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UQR10 Time to go London.. ENGLAND 8วนั5คนื 
เที!ยวองักฤษ ลอนดอน ออกซ์ฟอรด์ ซอลส์บร ีแมนเชสเตอร ์สโตนเฮนจ ์ 

 

เท ี!ยวเมอืงลเิวอรพู์ล เยี!ยมชม LFC stadium Tour & Museum สนามฟุตบอลแอนฟDลด์ ย่านตึกอิฐแดง 

เที!ยวชมเมอืงซอลส์บร ี1 ใน 7 สิ!งมหัศจรรย์ สโตนเฮนจ์ เมอืงบวิไบรี! หมู่บ้านไบบิวรี! เวนิสน้อย เมอืงแมนเชสเตอร ์ 

เท ี!ยวลอนดอน พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ หอนาOิกาบิPกเบน พระราชวงับัคกิQงแฮม ลอนดอนอาย ถนนออกซ์ฟอร์ด 
 

เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 

“สายการบนิที!ดที ี!สุดในโลก (The World's Best Airline)”  
นํQาหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื!อง 25 Kg. / CARRY ON 7 Kg.    
 

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ปj 
(บาท) 

เด็ก 2-11 ปj 
ไม่เสริมเตียง (บาท) 

พักเดี!ยว / เดินทาง
ท่านเดียว เพิ!ม (บาท) 

ที!นั!ง หมายเหตุ 

24-31 พฤษภาคม 2566 94,900 
ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 ปj 
ราคา 14,500 บาท) 

84,488 19,500 25  

>> ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่าองักฤษและค่าบรกิารแล้ว << 
 

 

� 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 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัQน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน QATAR 

AIRWAYS (QR) โดยมีเจ้าหน้าที!บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปyาก่อนขึQนเครื!อง  

20.15 น.  นําท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที!ยวบินที! QR835 

23.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลี!ยนเครื!อง 

 

 

 
   

02.00 น.   นําท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานลอนดอนฮทีโธรว์ ประเทศองักฤษ เที!ยวบนิที! QR009 

07.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ นําท่าน

ผ่านขัQนตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง ศุลกากร (เวลา

ท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 7 ชัวโมง) ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

นําท่านขึQนรถโค้ชปรับอากาศ นําท่านเดินทางสู่ เมืองซอลส์บรี  

(Salisbury) (ระยะทาง 115 กม./ 1.30 ชม.)  เป}นเมืองที!ตัQงของ

อนุสรณ์สถานสําคัญยุคก่อนประวัติศาสตร์ 1 ใน 7 สิ!งมหัศจรรย์

ของโลกยุคกลาง นัQนคือ สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) กองหินหรือ

แนวแท่งหินที!เป}นความลับดํามืดในช่วงหนึ!งของประวัติศาสตร์ แนว

วันที! โปรแกรมทอ่งเที!ยว เช้า เที!ยง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ QR835 BKK-DOH 20.15-23.15 –  
ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี!ยนเครื!อง 

    

2 

ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด QR009 DOH-LHR 02.00-
07.05  ท่าอากาศยานลอนดอนฮทีโธรว์ -เมืองซอลส์บรี - สโตน
เฮนจ์ -เมืองไบบวิรี! - หมู่บ้านบิวไบรี! - เมืองเวนิสน้อยแห่ง
อังกฤษ - เมืองเชลต์นัม   

 � � Leonardo Hotel Cheltenham 

4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 
เมืองเชลต์นัม – เมืองลิเวอร์พูล - LFC stadium Tour & 
Museum - มหาวิหารลิเวอร์พูล - ย่านตึกอิฐแดง - เมือง
แมนเชสเตอร์  

� � � 
Marriott Victoria and  

Albert Hotel 4* 
 หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

4 
วิหารแมนเชสเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – 
บ้านเช็คสเปjยร์ – เมืองลอนดอน � � � 

Hotel Hilton London 

Kensington 4*  

หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

5 
อาคารรัฐสภาแห่งอังกฤษ – พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ – หอ
นาOิกาบิPกเบน – พระราชวังบัคกิQงแฮม – จัตุรัสทราฟ�ลการ -  
เอมิเรตส์ สเตเดียม           

� �  
Hotel Hilton London 

Kensington 4*  

หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

6 
เมืองลอนดอน - สะพาน Tower Bridge – ลอนดอนอาย - the 
shard London - เอาท์เล็ท บิสเตอร์วิลเลจ � �  

Hotel Hilton London 
Kensington 4* 

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

7 
ถนนออกซ์ฟอร์ด - ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว ์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  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี!ยนเครื!อง 

25 พ.ค. 66  ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด - ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ -เมืองซอลส์บรี - สโตนเฮนจ์ -เมืองไบบิวรี! –  
       หมู่บ้านบวิไบรี! - เมืองเวนิสน้อยแห่งอังกฤษ - เมืองเชลต์นัม                   � อาหาร เที!ยง,เย็น             



หินนีQมีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112 ก้อน ตัQงโดดเดี!ยวอยู่

กลางทุ่งนา คาดว่าถูกสร้างขึQนเมื!อ 5,000 ปjที!แล้ว ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ค่าเข้าชมรวมในค่าทัวร์)  

เที!ยง � รับประทานอาหารเที!ยง (มืQอที!1) 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองไบบิวรี! (Bibury) (ระยะทาง 90 กม. / 1.30 ชม.)  พาท่านเดินเล่นรอบๆ หมู่บ้านไบบิวรี! (Bibury 

Village) หมู่บ้านที!สวยที!สุดในอังกฤษ เป}นหมู่บ้านสไตล์วินเทจทรงกระท่อมหินโบราณที!ถูกเรียงรายกันเป}นแถวๆ พร้อมมี

แม่นํQาสายเล็ก ๆ  ไหลผ่านหมู่บ้าน มีความเก่าแก่ดัQงเดิม แต่ยังดูมีความน่ารักสไตล์อังกฤษ จากนัQนนําทุกท่านเที!ยวชม 

