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CODE: MH91 Amazing London ทวัรอ์งักฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ ์ออ๊กซฟอรด์ 6วนั 3คนื 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรอ์งักฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ ์ออ๊กซฟอรด์ 6วนั3คนื

เดนิทางโดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES (MH) 

เครือ่งล าใหญ ่A380 ใหม ่เสน้ทางระยะไกล  KUL-LHR พเิศษ!!! น า้หนกักระเป๋า 30 KG 

◊ ลอนดอน ซาลสบ์วัร ี ่ชม1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลก เสาหนิสโตนเฮนจ ์ เมอืงออ๊กซฟอรด์ 

◊ ซติ ีท้วัรล์อนดอน ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน หอนาฬกิาบิก๊เบน เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์ 
    ถา่ยรปูพระราชวงับคัก ิง้แฮม จตรุสัทราฟลัการ ์ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กซฟ์อรด์ 

◊ สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ 

◊ อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 1วนั 

 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(พกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

12 - 17 เม.ย. 61 49,900  
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 13,000 บาท) 

12,000 25  

28 เม.ย. - 3 พ.ค. 61 43,900 12,000 25  

26 - 31 พ.ค. 61 39,900 12,000 25  

27 ก.ค. - 1 ส.ค. 61 45,900 12,000 25  

11 - 16 ส.ค.61 43,900 12,000 25  

13 - 18 ต.ค. 61 39,900 12,000 25  

23 - 28 ต.ค. 61 39,900 12,000 25  

1 - 6 ธ.ค. 61 41,900 12,000 25  

บรษิทั  บญุทรพัยท์วัร ์ จ ำกดั  
BOONSARP TOUR CO,. LTD 

   99/1 ถ.กาญจนาภเิษก เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
   TEL: (662) 9987341-42), (662) 0003835-36 
   TEL: (6696) 2590024 (6681) 3544803  
          ใบอนุญาตธุรกจิน าเทีย่วเลขที ่11/2152 
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8 - 13 ธ.ค. 61 43,900 12,000 25  

29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62 49,900 12,000 25  

 

 

 

ไฟลท์บนิ  

Departure  MH783 BKK-KUL 17.05-20.20 // MH002 KUL-LHR 23.30-05.35+1 

Return MH001 LHR-KUL 21.25-18.25+1 // MH796 KUL-BKK 22.00-23.10 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์
                 

 
14.00 น. พรอ้มกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหวา่งประเทศช ัน้ 4 โซน G เคานเ์ตอรส์าย การบนิ Malaysia 
Airlines (MH) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก
ดา้นเอกสาร 

17.05 น. เดนิทางสู่ สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี เทีย่วบนิที ่
MH783 

20.20น. ถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่นําท่านเดนิทางสู ่สนามบนิฮทีโธรว ์กรุงลอนดอน 
ประเทศองักฤษ  

23.30 น. นําทา่นเดนิทางสูก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ เทีย่วบนิที ่MH 002  
 
วนัทีส่อง       สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์กรงุลอนดอน – ซาลสบ์วัรี ่- เสาหนิสโตนเฮนจ ์– เมอืงออ๊กซฟอรด์ – 
                    ลอนดอน       อาหาร เทีย่ง,เย็น 

 
05.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ (เวลาทอ้งถิน่จะชา้กวา่เวลาในประเทศไทย 

6 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทาง ตรวจ
คนเขา้เมอืง และรับสมัภาระ จากนัน้นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ 

