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-   สมัผสัหนึง่ในสิง่มหศัจรรยข์องโลกกลุม่หนิสโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 
-   เขา้ชมพพิธิภณัฑนํ์า้แรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) 

-   บรกิารอาหาร 5 มือ้  
-   อสิระชอ้ปป้ิงยา่น Knightbridge และ Harrods 

-   เมอืงเบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์(BOURTON ON THE WATER) หมูบ่า้นรมินํา้ทีไ่ดร้บัการขนานนามวา่  
    เวนสิ แหง่ COTSWOLDS 
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วนัที1่ กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ-บรไูน-ลอนดอน 
10.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมไิทย 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 10 เคาน์เตอรส์ายการบนิ Royal 
Brunei Airlines พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

13.30 น. นําท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศ
บรูไน โดยสายการบนิ Royal Brunei Airlines เทีย่วบนิที ่BI514 บรกิารอาหาร 
เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  
** ใชเ้ครือ่งบนิ Airbus A320 ช ัน้ประหยดั 138 ทีน่ ัง่ ช ัน้ธุรกจิ 12 ทีน่ ัง่** 

 
 
 
 
 
 
 
 
17.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไน 

**เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

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

00.10 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศ
องักฤษ โดยสายการบนิ Royal Brunei Airlines เทีย่วบนิที ่BI003 บรกิารอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
** ใชเ้ครือ่งบนิ B787 Dreamliner ชัน้ประหยดั 236 ทีน่ ัง่ ช ัน้ธุรกจิ 18 ทีน่ ัง่** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

06.50 น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศ
องักฤษ   
หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงอเมซเบอรร์ ี ่นําท่านสัมผัสหนึง่
ในสิง่มหัศจรรยข์องโลกกลุม่หนิสโตนเฮนจ ์กลุม่หนิทีม่ลีักษณะรปูทรงการจัดวางทีแ่ปลก
และไมท่ราบวตัถปุระสงคท์ีแ่น่ชดัในยคุ 3,500-4,000 ปีมาแลว้ ทา่นจะทึง่กับความสามารถ
ของมนุษยท์ีไ่ดนํ้ากอ้นหนิขนาดใหญน้ํ่าหนักบางกอ้นถงึ 45 ตัน  มาวางเรยีงกันเป็นวงกลม
ไดอ้ยา่งน่ามหัศจรรย ์   
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร 
บา่ย  นําท่านเดนิทางสู่เมอืงบาธ เมอืงเก่าแก่ที่มีความสําคัญและรุ่งเรืองตัง้แต่ยุคโรมัน เป็น

สถานที่อาบน้ําของชาวโรมัน เนื่องจากเป็นเมืองแห่งน้ําพุรอ้น นําชมโรมนับาธ เป็น
สถานทีอ่าบน้ําโบราณอายุกวา่สองพันปี ตัง้แต่ยุคโรมัน แลว้ชมเมอืงที่สวยงาม และย่าน
การคา้ เลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ  แลว้เดนิทางไปกลับกรงุลอนดอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหาร 
  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 