เมืองเวนิสน้อยแห่งอังกฤษ (Bourton-On-The-Water) (ระยะทาง 29 กม. / 30 นาที)  เมืองเล็กๆ ที!ตัQงอยู่ริมนํQา เป}น

หมู่บ้านไสตล์อังกฤษ มีแม่นําเล็ก ๆ ไหลผ่านพร้อมมีเจ้าเป}ดน้อยล่องมาตามแม่นํQาอีกด้วย อีกทัQงยังมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้าน

ของที!ระลึกมากมาย ให้ท่านเลือกซืQอช้อปกันได้  จากนัQนให้ท่านอิสระเดินเล่นรอบๆเมืองได้ตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 
 

 นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเชลต์นัม (Cheltenham) เมืองดังแห่งเรื!องสปา เมืองเก่าเเก่ที!ตัQงอยู่ทางภาคกลางตอนใต้ของ
ประเทศอังกฤษ ถือว่าเป}นเมืองที!มีธรรมชาติงดงามเเละมีมนต์เสน่ห์ที!ทําให้มีผู้คนนิยมมากพักผ่อนกันเป}นอย่างมาก 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มืQอที!2)  

ที!พัก: Leonardo Hotel Cheltenham 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื!อโรงแรมที!ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืQอที!3) 
 นําทุกท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองลิเวอร์พลู (Liverpool) (ระยะทาง 229 กม. / 3.30 ชม.) เป}นเมืองที!เป}นที!ตัQงของสโมสรฟุตบอลลิ

เวอร์พูล หรือ หงส์แดง ซึ!งแข่งขันอยู่ในพรีเมียร์ลีก Premier League ลีกสูงสุดของฟุตบอลอังกฤษ  
เที!ยง � รับประทานอาหารเที!ยง (มืQอที!4) 

 จากนัQนนําท่าน เข้าชม LFC stadium Tour & Museum พิพิธภัณฑ์ที!จัดแสดงของเกี!ยวกับสโมสรลิเวอร์พูล สํารวจ
เรื!องราวของลิเวอร์พูล เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันโด่งดังของสโมสร และเพลิดเพลินไปกับถ้วยรางวัลใหม่ล่าสุด อีกทัQงถ้วย
รางวัล เสืQอแข่งขัน เยี!ยมชมส่วนต่างๆ เช่น ห้องแถลงข่าว ห้องรับรองผู้จัดการ และห้องแต่งตัวของทีม อิสระให้ทา่น
ถ่ายรูปและเดนิชมตามอัธยาศัย (ระยะเวลาการเข้าชมประมาณ 1.30 ชม.)  จากนัQนนําท่านเก็บภาพความประทับใจที! มหา
วิหารลิเวอร์พูล Liverpool Cathedral เป}นโบสถ์ที!ใหญ่ที!สุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ที!สุดในอังกฤษ และใหญ่เป}นอันดับ 5 ของ
โลก สร้างเสร็จตัQงแต่ 1978 โดยใช้เวลาสร้างทัQงหมด 74 ปj เยี!ยมชม ย่านที!ฮิปที!สุดในลิเวอร์พูล Albert Dock ย่านตึกอิฐ
แดง ซึ!งเป}นแหล่งรวมความเจริญของเมืองลิเวอร์พูล เพราะที!นี!เต็มไปด้วย ร้านอาหาร บาร์ พิพิธภัณฑ์ สถาป�ตยกรรม
สวยๆ ความโดดเด่นของที!นี!ก็คือ ย่านนีQเป}นอาคารเก่าแก่ที!ก่อสร้างด้วยอิฐปูนแห่งแรกๆ ในอังกฤษ และมีสีแดงสวยไปทั!ว
ทัQงย่าน และยังถูกขึQนทะเบียนเป}น 1 ใน มรดกโลกอีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 พ.ค. 66 เมืองเชลต์นัม – เมอืงลิเวอร์พูล - LFC stadium Tour & Museum - มหาวิหารลิเวอร์พูล - ย่านตึกอิฐแดง –  
                              � อาหาร เช้า,เที!ยง,เย็น

 



เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มืQอที!5)  

จากนัQนเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) (ระยะทาง 55 กม. / 1 ชม.) เมืองนีQเจริญรุ่งเรืองจากการผลิตสิ!งทอ

ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลให้เมืองเล็กๆอย่างแมนเชสเตอร์กลายเป}นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป}น

เมืองที!มีชื!อเสียงจากการกีฬาฟุตบอล โดยมีทีมที!มีชื!อดังอยู่  2 สโมสรด้วยกัน ได้แก่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (ปjศาจแดง) 

และ แมนเชสเตอร์ซิตี (เรือใบสีฟ�า)  

ที!พัก: Marriott Victoria and Albert Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื!อโรงแรมที!ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืQอที!6) 

แ ว ะถ่ายภาพด้านหน้าของ วิหารแมนเชสเตอร์ (Manchester Cathedral) นัQน นับว่าเป}นอาคารประวัติศาสตร์ที!มี

ความสําคัญเเละสวยงามอย่างมาก ในรูปเเบบของสถาป�ตยกรรมก็มีความงดงาม ป�จจุบันใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

รวมทัQงเป}นส่วนหนึ!งของ Church of England อีกด้วย  

เที!ยง � รับประทานอาหารเที!ยง (มืQอที!7) 

เที!ยวชม เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) ที!ตัQงอยู่ริมฝ�! งแม่นํQาเอวอน อันเป}นบ้านเกิดของวิ

ลเลี!ยม เช็คสเปjยร์ (William Shakespeare) กวีที!มีชื!อเสียงที!สุดของอังกฤษ นําท่านชม บ้านเช็คสเปjยร์ (Shakespeare’s 

Birthplace) ที!เล่าเรื!องราวชีวิตความเป}นอยู่ของกวีเอกในอดีต อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย  

 

จากนัQนนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) เมืองคุ้นหูนักท่องเที!ยวจากทั!วโลก มีประวัติศาสตร์ของเมืองที!