08.00 น. นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงซาลสบ์วัรี ่(Salisbury) เมอืงชนบทเล็กๆ
แบบองักฤษ อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องกรงุลอนดอนระหว่างทางท่าน
สามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ทัง้ทุ่งหญา้อันกวา้งใหญ่ที่
สวยงามตามเสน้ทางผ่าน นําท่านชม กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์
(Stonehenge) 1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลก  กองหนิหรอืแนวแทง่หนิ
ที่เป็นความลับดํามดืในช่วงหนึ่งของประวัตศิาสตร์ แนวหนินี้มขีนาด
มหมึาเรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสูงขนาด
ใหญ่ประมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยูก่ลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซอ้น
กันอยู่3วงมอีายุประมาณปลายยุคหนิถงึตน้ยุคบรอนซ ์ใหท้่านไดเ้ก็บ
ภาพทีร่ะลกึถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) อาหาร
ทอ้งถิน่ 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงออ๊กซฟอรด์ (Oxford) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้น
การศกึษา ถ่ายรูปมหาวทิยาลัยไครชเ์ชริท์ ที่เก่าแก่อายุกว่าพันปีและ
ไครช์เชริท์คอลเลจ ทีน่ี่บางหอ้งเคยใชเ้ป็นสถานที ่  ถ่ายทําภาพยนตร์
แฮรร์ีพ่อตเตอร ์เป็นตน้ นําท่านเดนิชมเมอืงทีเ่ก่าแกแ่ละสวยงาม แลว้
ผ่านชมสถานที่สําคัญต่างๆ เช่น โบสถ์ประจําเมอืง จัตุรัสกลางเมอืง 
ศาลาว่าการประจําเมือง อาคารพพิธิภัณฑ์ต่างๆ และย่านการคา้จน
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับสูล่อนดอน 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) อาหารจนี หลัง
อาหารนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 
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ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Bath Road หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทีส่าม   ซติ ีท้วัรล์อนดอน - ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน - หอนาฬกิาบิก๊เบน - เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์-  

                ถา่ยรปูพระราชวงับคักิง้แฮม - จตรุสัทราฟลัการ ์- ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กซฟ์อรด์ 
                 อาหาร เชา้ ,เทีย่ง 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

