื่องจาก
บริษัทฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติคําร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล
ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป�นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป�นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 
หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งข้ึน 
 
 เมื่อท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันท ี!! หาก

ดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป�นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชําระไปแล้วทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นคําร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงาน
กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือนําส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นําเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป�นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป�นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 
พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเป�นตอ้งเซน็รบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 

เพ่ือความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Checklist for Visa Application 
(เช็คลิสต์สําหรับตรวจเอกสาร) 

 

กรุณาระบุ ช่ือ รหัส รายการทัวร์ และวันทีเ่ดินทาง 
พร้อมกรอกข้อมูลทา้ยรายการ ก่อนนําเอกสารส่งบริษัทฯ 

 
โปรแกรมทัวร์ :       วันทีเ่ดินทาง :       

ช่ือ-สกลุ ผู้สมัครวีซ่า (ENG) :      บริษัททีจ่องทัวร์ :      

 
Date วัน/เดือน/ป� ทีจั่ดส่ง:                     Application’s Signature เซ็นช่ือหมอืนพาสปอร์ต:             

 
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถกูต้อง กอ่นลงนาม และนาํเอกสารส่งให้กับบริษัททัวร์ ตามลาํดับ 
ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการตรวจรับเอกสาร โดยอา้งองิจากใบ Checklist ที่ผู้สมัครจัดส่งมาเท่านัน้. 

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 
สําหรบันาํส่งบรษัิททวัร ์

ฉบบัจรงิ 
(ชดุ) 

สําเนา 
(ชดุ) 

หมายเหต ุ
อืน่ๆ 

Passport (หนังสือเดินทาง เลม่ป�จจุบัน)    

Passport (หนังสือเดินทาง เลม่เก่า) ถ้ามี โปรดระบุจํานวน ....... เล่ม    

Photo (รูปถา่ย)    

Certificate of Employment (หนังสือรับรองสถานะการทํางาน)    

Certificate of Study (หนังสือรับรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดินบญัชียอ้นหลัง 6 เดือน จาก
ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวีซ่า เซ็นช่ือเหมอืนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารส่วนตัว  

- สําเนา ใบเกดิ/ใบสูติบัตร 

- สําเนา ทะเบียนบา้น 

- สําเนา ใบทะเบียนสมรส 

- สําเนา ใบหย่าร้าง 

- สําเนา ใบเปลี่ยนช่ือตัว 

- สําเนา ใบเปลี่ยนนามสกลุ 

- สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน 

- สําเนา บัตรข้าราชการ 

   



แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส่วนตวั ยืน่คาํรอ้งขอสมคัรวซีา่องักฤษ 
โปรดกรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของท่าน (กรอกข้อมลูเป�นภาษาอังกฤษ) 

 
ชือ่/รหสั รายการทวัร ์และวนัทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

1. ช่ือ - นามสกลุ ป�จจุบนั ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 

2. ช่ือเดิม ตอนเกิด (หากมี โปรดระบุเป�นภาษาอังกฤษ ภาษาองักฤษ) ................................................................. 

3. นามสกลุ ตอนเกิด (หากมี โปรดระบุเป�นภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 

    เหตุผลทีเ่ปลี่ยนนามสกลุ โดยอา้งอิงจากเอกสารการเปลี่ยนนามสกลุ โปรดระบุ .................................................. 

    วัน/เดือน/ป� ที่เปลี่ยนนามสกลุ โดยอ้างอิงจากเอกสารการเปลี่ยนนามสกลุ โปรดระบุ ........................................... 

4. เพศ   ชาย          หญิง 

5. โทรศัพท์มอืถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพทบ้์าน (ถา้มี) .......................................... 

6. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กนิฉันสามี (ไม่ได้จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

7. ที่อยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

ท่านพํานกั/อาศัย ณ ทีอ่ยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน มาเป�นระยะเวลากี่ป� ..................................................................  

8. ที่อยู่พํานกัป�จจุบนั กรณีไมต่รงกับสาํเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

ท่านพํานกั/อาศัย ณ ทีอ่ยู่ป�จจุบัน มาเป�นระยะเวลากี่ป� .......................................................................................  

9. ช่ือ-สกลุ ของบิดา (โปรดระบุ) ................................................... ........ วัน/เดือน/ป� เกิด ............................ 

หมายเลขหนังสือเดินทาง Passport no ………………….. สถานที่เกิด .................................. 