ยาวนานกว่า 2,000 ปj ซึ!งป�จจุบันได้ชื!อว่าเป}นเมืองหลวงทางการเงินของโลก (เช่นเดียวกับนิวยอร์ก) ทัQงยังเป}นหนึ!งใน

ศูนย์กลางทางด้านการเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ รวมถึงเป}นศูนย์กลางการคมนาคม และเป}นเมืองท่องเที!ยว

สําคัญของทวีปยุโรป 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มืQอที!8) 

 ที!พัก: Hotel Hilton London Kensington 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื!อโรงแรมที!ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 
 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืQอที!9) 
 พาทุกท่านแวะถา่ยภาพด้านหน้ากบั อาคารรัฐสภาแห่งอังกฤษ (Houses of Parliament) อาคารรัฐสภาแห่งนีQนัQนมีวิว

ทิวทัศน์ที!สวยงามเป}นอย่างมาก ถ้าหากท่านมองจากด้านนอกเข้าไปที!อาคารรัฐสภาแล้วก็ท่านจะเห็นฉากของแม่นํQาทําซึ!ง
อยู่ด้านหน้าของอาคารรัฐสภาแห่งนีQนานๆที!นี!จึงเป}นวิวที!งดงามเป}นอย่างมากเลยทีเดียว พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ 
(Westminster Palace) เป}นสถานที!ประชุมของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร ซึ!งเป}นที!รู้จักกันดีในป�จจุบันในฐานะอาคาร
รัฐสภาเป}นพระราชวังที!เก่าแก่ที!สุดในลอนดอนซึ!งเป}นมรดกโลกและเป}นหนึ!งในอาคารที!เป}นที!รู้จักมากที!สุดในโลก หอ
นาOิกาบิPกเบน (Big ben clock tower) ที!เป}นหนึ!งในนาOิกาที!มีชื!อเสียงที!สุดในโลก สัญลักษณ์สําคัญของทัQงกรุงลอนดอน
และสหราชอาณาจักร รวมถึงปรากฎอยู่ในงานศิลปะ หนังสือ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์มากมาบ 

27 พ.ค. 66  วิหารแมนเชสเตอร์  - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้านเช็คสเปjยร์ –   เมืองลอนดอน    
            � อาหาร เช้า,เที!ยง,เย็น

28 พ.ค. 66 อาคารรัฐสภาแห่งอังกฤษ – พระราชวงัเวสต์มินสเตอร์ – หอนาOิกาบิPกเบน – พระราชวังบัคกิQงแฮม – จัตุรัสทราฟ�ลการ์ 
     - เอมิเรตส์ สเตเดียม                          � อาหาร เช้า,เที!ยง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ถ่ายภาพดา้นหนา้ พระราชวังบัคกิQงแฮม (Buckingham Palace) เป}นพระราชวังประจําราชวงศ์อังกฤษ เป}นอึกหนึ!งแลนด์
มาร์คสําคัญในลอนดอน โดยเป}นพระราชวังที!มีความเก่าแก่มากกว่า 300 ปj ที!มีความสวยงาม มีบริเวณเชื!อมต่อกับสถานที!
ท่องเที!ยวสําคัญอื!นๆ ในลอนดอน ชมความสวยงามและยิ!งใหญ่ของพระราชวังบัคกิQงแฮม สถานที!สําคัญอีกแห่งของ
ลอนดอนที!นักท่องเที!ยวนิยมมาถ่ายรูปอีกทัQงยังเป}นแหล่งที!นกัท่องเที!ยวใช้นั!งรอชม การผลัดเวรยามของทหารอันสวยงาม
อันสวยงามและเป}นไฮไลท์หนึ!งของการมาเที!ยวชมพระราชวังแห่งนีQนั!นเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัQนอิสระให้ท่านพักผ่อนที! จัตุรัสทราฟ�ลการ์ (Trafalgar square) สร้างขึQนในปj ค.ศ. 1830 เพื!อเป}นอนุสรณ์สถานของ
ยุทธนาวีทราฟ�ลการ์และสงครามวอเตอร์ลูระหว่างอังกฤษกับฝรั!งเศสในปj ค.ศ. 1805 ซึ!งลักษณะเด่นของจัตุรัสทราฟ�ลการ์
ก็คือ มีเสาหินที!เป}นอนุสาวรีย์ เนลสันตัQงอยู่บริเวณจุดศูนย์กลาง โดยที!มีสิงโตโลหะ 4 ตัวล้อมรอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เที!ยง � รับประทานอาหารเที!ยง (มืQอที!10) 

13.30 นําท่านเดินทางสู่ เอมิเรตส์ สเตเดียม (Emirates Stadium) เพื!อถ่ายภาพด้านหนา้ของสนามเอมเิรตส์ สเตเดยีม เป}นสนาม

เหย้าของสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล ออกแบบโดยสถาป�ตยกรรม HOK Sport สนามแห่งนีQอัฒจรรย์เป}นเก้าอีQทัQงหมด 60,355 

ที!นั!ง ซึ!งนับว่าเป}นสนามฟุตบอลที!ใหญ่ที!สุดเป}นอันดับ 2 ของพรีเมียร์ลีกตามหลังเพียงสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดของทีมแมนยู

เท่านัQน และเป}นสนามกีฬาที!ใหญ่เป}นอันดับ 3 ในลอนดอนรองจากสนามเวมบลีย์และสนามทวิกเคนแฮมค่ะ 

 � อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย จากนัQนนําทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลอนดอน (London)  

    ที!พัก: Hotel Hilton London Kensington 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื!อโรงแรมที!ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 



 

 
 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืQอที!11) 
 พาทุกท่านชมแลนด์มาร์ค เมืองลอนดอน (London) เริ!มต้นที! สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน (London Tower Bridge) 