นําท่านชม กรุงลอนดอน มหา
นครอันยิ่งใหญ่ที่ เ ต็มไปดว้ย
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็น
เมอืงหลวงแหง่เครอืจักรภพ และ
ศูนย์รวมอํานาจการปกครอง
ของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน 
และเป็นศนูยร์วมสถาปัตยกรรมที่
สวยงามแห่งหนึ่งของโลก  นํา
ท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆและเดนิชมววิโดยรอบของ ทาว
เวอร ์ออฟ ลอนดอน (Tower of London) (ค่าทัวรไ์มร่วมค่าเขา้ชม
ประมาณ14.50ปอนด)์ สรา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลยีมที่1แห่งอังกฤษใน
ปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังและ
ป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน มกีารขุดคูคลองลอ้มรอบปราสาท
เพื่อป้องกันระหว่างกําแพงชัน้ในและนอก ปัจจุบันใชเ้ก็บมหามงกุฎ
และเครือ่งเพชรของพระราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานทีแ่หง่ประวติศิาสตร์
ทีย่าวนานและมสีสีันทัง้สยดสยองและน่ากลัว เนื่องจากครัง้หนึ่งที่นี่
เคยเป็นคกุและทีป่ระหารมากอ่น ใกล ้ๆ กันเป็นทีต่ัง้ของสะพาน Tower 
Bridge อกีสญัลักษณ์หนึง่ของลอนดอน ปัจจบุนัเป็นพพิธิภัณฑซ์ึง่เป็น
กลุ่มอาคารและหอคอย นําท่านชม หอนาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN) 
ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตัง้อยู่บนหอสูง 180 ฟตุ หนา้ปัด
กวา้ง 23 ฟตุ ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิว้ ระฆังตหีนักถงึ 14 ตัน สรา้ง
ขึน้โดย เอ็ดมนัต ์เมคเกตต ์เดนสิัน เป็นนาฬกิาทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกเป็น
ศนูยค์วบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรนีิ  ช ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของ
โลก โดยผ่านทางวทิ  ยุ BBC ลอนดอน  ในการถ่ายทอดเสยีงการตี
ระฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬกิาประจําพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์
ซึง่ในปัจจบุนัใชเ้ป็นรัฐสภาอังกฤษ ตัง้อยูท่ศิตะวันออกเฉียงเหนือของ
พระราชวัง หอนาฬกิาถูกสรา้งหลังจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสต์มนิส
เตอรเ์ดมิ เมือ่วันที ่16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส ์แบรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ โดยมคีว  ามสงู 96.3 เมตร ตัวนาฬกิา
อยูส่งูจากพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึง่แขวนไวบ้รเิวณชอ่งลมเหนอืหนา้ปัดนาฬกิา ตัวอาคารสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรยี (Victorian gothic) จากนัน้นําท่านถ่ายรูป(ดา้นนอก) วหิารเวสต์
มนิสเตอร ์แอบบยี ์(Westminster Abbey) เดมิเป็นสํานักสงฆ ์(แอบบ)ี แต่ปัจจุบันเป็นวัดนกิายอังกลคิันทีต่ัง้อยู่
ทางตะวันตกของพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบ
กอธคิ นอกจากหอคอยทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟกูอธคิ  แอบบเีวสตม์นิสเตอรเ์ป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นการทําพระราชพธิี
บรมราชาภเิษกและทีฝั่ง  พระบรมศพของพระมหากษัตรยิอ์งักฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถงึปี 
ค.ศ. 1556 แอบบไีดรั้  บเลือ่นฐานะขึน้เป็นมหาวหิาร ตอ่มาในรัชสมยัของสมเด็จพระราชนินีาถเอลซิาเบธที ่1 แอบบี
ก็ไดรั้บแตง่ตัง้ใหเ้ป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar) นําทา่นชม มหานครลอนดอน และใหท้า่นไดบ้ันทกึภาพกับ 
ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลาย
มาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมและเป็นจดุดงึดดูนัก ทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคน
ตอ่ปี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) อาหารทอ้งถิน่ 
นําท่านชมและถ่ายรูปดา้นหนา้ พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham 
Palace) ซึง่เดมิเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะไดรั้บการสถาปนาเป็น
พระราชวัง ประจําราชวงศอ์งักฤษ นําท่านถ่ายรูปกับ จตัรุสัทราฟัลการ ์
(Trafalgar Square) เป็นจัตรัุสทีใ่หญ ่ตัง้อยูใ่จกลางกรงุลอนดอน กลาง
จัตรัุสนัน้มอีนุสาวรยีล์อรด์เนลสนั วรีบรุษุคนสําคัญขององักฤษ ตัง้อยูบ่น
เสาสูงใกล ้ๆ กันเป็นที่ตัง้ของพระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้ชาลสท์ี่ 1 
และป้ายเริม่ตน้กโิลเมตรหรอืไมลท์ี ่0 ทราฟัลการส์แควสย์ังเป็นจุดที่
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นักทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยภาพ ในวันครสิตม์าสจะมกีารประดับไฟ และตน้
ครสิตม์าสอยา่งสวยงาม และเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิ(National  
Galler  y) พพิธิภัณฑภ์าพวาดบุคคลแห่งชาต ิ(National Portrait 
Gallery) ซึง่มภีาพเขยีนจากทั่วยโุรปแสดงอยูก่ว่า 2,300 ภาพ และรวม
ภาพวาดของราชวงศ์อังกฤษและบุคลสําคัญในประวัตศิาสตร์อังกฤษ 
ตัง้แต่ยุคโบราณจนถงึยุคปัจจุบัน ผ่านชมมหาวหิารเซนตป์อล ทีม่ยีอด
โดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานทีใ่ชจั้ดพระราชพธิอีภเิษกสมรส
ระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดี้ไดอาน่าสเปนเซอร ์ผ่านชม ศาลา
กลางเทศบาลนครลอนดอน ศู  นยก์ลางการปกครองสว่นทอ้งถิน่
มากกวา่ 800 ปี แลว้เขา้สู ่ถนนไวทฮ์อลล ์อาคารทีท่ าการของรฐั
ในปจัจบุนั , บา้นเลขที ่10 ถนนดาวนน์ิง่ บา้นพกัของนายกรฐัมนตรอีงักฤษ นําท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบ
รนดเ์นม ณ ถนนออ๊กซฟ์อรด์ (Oxford Street) เป็นยา่นชือ่ดังในกรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ มคีวามยาวถงึ 1.6 
กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชัน้นําขององักฤษ และชอ้ปป้ิงเซน็เตอรม์ารวมกนัอยูบ่นถนนเสน้เดยีวกันมากมาย ไมว่่า
จะเป็นพลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที,หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลุยส,์หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ ซึง่แต่ละ
หา้งก็ลว้นแลว้แตม่ชี ือ่เสยีงดว้ยกนัทัง้ส ิน้ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั
แรม 