10. ช่ือ-สกลุ ของมารดา (โปรดระบุ) ......................................................... วัน/เดือน/ป� เกิด ............................ 

หมายเลขหนังสือเดินทาง Passport no ………………….. สถานที่เกิด .................................. 

11. ช่ือ-สกลุ คู่สมรส (ถ้ามี โปรดระบุ) ........................................................ วัน/เดือน/ป� เกิด ............................ 

หมายเลขหนังสือเดินทาง Passport no ………………….. สถานที่เกิด .................................. 

12. ช่ือ-สกลุ บุตร/ธิดา (ถา้มี โปรดระบุ) ...................................................... วัน/เดือน/ป� เกิด ............................ 

หมายเลขหนังสือเดินทาง Passport no ………………….. สถานที่เกิด .................................. 

13. ช่ือ-สกลุ บุตร/ธิดา (ถา้มี โปรดระบุ) ...................................................... วัน/เดือน/ป� เกิด ............................ 

หมายเลขหนังสือเดินทาง Passport no ………………….. สถานที่เกิด ................................... 

14. ทา่นมี Passport เลม่เกา่ลา่สุด หรือไม่ (ถา้มี) โปรดระบ ุ

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 



      14.2 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

15. อาชีพป�จจุบัน .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  .................................................................................. 

    กรณีเป�นนกัเรียน-นกัศึกษา ระบุ คณะ/สาขา (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการศึกษา)  ........................................ 

    ลักษณะงาน/รายละเอียดทีป่ฏิบัติงาน (ตรงกับที่ระบุในหนงัสือรับรองการงาน)  ................................................... 

    วัน/เดือน/ป� ที่เร่ิมต้นการทํางาน-การศึกษา (ตรงกบัที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน/การศึกษา)  .............................. 

    เงินเดือนที่ได้รับ (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ....................................... บาท 

16. ทีอ่ยูท่ํางาน ธุรกจิร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุโดยละเอยีด) 

ช่ือหน่วยงาน ........................................................................................................................................... 

ที่อยู่ทีท่าํงาน .......................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 

โทรศัพท์ ทีท่าํงาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ............................................ อีเมล์ ................................................ 

17. อาชีพเสริม นอกเหนอืจากอาชีพหลกั (ถา้มี โปรดระบุ และอธิบายโดยละเอียด)   

อาชีพ/รายละเอยีดงาน ............................................................................................................................... 

สถานที/่ทีอ่ยู่ .......................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 

18. ทําเคยทํางานในกลุม่/ประเภท เหล่านี้หรือไม่ (โปรดระบุ) 

    ข้าราชการ, ทหาร-ตํารวจ, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, นกักฎหมาย อยัการ ทนายความ และส่ือมวลชน-นกัข่าว 

ไม่เคย 

เคย โปรดระบุรายละเอยีดงาน ..................................................................................................... 

   วัน/เดือน/ป� ที่เร่ิมและสิ้นสุด การปฏิบัติงาน ............................................................................. 

19. ภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ต่อเดือน (โปรดระบุ) ....................................................................................... บาท 

20. รายได้ที่ทา่นให้แก่ครอบครัว ในการใช้จ่าย ต่อเดือน (โปรดระบุ) ............................................................. บาท 

21. เงินคงเหลอืในบัญชีออมทรัพย์ ซ่ึงเป�นบญัชีเดียวกนักับทีท่่านนําส่งบริษัทฯ เพ่ือใช้ยืน่แสดงให้กับสถานทตูพิจารณา 

     โดยยอดเงินคงเหลอืที่ระบุ ต้องสมัพันธก์ับยอดสดุท้ายทีร่ะบุในรายการเดินบัญชี (Bank Statement : Saving Account) 

      บัญชีธนาคาร .................................................. ยอดเงินคงเหลอืลา่สุด ............................................. บาท 

      บัญชีธนาคาร .................................................. ยอดเงินคงเหลอืลา่สุด ............................................. บาท 

22. ท่านมีหลกัทรัพย์อืน่ นอกเหนอืจากบัญชีข้างต้น หรือไม่ อาทิเช่น พันธบัตร, สลากออมทรัพย์/ออมสิน, หุ้น เป�นต้น 

     (ถ้ามี ทา่นจําเป�นต้องแสดงหลกัฐานให้กับสถานกงสุลพิจารณา โปรดระบุรายละเอียด)  

     ประเภท .................................................................. มูลค่า/คิดเป�นเป�นจํานวนเงิน .............................. บาท 

     ประเภท .................................................................. มูลค่า/คิดเป�นเป�นจํานวนเงิน .............................. บาท 

23. บุคคลที่เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยในทริป และความสมัพันธ ์โปรดระบุ  

      23.1 ช่ือ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      23.2 ช่ือ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      23.3 ช่ือ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 



      23.4 ช่ือ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      23.5 ช่ือ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

24. ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 10 ป�ที่ผ่านมา (5 รายการ ล่าสุด) โปรดระบุ  

      24.1 ประเทศ ............................ วัน/เดือน/ป� ทีเ่ดินทางไป-กลบั .......................... วัตถุประสงค์ .................. 