เป}นสะพานที!ขึQนชื!อว่าเป}นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน โดยมีลักษณะเป}นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ใกล้ๆกัน
เป}นที!ตัQงของ สะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ!งของลอนดอน ป�จจุบันเป}นพิพิธภัณฑ์ ซึ!งเป}นกลุ่มอาคารและ
หอคอยหลัง ท่านสามารถบันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ!งเป}นชิงช้าสวรรค์ที!สูงที!สุดในทวีปยุโรป มีความ
สูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป}นสถานที!ท่องเที!ยวที!ได้รับความนิยมและเป}นจุดดึงดูดนัก ท่องเที!ยวได้อย่างมาก มี
ผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปj และ the shard London ถูกออกแบบในลักษณะสมัยใหม่นิยมและคติคํานึงประโยชน์ เป}น
อาคารประเภท mixed-use tower มีความสูง (รวมเสาอากาศ) 309.6 เมตร มีทัQงหมด 72 ชัQน จนกลายเป}นหนึ!งในอาคาร
ระฟ�าที!มีความสูงมากที!สุดแห่งหนึ!งในยุโรปตะวันตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที!ยง � รับประทานอาหารเที!ยง (มืQอที!12) 

 จากนัQนนําท่านสู่ เอาท์เล็ท บิสเตอร์วิลเลจ (Bicester outlet)  (ระยะทาง 100 กม. / 1.30 ชม.)   เป}นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่

ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที!ยวจากทั!วโลกเพื!อตะลุยช้อปปDQ ง มีสินค้าแฟชั!นมากมายให้เลือก ซึ!งเต็มไปด้วยร้านค้าแบ

รนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป}นเสืQอผ้า กระเปyา รองเท้าตามแฟชั!น อีกทัQงยังมีร้านอาหารและเครื!องดื!มในคาเฟ�และร้านอาหาร

ในหมู่บ้านให้ลองเลือกชิมอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปและช้อปปDQ งตามอัธยาศัย  � อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

    ที!พัก: Hotel Hilton London Kensington 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื!อโรงแรมที!ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืQอที!13) 
 อิสระช้อปปDQ งที! ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford street) เป}นย่านช้อปปDQ งที!เป}นถนนยาวประมาณ 2.4 กิโลเมตร มีร้านค้าและ

ร้านอาหารประมาณ 300 แห่ง บริษัทและหน่วยงานหลายแห่งมักมาเปDดที!นี! เนื!องจากอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนและง่ายต่อ
การเข้าถึง เที!ยวชมร้านค้าชื!อดังนับร้อย คาเฟ� และร้านอาหารในถนนแห่งการช้อปปDQ งที!คึกคักที!สุดแห่งหนึ!งในยุโรป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

29 พ.ค. 66 เมืองลอนดอน - สะพาน Tower Bridge – ลอนดอนอาย - the shard London - เอาท์เล็ท บิสเตอร์วิลเลจ 
                                                                                                                                                � อาหาร เช้า,เที!ยง

30 พ.ค. 66  ถนนออกซ์ฟอร์ด - ท่าอากาศยานลอนดอนฮทีโธรว์ ประเทศอังกฤษ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด       � อาหาร เช้า  



 จากนัQนนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ เพื!อทางกลับสู่ ประเทศไทย 
11.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนฮทีโธรว์ ประเทศองักฤษ  
 นําท่านท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที!ยวบินที! QR004 

15.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ 

23.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลี!ยนเครื!อง 

 

 

02.00 น.   นําท่านเดินทางสู่ถึง ประเทศไทย เที!ยวบินที! QR834 

07.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี!ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขึQนอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ!น สถานที!ท่องเที!ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ!น ณ เวลานัQน 

ทัQงนีQการเปลี!ยนทางบริษัทจะคํานงึถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป}นหลักสําคัญ 
 

► เอกสารที!ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate ที!ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข ที!ได้รับวัคซีน
ครบถ้วนมาแล้ว  

 

เง ื!อนไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางครัQงนีQจะต้องมีจํานวน 10 ท่านขึQนไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กับบริษัทที!มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื!อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ�ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ!ม (ในกรณีที!ผู้เดินทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที!ลูกค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที!ของบริษัทฯ กอ่นทกุครัQง มิฉะนัQนทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทัQงสิQน   

► การจองทัวร์และชําระค่าบรกิาร  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 45,000 บาท  

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื!นวีซ่าพร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร ์

- ค่าทัวร์ส่วนที!เหลือชําระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั�วหรือวีซ่าออกใกล้วนัเดินทางท่านจําเป}นต้อง

ชําระค่าทัวร์ส่วนที!เหลือตามที!บริษัทกําหนดแจ้งเท่านัQน 

 

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

จาํนวนหนา้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรบัติดวซีา่ไมต่ํ!ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัQนทางบรษัิท

จะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํ 

 

เง ื!อนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึQนไป คนืเงินทัQงหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามที! เกิดขึQนจริงเช่น ค่า

วีซ่า ค่ามัดจําตั�วเครื!องบนิ ค่ามัดจําโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื!น )ๆ  

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทางคนืมัดจํา 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที!เกิดขึQน จรงิเช่น ค่าวีซ่า 

ค่ามัดจําตัวเครื!องบิน  ค่ามัดจําโรงแรม หรืออื!นๆ )  

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทัQงหมดตามราคาทัวร์ที!ตามระบุใน โปรแกรม 

31 พ.ค. 66  ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 



4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนเงนิค่าทวัรท์ัQงหมด 

5. เมื!อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ!ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถอืว่าท่าน

สละสิทธิ� ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัQงสิQน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที!เกิดขึQนจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที!เกิดขึQนจริง  

8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที!ยวและมัคคุเทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเที!ยว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเที!ยว ผู้ประกอบธุรกิจนําเที!ยวมีค่าใช้จ่ายที!ได้จ่ายจริงเพื!อเตรียมการจัดนําเที!ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที!