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Bath Road หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่     อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 
                อาหารเชา้ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ (มือ้ที ่5) 

อสิระใหท้่านท่องเทีย่วตามอัธยาศัย
เต็มวัน ในกรุงลอนดอน หรือรอบ
นอก ซึ่งสามารถเดินทางไดง้่าย 
โดยรถไฟใตด้นิ Tube รถเมล์ ที่
ค รอบคลุมการ เดินทางทั่ วก รง
ลอนดอนและรอบนอก หรือท่านจะ
เลอืกไปเทีย่วชมบรเิวณรอบนอกกรงุ
ลอนดอน เช่น เมืองแคมบรดิจ์ ซ ึง่
เป็นเมอืงมหาวทิยาลัยน่าเที่ยว ซึง่
ใชเ้วลาเดนิทางจากลอนดอนไมเ่กนิ1ชัว่โมงโดยรถไฟ หรอืจะไปเมอืงวนิเซอรเ์ทีย่วชมพระราชวัง Windsor ซึง่อยู่
ทางทศิตะวันตก โดยสามารถเดนิทางไปกลับจากลอนดอนไดง้า่ยๆ ดว้ยรถไฟ กรณีทีท่า่นเลอืกเทีย่วในลอนดอน จะ
มมีวิเซีย่มสําคัญมากมาย ซึง่มทีัง้เสยีค่าเขา้ชม และ ไมเ่สยีค่าเขา้ชมอาท ิเชน่ บรติชิมวิเซีย่ม National Museum 
ขึน้ลอนดอนอาย น่ังเรอืล่องแมน้ํ่าเทมส ์น่ังรถบัสเปิดประทุน Big Bus เป็นตน้  หรอืไปชอ้ปป้ิงหา้งดัง Harrods ได ้
ตามอธัยาศัย หรอืทา่นจะไปถา่ยรปูหนา้สนามบอล สแตมฟอรด์บรดิจ ์(Stamford Bridge) ซึง่เป็นสนามฟตุบอลของ
สโมสรฟตุบอลเชลซ ีทีต่ัง้อยูท่ี ่ฟลูัม ลอนดอนก็สามารถไปได ้มไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น  (อาหารเทีย่งและ
ค า่อสิระตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: Premier Inn London Heathrow Bath Road หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีห่า้    ลอนดอน - สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ – สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์                        

  อาหารเชา้,เทีย่ง 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

นําท่านเดนิทางสู ่สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) 
เมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมสเ์ช็คสเปียร ์นักเขยีนบทละครชาวอังกฤษและกวี
เอกผูย้ ิง่ใหญ่ของโลก เชญิสัมผัสชวีติความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต และ
เยีย่มชมโบสถเ์ก่าแก ่Holy Trinity สถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับกวี
เอกผูน้ี ้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ยา่นใจกลางเมอืง 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) อาหารจนี 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ (Bicester village shopping Centre ) กอ่ตัง้ในปี1992 มรีา้นคา้

มากกวา่900รา้นของแฟชัน่ชัน้นําของโลกและแบรนดไ์ลฟ์สไตลค์อลเลคชัน่ทันสมยั อาท ิBally , Burberry , Calvin 
Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi ,Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s , 
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Max Mara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , POLO , 
Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ (อสิระ
อาหารเย็นตามอัธยาศัย)จนถงึเวลานัดหมายนําท่านเดนิทางสู่สนามบนิ
นานาชาตฮิทีโธรว ์เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลับ 

21.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุกวัลาลมัเปอร ์โดยเทีย่วบนิที ่MH001 
 