      24.2 ประเทศ ............................ วัน/เดือน/ป� ทีเ่ดินทางไป-กลบั .......................... วัตถุประสงค์ .................. 

      24.3 ประเทศ ............................ วัน/เดือน/ป� ทีเ่ดินทางไป-กลบั .......................... วัตถุประสงค์ .................. 

      24.4 ประเทศ ............................ วัน/เดือน/ป� ทีเ่ดินทางไป-กลบั .......................... วัตถุประสงค์ .................. 

      24.5 ประเทศ ............................ วัน/เดือน/ป� ทีเ่ดินทางไป-กลบั .......................... วัตถุประสงค์ .................. 

25. ทา่นเคย ถกูปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ (U.K. / SCHENGEN / AMERICA / CANNADA / AUSTRALIA และอืน่ๆ) โปรดระบุ 

       2.1 วีซ่าของประเทศที่เคยถกูปฏิเสธ ................................... วัน/เดือนป� ที่ถกูปฏิเสธ ............................. 

เหตุผลทีถู่กปฏิเสธ (โปรดอธิบาย โดยละเอียด) .................................................................................... 

 2.2 วีซ่าของประเทศที่เคยถกูปฏิเสธ ................................... วัน/เดือนป� ที่ถกูปฏิเสธ ............................. 

เหตุผลทีถู่กปฏิเสธ (โปรดอธิบาย โดยละเอียด) .................................................................................... 

26. ทา่นเคยถกูปฏิเสธ ไม่อนญุาตให้เดินทางเข้าประเทศใดบ้าง โปรดระบุ 

       2.1 ประเทศทีถ่กูปฏิเสธ ไมอ่นญุาตให้เดินทางเข้า ........................ วัน/เดือนป� ที่ถกูปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลทีถู่กปฏิเสธ (โปรดอธิบาย โดยละเอียด) .................................................................................... 

26.2 ประเทศทีถู่กปฏิเสธ ไมอ่นุญาตให้เดินทางเข้า ........................ วัน/เดือนป� ทีถ่กูปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลทีถู่กปฏิเสธ (โปรดอธิบาย โดยละเอียด) .................................................................................... 

27. ท่านเคยได้รับวีซ่าอังกฤษ (United Kingdom) ในระยะเวลา 10 ป�ที่ผ่านมาหรือไม่ (หากเคยได้รับ โปรดระบุ โดยละเอียด) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

             ประเภทวีซ่าที่ได้รับ ......................................... รหัสอ้างอิง .............................................. 

28. ทา่นเคยเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษ หรือไม ่(หากเคยได้รับ โปรดระบุ โดยละเอียด) 

         ไม่เคย 

เคยไป    วัน/เดือน/ป� ที่เดินทางไป-กลับ ........................................... วัตถุประสงค์ ........................... 

29. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการดํารงชีพระหว่างการเดินทาง และระหว่างพํานกั 

(ตรงกับใบสมัครวีซ่าส่งสถานเอกอัคคราชทูต) 

            ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อืน่ออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 



 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของทา่น
ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 

 เมื่อท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร์ และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทันท ี!! หากดําเนินการลา่ช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ย่ืนสถานทูต 
เนื่องจากข้อมลูทั้งหมด บริษัทฯจําเป�นต้องดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลทีไ่ม่สอดคล้องกับ

ความเป�นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 
  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้ชัดเจน (ระบุ

เป�นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ช่ือบริษัท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนป�ที่เร่ิมงาน 
 
 
 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน
ถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

          - ท่านจําเป�นต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมติัวีซ่าเป�นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป�นเพียงตัวกลางที่
คอยให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเทา่นัน้  
 

ศูนย์รับคําร้องยืน่วีซ่าอังกฤษ VFS Global, Soi Sukhumvit 13 

 


	โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)