ต้องจ่าย ทัQงนีQ ผู้ประกอบธุรกจินําเที!ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที!ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั�วเครื!องบนิ ค่าโรงแรม 

หรืออื!นๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีQรวม  

(บริษัท ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทัQงหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ!ง ไม่สามารถรีฟ�นด์เป}นเงนิหรือการบริการอื!นๆได้) 

1. ค่าตั�วโดยสารเครื!องบินไป-กลับ ชัQนประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   

2. ค่าที!พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที!ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที!เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป}นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี!ยวเพิ!ม) 

หรือเป}นการเพิ!มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที!ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์

ต่างๆ บริษัทขอจัดที!พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที!พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื!องปรับอากาศที!สามารถปรับควบคุม

ความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื!องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทัQงปj  

4. ค่าบริการและยื!นวีซ่าประเทศอังกฤษแล้ว 

5. ตั�วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที!นั!งเป}น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั�วกรุ๊ปเท่านัQนไม่สามารถเลื!อน

วันได้ ใน กรณีที!ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที!เพื!อสอบถามราคาอีกครัQง และการจัดที!

นั!งของผู้เดินทาง เป}นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื!อแทรกแซงได้  

6. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที!ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

7. เจ้าหน้าที!บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

8. ค่านํQาหนักกระเปyา สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื!อง 30 กิโลกรมั ถือขึQนเครื!องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกนัวนิาศภัยเครื!องบิน

ตามเงื!อนไขของแต่ละสายการบินที!มีการเรียกเก็บ และกรณีนํQาหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที!สายการบิน

เรียกเก็บ  

9. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 
แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชืQอโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ 
ซึ!งเกิดขึQนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที!ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านัQน (เข้ารับรักษาใน
รูปแบบอื!นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ!งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ!มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซืQอประกันเพิ!ม
วงเงินคุ้มครอง เพิ!มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ!งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป}นไปตามเงื!อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทัQงนีQการทาํประกนันีQจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที!ยว ที!บังคับ
ให้บริษัทนําเที!ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัQน แต่ทัQงนีQ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซืQอความคุ้มครองเพิ!มเติมสามารถแจ้งความประสงค์ม าที!
บริษัทฯ 

10. ค่ารถปรับอากาศนําเที!ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
11. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที!จ่าย 3% 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีQไมร่วม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าใช้จ่ายอื!นๆ ที!นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื!องดื!ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป}นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํQามันที!สายการบินเรียกเก็บเพิ!มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั�วเครื!องบนิ และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเปyาที!โรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถท่านละ 60 GBP/ทา่น สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  

 

กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที!เกดิขึQน

จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื!นวซีา่/คา่มดัจาํตั�วเครื!องบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัQงหมดก่อนทําการจอง เพื!อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท ฯ และเมื!อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัQงหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื!อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัQงหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที!จะเลื!อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึQนในกรณีที!มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ�การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ!ม หากสายการบินมีการปรับขึQนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี!ยนเที!ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื!องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัQงสิQน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน

, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ!งของผิดกฎหมาย ซึ!งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัQงสิQน หากเกิดสิ!งของสูญหาย อันเนื!องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที!ยวเอง  

6. เมื!อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัQงหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื!อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทัQงหมด  

7. รายการนีQเป}นเพียงข้อเสนอที!ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัQงหนึ!ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที!พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ!งอาจจะปรับเปลี!ยนตามที!ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื!องห้องพัก เป}นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที!เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี!/ปลอดบุหรี!

ได้ โดยอาจจะขอเปลี!ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที!พัก ทัQงนีQขึQนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป}นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนัQน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทัQงสิQนแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัQน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื!องจากเป}นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที!ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป}นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ

ในรายการท่องเที!ยว อันเนื!องมาจากการกระทําที!ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื!น ๆ  

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 

แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชืQอโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ 

ซึ!งเกิดขึQนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที!ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านัQน (เข้ารับรักษาใน

รูปแบบอื!นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ!งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ!มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซืQอประกันเพิ!ม

วงเงินคุ้มครอง เพิ!มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ!งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป}นไปตามเงื!อนไขกรมธรรม์

ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทัQงนีQการทาํประกนันีQจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที!ยว ที!บังคับ



ให้บริษัทนําเที!ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัQน แต่ทัQงนีQ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ

ข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซืQอความคุ้มครองเพิ!มเติมสามารถแจ้งความประสงค์ม าที!

บริษัทฯ 

13. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื!องจากเป}นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที!ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป}นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที!ยว อันเนื!องมาจากการกระทําที!ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื!น ๆ  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการยื!นคาํรอ้งขอวซีา่องักฤษ 

ระยะเวลาดาํเนนิการพิจารณาวซีา่ 45-60 วนัทาํการ 

ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิQวมอื ตามวนัเวลานดัหมายยื!นวซีา่ 

โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที! เน ื!องจากสถานทตูมกีารเปลี!ยนแปลงขอ้กาํหนดเงื!อนไข 

รวมถงึเอกสารที!ใชสํ้าหรบัยื!นคาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ป}นประจาํ 

 

1. พาสปอร์ตเล่มป�จจุบัน (Passport) 

มีอายุไม่ตํ!ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที!เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมี

จํานวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 5 หน้า เพื!อให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 

(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) 

 

หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับอังกฤษ, เชงเก้น, อเมริกา และแคนาดา 

กรุณาถ่ายสําเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และสําเนาหน้าวีซ่าที!เคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  

 

2. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 

 - สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 

 

หากมีเอกสารอื!นๆ เพิ!มเติม (ถ้ามี) ท่านจําเป}นต้องยื!นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป}นภาษาอังกฤษ ดังนีQ 

 - สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาใบหย่าร้าง / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 - สําเนาใบเปลี!ยนชื!อ - นามสกุล (จําเป}น หากเคยมีการเปลี!ยนแปลง) 