 
วนัทีห่ก       สนามบนิกรงุกวัลาลมัเปอร ์- สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
 
 
 18.25 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุกวัลาลมัเปอร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางสูป่ระเทศไทย 
 22.00 น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย เทีย่วบนิที ่MH796  
 23.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 
2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
 
3.การช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท 
(กรณุาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่และสาํเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มกบัหลักฐานโอนเงนิมดัจําคา่ทัวร)์ 
 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 25 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**ส าคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากว่า 3 หนา้) **กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัด
จําคนื ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ  30 กโิลกรมั (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืข ึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศ
ภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย 

แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การ
ทําประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุ
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ในการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณี
ทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7.คา่วซีา่ดว่น กรณีทา่นสง่เอกสารยืน่ไมท่ันวซีา่ปกต ิประมาณ 6,900 บาท 
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 30 GBP ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ และน า้ใจจากทา่น 
9.ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย 
แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การ
ทําประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุ
ในการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณี
ทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
 
** กรณุากรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆทีป่ระกอบการยืน่วซีา่ใหก้บับรษิทั หลงัจาก

จองทวัร ์ก าหนดไมเ่กนิ 10 วนั เนือ่งจากควิวซีา่จะไมส่ามารถล็อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น ** 
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*อาจมบีางชว่งทีค่วิยืน่วซีา่มจี านวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นก าหนด 

 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองทีV่FS Global (เทรนดี ้ชัน้28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิว้มอื และสแกนม่านตา 

(เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกบัทา่น และดําเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งดําเนนิการนัดควิยืน่วซีา่ ( ในการทําควิวซีา่ เอกสารทุกอย่างของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดก่อน และทางเราจะกรอก

ออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยูก่บัทางสถานฑตูและในระหวา่งดําเนนิการไม่

สามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ ืน่คําขอทกุคนตอ้งไปทีศ่นูยรั์บคําขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายตํุ่ากวา่ 5 ปีตอ้งไปปรากฏตัวทีศ่นูยด์ว้ย แต่

ไมต่อ้งใหข้อ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)  เด็กทีม่อีายนุอ้ยกว่า 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญ่พาไปดว้ย และผูใ้หญ่นี้จะตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ที่

ของวเีอฟเอส  

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุนัทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลบั และหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่

จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่งา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ของทา่น  

2.เอกสารสว่นตวั สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาบตัรขา้ราชการ / สําเนาใบเปลีย่นชือ่ -นามสกลุ, สําเนา

ใบหยา่ หรอื ทะเบยีนสมรส / สําเนาสตูบิตัร ( ในกรณีทีเ่ป็นเด็ก ) 

3.หลกัฐานการท างาน 

   - หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท ทีท่า่นทํางานอยู ่( เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) ตอ้งระบตํุาแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนปัจจบุัน, 

วันเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกับบรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้ จะกลับมาทํางานตามปกตหิลัง

ครบกําหนดลา (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

    - กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอสําเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอื หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ทีค่ัดสําเนาไว ้ไม่

เกนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์ 

    - กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

4. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบันการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ 

พรอ้มถา่ยสําเนาบตัรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

*** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา หรอืเดนิทางไปกับบดิา 

หรอื มารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอมจากทางอําเภอ โดยทีบ่ดิา, และมารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความ

จํานงในการอนุญาตใหบุ้ตร เดนิทางไปต่างประเทศกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรือ

ผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และตราประทับจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

บดิาและมารดาพรอ้มเซน็รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

5.หลกัฐานการเงนิ  

5.1 ผูเ้ดนิทางออกค่าใชจ้่ายเอง สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิหรือสําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจําส่วนตัว 

ยอ้นหลัง  6 เดอืน 1 ชดุ  (โดยปรับสมดุบญัชขีองทา่นใหถ้งึปัจจบุนัดว้ย) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมี

จํานวนไมตํ่่ากวา่ 6 หลักเพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการ เงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสู่
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ภมูลํิาเนา (กรณีนีส้ถานทตูอาจจะขอสมดุบญัชตีัวจรงิเก็บไวใ้นระหวา่งการพจิารณา (นําไปเผือ่ในวันยืน่วซีา่ดว้ย) และคนืใหก้ับ

ทา่นในวันทีรั่บวซีา่)  

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง หรอืเดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออก

หนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย ใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ย 

    - ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(บคุคลทีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกด

ชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารลว่งหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่

เกนิ 30 วัน หลังจากธนาคารออกให ้

    - ตอ้งท าหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั (Sponsor Letter) 

**** ทางสถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั **** 

**** เอกสารทางการเงนิ สามารถใชบ้ญัชเีงนิฝากประเภท กองทนุ พนัธบตัรรฐับาล และสลากออมสนิได ้**** 

ศนูยย์ืน่วซีา่องักฤษ 

The Trendy Office Building, 28th Floor, Sukhumvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 
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โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

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

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

2. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานทีเ่กดิ ............................... 

3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี ................................................................................... 

 โปรดระบเุหตทุีเ่ปลีย่น ) ................................................................................... 

4. ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 

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

............................. ...................... รหัสไปรษณีย ์ ....................อเีมลแ์อดเดรส............................................ 

โทรศัพทบ์า้น .....................................................  มอืถอื ..................................................... 

5. อาชพีปัจจบุนั .............................................. ตําแหน่ง ...................................................................... 

ชือ่สถานทีทํ่างาน หรอืรา้นคา้ โรงเรยีน มหาวทิยาลัย  .............................................................................................  

ทีอ่ยู ่...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์...............โทรศัพทท์ีทํ่างาน /โรงเรยีน /มหาวทิยาลัย...................... อเีมล.์................................. 

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

7. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรณุาระบ ุ

 ชือ่-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.................................. 

 ชือ่-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.................................. 

 ชือ่-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.................................. 

8.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบุนั ทา่นอาศัยมากีปี่............................................................................................................ 

9.วัน เดอืน ปี เกดิของบดิา.......................................................................สถานทีเ่กดิ................................. 

10.วัน เดอืน ปี เกดิของมารดา...................................................................สถานทีเ่กดิ.................................. 

11.รายไดต้อ่เดอืน............................................บาท  

12.รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก......................................................................... 

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

13.คา่ใชจ้า่ยของทา่นตอ่เดอืน.........................บาท  

14.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่งๆ ตอ่เดอืน...................บาท 

15.ทา่นมหีลกัทรัพยส์ว่นตวันอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบตัร หุน้ หรอือืน่ๆ กรณุาระบุ

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

......................................................................................................................................................... 
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16.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอืน่ๆนอกเหนอืจากประเทศองักฤษหรอืไม ่

ถา้เคย โปรดระบปุระเทศนัน้และเพราะเหตใุด....................................................................................... 

17.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษหรอืไม.่..................................... 

ถา้เคย เพราะเหตใุด

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

18.ภายใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ หรอืไม…่……………………………………….…………………………… 

ถา้เคย ไดว้ซีา่ประเภทไหน................................................................. 

วันออกวซีา่...........................................................วันหมดอายขูองวซีา่....................................................... 

เดนิทางเขา้องักฤษกีค่รัง้..................เมือ่วันที.่....................................................ถงึวันที ่................................ 

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

สถานทีเ่กดิดว้ย 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

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........................... 
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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.วันเดนิทางไปองักฤษ วนัที ่..........................................ถงึวันที.่............................................... 

23.ทีพ่ักในองักฤษ........................................................................... 

ทีอ่ยู.่................................................................................................................................................ 

.................................................................................................เบอรโ์ทร.......................................... 

24.บรษัิททีค่ณุทํางาน บรษัิททําเกีย่วกบัอะไร

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

25.มเีงนิคงเหลอืในบญัชทีัง้หมดเทา่ไหร ่............................................................................................................... 

*** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น *** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เลา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 

- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการท างานของทา่นเป็น

ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 

 
หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตัวกลาง
และคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

 