กรณีเด็กอายุตํ!ากว่า 18 ปj (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเป}นต้องยื!นเอกสารเพิ!ม พร้อมแปลเป}นภาษาอังกฤษ ดังนีQ 

- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที!มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที!มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 

กรณีเด็กอายุตํ!ากว่า18ปj (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จําเป}นต้องยื!นเอกสารเพิ!ม พร้อมแปลเป}นภาษาอังกฤษ ดังนีQ 

- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที!มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที!มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / สําเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 

 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านัQน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอม

ให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา

บิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที!สาม พร้อมกับยินยอม

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที!สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที!อยู่ตามทะเบียนบ้านของ

ท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขต ลงนามและ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที!เด็กแสดงตัวยื!นคําร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา 

จําเป}นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที!ที!รับยื!นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนา

ใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ3ายใดเป4นผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

จากนัQน ผู้ปกครองจําเป}นต้องนําหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทัQงฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) ส่งให้

กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนําส่งบริษัททัวร ์(สามารถขอดู

ตัวอย่างได้ที!แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 



3. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการทํางาน (Proof of Work) 

 

3.1 กรณเีป}นพนกังานทั!วไป ทัQงภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทาํงานจากบริษัทที!ท่านทาํงานป�จจุบัน   โดยระบุตําแหน่ง

งาน, เงินเดือนที!ได้รับ, วัน เดือน ปj ที!เริ!มทํางาน, และช่วงเวลาที!ขอลางานไปเที!ยว (โดยไม่ต้องระบุชือประเทศ ให้ใช้ European 

แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอํานาจอย่างชัดเจน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยืนคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเป4นต้องเป4นภาษาอังกฤษ เท่านัGน) 

3.2 กรณีที!เป}นเจ้าของกิจการ ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD) 

(คัดสําเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป4นภาษาอังกฤษ) 

3.3 กรณีที!เป}นนกัเรยีน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านัQน สถานทูตไม่รับพิจารณา

บัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยืนคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเป4นต้องเป4นภาษาอังกฤษ เท่านัGน) 

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

ที!ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จําเป}นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื!อ-สกุล    วัน เดือน ปjเกิด 

ของสามีและบุตร ที!มีความสัมพันธ์ร่วมกัน 

(ผู้สมัคร จําเป4นต้องเขียนจดหมายชีGแจง บรรยายเป4นภาษาอังกฤษเท่านัGน) 

3.5 กรณีกิจการที!ไมไ่ดจ้ดทะเบียน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเป}นต้องเขียนจดหมาย

แนะนําตนเอง ชีQแจงรายละเอียดการทํางาน แหล่งที!มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูป

ถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซืQอขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดที!ดิน, หลักฐานอ้างอิงอื!นๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จําเป4นต้องเขียนจดหมายชีGแจง บรรยายเป4นภาษาอังกฤษเท่านัGน) 

 

4. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 

 4.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จําเป}นต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนีQ 

4.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 

(สะกด ชื!อ-สกุล เป}นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มป�จจุบันที!ใช้เดินทาง) 

 4.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีที!มีประวัติการเดินบัญชีที!สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ!าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน

บัญชีนัQนๆไม่ตํ!ากว่า 6 หลัก เพื!อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่าง ไม่

เดือดร้อนเมื!อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

  (สะกด ชื!อ-สกุล เป}นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มป�จจุบันที!ใช้เดินทาง) 

4.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผ ู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

4.2.1 Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพื!อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอื!น 

(สะกด ชื!อ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เป}นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มป�จจุบันที!ใช้เดินทาง) 

4.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ให้การสนับสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีที!มีประวัติการเดินบัญชีที!สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ!าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน

บัญชีนัQนๆไม่ตํ!ากว่า 6 หลัก เพื!อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่

เดือดร้อนเมื!อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

4.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จําเป}นต้องเขียนจดหมายชีQแจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ

ประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางที!ไปท่องเที!ยวตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื!อขอดูตัวอย่าง) 

 

 

 

 

 



Bank Certificate & Bank Statement 

จําเป}นต้องขอจากธนาคาร เป}นภาษาอังกฤษ เท่านัQน 

จําเป}นต้องให้เจ้าหน้าที!ธนาคาร ประทับตราสําคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านัQน 

 

5. International Vaccine Certificate 

ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ที!ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 

6. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว สําหรับยื!นคําร ้องขอวีซ่าเชงเก้น 

 

 เพื!อประโยชน์ในการยื!นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยื!นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป}นจริง เนื!องจาก

บริษัทฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื!ออนุมัติคําร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป}นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป}นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ!งขึQน 
 

 เมื!อท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก

ดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป}นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที!ท่านได้ชําระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที!จะยื!นคําร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัQง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที!

สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทัQงนีQบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที!เพื!อไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัQงช่วยประสานงาน

กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ!มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร

ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื!อนําส่งสถานทูตเช่นกัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�นําเรียนสถานทูตเพื!อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนื!องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป}นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

 

เอกสารทกุฉบบัที!ใชป้ระกอบการยื!นคาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป}นภาษาองักฤษเทา่นัQน !! 

พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเป}นตอ้งเซน็รบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 

เพื!อความสะดวกในการยื!นวซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารให้สมบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Checklist for Visa Application 

(เช็คลิสต์สําหรับตรวจเอกสาร) 

 

กรุณาระบุ ชื!อ รหัส รายการทัวร์ และวันที!เดินทาง 

พร้อมกรอกข้อมูลท้ายรายการ ก่อนนําเอกสารส่งบริษัทฯ 

 

โปรแกรมทวัร์ :       วันที!เดินทาง :       

ชื!อ-สกุล ผู้สมัครวีซ่า (ENG) :      บริษัทที!จองทวัร์ :      

 

Date วัน/เดือน/ปj ที!จัดส่ง:                     Application’s Signature เซ็นชื!อหมือนพาสปอร์ต:             

 

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกต้อง กอ่นลงนาม และนําเอกสารส่งให้กับบริษัททัวร์ ตามลําดับ 

ทัQงนีQ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการตรวจรับเอกสาร โดยอ้างอิงจากใบ Checklist ที!ผู้สมัครจัดส่งมาเท่านัQน. 

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 
สําหรบันาํส่งบรษัิททวัร ์

ฉบบัจรงิ 
(ชดุ) 

สําเนา 
(ชดุ) 

หมายเหต ุ
อื!นๆ 

Passport (หนังสือเดินทาง เล่มป�จจุบัน)    

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

Photo (รูปถ่าย)    

Certificate of Employment (หนังสือรับรองสถานะการทํางาน)    

Certificate of Study (หนังสือรับรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จาก
ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวีซ่า เซ็นชื!อเหมือนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารส่วนตัว  

- สําเนา ใบเกิด/ใบสูติบัตร 

- สําเนา ทะเบียนบ้าน 

- สําเนา ใบทะเบียนสมรส 

- สําเนา ใบหย่าร้าง 

- สําเนา ใบเปลี!ยนชื!อตัว 

- สําเนา ใบเปลี!ยนนามสกุล 

- สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน 

- สําเนา บัตรข้าราชการ 

   



แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส่วนตวั ยื!นคาํรอ้งขอสมคัรวซีา่องักฤษ 
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื!อประโยชน์ในการยื!นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป}นภาษาอังกฤษ) 

 

ชื!อ/รหสั รายการทวัร ์และวนัที!เดนิทางทอ่งเที!ยว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

1. ชื!อ - นามสกุล ป�จจุบนั ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 

2. ชื!อเดิม ตอนเกิด (หากมี โปรดระบุเป}นภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ) ................................................................. 

3. นามสกุล ตอนเกิด (หากม ีโปรดระบุเป}นภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 

    เหตุผลที!เปลี!ยนนามสกุล โดยอ้างอิงจากเอกสารการเปลี!ยนนามสกุล โปรดระบุ .................................................. 

    วนั/เดือน/ปj ที!เปลี!ยนนามสกุล โดยอ้างอิงจากเอกสารการเปลี!ยนนามสกุล โปรดระบุ ........................................... 

4. เพศ   ชาย          หญิง 

5. โทรศัพทม์ือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) .......................................... 

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

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

7. ที!อยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

ท่านพํานัก/อาศัย ณ ที!อยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน มาเป}นระยะเวลากี!ปj ..................................................................  

8. ที!อยู่พํานักป�จจุบนั กรณีไม่ตรงกับสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

ท่านพํานัก/อาศัย ณ ที!อยู่ป�จจุบัน มาเป}นระยะเวลากี!ปj .......................................................................................  

9. ชื!อ-สกุล ของบิดา (โปรดระบ)ุ ................................................... ........ วัน/เดือน/ปj เกิด ............................ 

หมายเลขหนังสือเดินทาง Passport no ………………….. สถานที!เกิด .................................. 

10. ชื!อ-สกุล ของมารดา (โปรดระบุ) ......................................................... วัน/เดือน/ปj เกิด ............................ 

หมายเลขหนังสือเดินทาง Passport no ………………….. สถานที!เกิด .................................. 

11. ชื!อ-สกุล คู่สมรส (ถ้ามี โปรดระบ)ุ ........................................................ วัน/เดือน/ปj เกิด ............................ 

หมายเลขหนังสือเดินทาง Passport no ………………….. สถานที!เกิด .................................. 

12. ชื!อ-สกุล บุตร/ธิดา (ถ้ามี โปรดระบ)ุ ...................................................... วัน/เดือน/ปj เกิด ............................ 

หมายเลขหนังสือเดินทาง Passport no ………………….. สถานที!เกิด .................................. 

13. ชื!อ-สกุล บุตร/ธิดา (ถ้ามี โปรดระบ)ุ ...................................................... วัน/เดือน/ปj เกิด ............................ 

หมายเลขหนังสือเดินทาง Passport no ………………….. สถานที!เกิด ................................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้าม)ี โปรดระบ ุ

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วนัหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 



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

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

    ตําแหน่งงาน (ตรงกับที!ระบุในหนงัสือรับรองการงาน)  .................................................................................. 

    กรณีเป}นนักเรียน-นกัศึกษา ระบุ คณะ/สาขา (ตรงกบัที!ระบุในหนังสือรับรองการศึกษา)  ........................................ 

    ลักษณะงาน/รายละเอียดที!ปฏิบัติงาน (ตรงกับที!ระบุในหนงัสือรับรองการงาน)  ................................................... 

    วนั/เดือน/ปj ที!เริ!มต้นการทํางาน-การศึกษา (ตรงกับที!ระบุในหนงัสือรับรองการงาน/การศึกษา)  .............................. 

    เงินเดือนที!ได้รับ (ตรงกับที!ระบุในหนงัสือรับรองการงาน)  ....................................... บาท 

16. ที!อยู่ทํางาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบโุดยละเอียด) 

ชื!อหน่วยงาน ........................................................................................................................................... 

ที!อยู่ที!ทํางาน .......................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 

โทรศัพท ์ที!ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ............................................ อีเมล์ ................................................ 

17. อาชีพเสริม นอกเหนือจากอาชีพหลัก (ถ้ามี โปรดระบุ และอธิบายโดยละเอียด)   

อาชีพ/รายละเอียดงาน ............................................................................................................................... 

สถานที!/ที!อยู่ .......................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 

18. ทําเคยทํางานในกลุ่ม/ประเภท เหล่านีQหรือไม่ (โปรดระบ)ุ 

    ข้าราชการ, ทหาร-ตํารวจ, เจ้าหน้าที!รกัษาความปลอดภัย, นักกฎหมาย อัยการ ทนายความ และสื!อมวลชน-นักข่าว 

ไม่เคย 

เคย โปรดระบุรายละเอียดงาน ..................................................................................................... 

   วัน/เดือน/ปj ที!เริ!มและสิQนสุด การปฏิบัติงาน ............................................................................. 

19. ภาระค่าใช้จ่ายทัQงหมด ต่อเดือน (โปรดระบุ) ....................................................................................... บาท 

20. รายได้ที!ท่านให้แก่ครอบครัว ในการใช้จ่าย ต่อเดือน (โปรดระบ)ุ ............................................................. บาท 

21. เงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ ซึ!งเป}นบัญชีเดียวกันกับที!ท่านนําส่งบริษัทฯ เพื!อใช้ยื!นแสดงให้กับสถานทูตพิจารณา 

     โดยยอดเงินคงเหลือที!ระบุ ต้องสัมพันธ์กับยอดสุดท้ายที!ระบุในรายการเดินบัญชี (Bank Statement : Saving Account) 

      บัญชีธนาคาร .................................................. ยอดเงินคงเหลือล่าสุด ............................................. บาท 

      บัญชีธนาคาร .................................................. ยอดเงินคงเหลือล่าสุด ............................................. บาท 

22. ท่านมีหลักทรัพย์อื!น นอกเหนือจากบัญชีข้างต้น หรือไม่ อาทิเช่น พันธบัตร, สลากออมทรัพย์/ออมสิน, หุ้น เป}นต้น 

     (ถ้ามี ท่านจําเป}นต้องแสดงหลักฐานให้กับสถานกงสุลพิจารณา โปรดระบรุายละเอียด)  

     ประเภท .................................................................. มูลค่า/คิดเป}นเป}นจํานวนเงนิ .............................. บาท 

     ประเภท .................................................................. มูลค่า/คิดเป}นเป}นจํานวนเงนิ .............................. บาท 

23. บุคคลที!เดินทางไปท่องเที!ยวด้วยในทริป และความสัมพันธ์ โปรดระบุ  

      23.1 ชื!อ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      23.2 ชื!อ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      23.3 ชื!อ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 



      23.4 ชื!อ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      23.5 ชื!อ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

24. ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 10 ปjที!ผ่านมา (5 รายการ ล่าสุด) โปรดระบ ุ 

      24.1 ประเทศ ............................ วัน/เดือน/ปj ที!เดินทางไป-กลับ .......................... วัตถุประสงค์ .................. 

      24.2 ประเทศ ............................ วัน/เดือน/ปj ที!เดินทางไป-กลับ .......................... วัตถุประสงค์ .................. 

      24.3 ประเทศ ............................ วัน/เดือน/ปj ที!เดินทางไป-กลับ .......................... วัตถุประสงค์ .................. 

      24.4 ประเทศ ............................ วัน/เดือน/ปj ที!เดินทางไป-กลับ .......................... วัตถุประสงค์ .................. 

      24.5 ประเทศ ............................ วัน/เดือน/ปj ที!เดินทางไป-กลับ .......................... วัตถุประสงค์ .................. 

25. ท่านเคย ถูกปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ (U.K. / SCHENGEN / AMERICA / CANNADA / AUSTRALIA และอื!น )ๆ โปรดระบ ุ

       2.1 วีซ่าของประเทศที!เคยถูกปฏิเสธ ................................... วัน/เดือนปj ที!ถูกปฏิเสธ ............................. 

เหตุผลที!ถูกปฏิเสธ (โปรดอธิบาย โดยละเอียด) .................................................................................... 

 2.2 วีซ่าของประเทศที!เคยถูกปฏิเสธ ................................... วนั/เดือนปj ที!ถูกปฏิเสธ ............................. 

เหตุผลที!ถูกปฏิเสธ (โปรดอธิบาย โดยละเอียด) .................................................................................... 

26. ท่านเคยถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศใดบ้าง โปรดระบ ุ

       2.1 ประเทศที!ถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้า ........................ วนั/เดือนปj ที!ถูกปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลที!ถูกปฏิเสธ (โปรดอธิบาย โดยละเอียด) .................................................................................... 

26.2 ประเทศที!ถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้า ........................ วัน/เดือนปj ที!ถกูปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลที!ถูกปฏิเสธ (โปรดอธิบาย โดยละเอียด) .................................................................................... 

27. ท่านเคยได้รับวีซ่าอังกฤษ (United Kingdom) ในระยะเวลา 10 ปjที!ผ่านมาหรือไม่ (หากเคยได้รับ โปรดระบุ โดยละเอียด) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตัQงแต่วันที! .............................................. ถึงวนัที! .................................................. 

             ประเภทวีซ่าที!ได้รับ ......................................... รหัสอ้างอิง .............................................. 

28. ท่านเคยเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษ หรือไม่ (หากเคยได้รับ โปรดระบุ โดยละเอียด) 

         ไม่เคย 

เคยไป    วัน/เดือน/ปj ที!เดินทางไป-กลับ ........................................... วัตถุประสงค์ ........................... 

29. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการดํารงชีพระหว่างการเดินทาง และระหว่างพํานัก 

(ตรงกับใบสมคัรวีซ่าส่งสถานเอกอคัคราชทูต) 

           ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื!นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื!อ ............................................................. 

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

   เงินสด 

 



 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของท่าน

ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 เมื!อท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร์ และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยื!นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�   ไม่รับผิดชอบ

ทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที!ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที!จะใช้ยื!นสถานทูต 

เนื!องจากข้อมูลทัQงหมด บริษัทฯจําเป}นต้องดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลที!ไม่สอดคล้องกับ

ความเป}นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้ชัดเจน (ระบุ

เป4นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื!อบริษัท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที!ได้รับ และวันเดือนปjที!เริ!มงาน 

 

 

 เมื!อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื!นวีซ่า จากเจ้าหน้าที!ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื!นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน

ถึงวันนัดหมายยื!นวีซ่า 

          - ท่านจําเป}นต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื!อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที!ผ่านมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป}นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี!ยวข้องใดๆทัQงสิQน ทัQงนีQบริษัทเป}นเพียงตัวกลางที!
คอยให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัQน  
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