วนัที3่ ลอนดอน-อสิระเทีย่วชมสถานทีต่า่งๆ-ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลังอาหารเชา้ อสิระใหก้ับท่านไดเ้ต็มอิม่กับการเทีย่วชมเมอืงในลอนดอน และสถานทีท่ี่
ท่านไม่ควรพลาดเมือ่มาเทีย่วลอนดอน นัน้ก็คอื Big Ben หนึง่ในสัญลักษณ์ทีรู่จั้กมาก
ทีส่ดุของสหราชอาณาจักร อันทีจ่รงิหอนาฬกิานี้ชือ่วา่ หอเอลซิาเบธ (Elizabeth Tower) 
แต่ทุกคนมักจะรูจั้กกันดใีนชือ่ของ บิ๊กเบน (Big Ben) มากกวา่เป็นหอนาฬกิาประจํา
พระราชวังเวสตม์นิสเตอร์ (Clock Tower, Palace of Westminster) ซึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็น
รัฐสภาอังกฤษตัง้อยูท่ศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬกิานี้ถูกสรา้งหลังจาก
ไฟไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วันที ่16 ตลุาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส ์แบรร์ี ่
เป็นผูอ้อกแบบ หอนาฬกิาบิ๊กเบนมางา่ยๆ ดว้ยรถไฟฟ้าใตด้นิ สถานี Westminster เดนิ
ออกมาขา้มถนนก็ถงึ และจุดยอดฮติที่ตอ้งมาถ่ายรูปคือ หอนาฬกิาบิ็กเบนและอาคาร
รัฐสภา รมิแมน้ํ่าเทมส ์โดยถา่ยจากบนสะพาน Westminster 
Westminster Abbey เป็นหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วหา้มพลาดของกรุงลอนดอน ตัง้อยู่
ทางตะวนัตกของพระราชวงั Westminster สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1245 ซึง่ถอืวา่เป็นโบสถท์ีม่ ี
อายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศอังกฤษ และที่สําคัญยังไดข้ ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องคก์าร UNESCO อกีดว้ย โบสถน์ี้เป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาและยังเป็น
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สถานทีป่ระกอบพระราชพธิรีาชาภเิษกและเป็นทีฝั่งพระบรมศพของกษัตรยิแ์ละพระบรม
วงศานุวงศ,์ London Eye, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Leiceter Square 
สถานทีเ่หลา่นีแ้ทบจะอยูใ่จกลางลอนดอนเลยก็วา่ได ้ท่านสมารถเดนิทางโดยรถไฟฟ้าใต ้
ดนิอยา่งสะดวกสบาย สว่นใครทีช่อบถ่ายรูปและเดนิเลน่แบบชวิ ๆ แนะนําTower Bridge, 
London Bridge, St. Paul Church โดยแตล่ะสถานทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณทีใ่กลเ้คยีงกันมาก  
อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั และอาหารคํา่  
พกั IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที4่ ลอนดอน-อสิระเทีย่วชมสถานทีต่า่งๆ-ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลังอาหารเชา้เชญิท่านอสิระ สัมผัสบรรยากาศ การใชช้วีติแบบชาวลอนดอน ดว้ยการ
เดนิทางดว้ยตัวทา่นเอง ดว้ยรถไฟใตด้นิทีเ่ป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุของชาวลอนดอน 
หรอืเลอืกเทีย่วชมสถานทีต่่างๆ ตามอสิระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลากับสิง่ทีท่่านชอบอย่างจุ
ใจกับการเขา้ชมพพิธิภัณฑ ์หรอือารต์แกลลอรีต่า่งๆ เชน่ National Gallery, British Mu-
seum, Natural History Museum สําหรับหนุ่มสาวนักชอ้ปท่านตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะไปถนน
Knightsbridge ถนนสายนี้เป็นแหลง่รวมสถานทีช่อ้ปป้ิงมากมาย ทัง้รา้นคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง
โดง่ดัง หา้งสรรพสนิคา้สดุหรูอยา่ง หา้งแฮรร์อด(Harrods) แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม 
ทัง้กระเป๋า น้ําหอม นาฬกิา เครือ่งประดับ และสนิคา้อืน่ ๆ อกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ป
ป้ิง  ถนนสายเดยีวกันนี้ท่านยังจะไดพ้บกับ Harvey Nichols รวมถงึดไีซน์เนอรเ์จา้ของ
แฟชั่นดังบนถนน Sloane ซึง่ก็เหมาะกับคนทีกํ่าลังมองหาสนิคา้แบรนดห์รูหราและแฟชั่น
อนิเทรนดท์ีเ่พิง่จะขึน้เวทแีฟชั่นเป็นทีส่ดุ แถมบรรดาหา้งรา้นต่างๆ ก็ลว้นมกีารออกแบบ
ตกแต่งไดอ้ย่างสวยงาม โดดเด่นและน่าสนใจเป็นอย่างมากอกีดว้ย จงึเหมาะกับการมา
เทีย่วชม ชอ้ปป้ิงและถา่ยรปูเก็บเป็นความทรงจําดีๆ  มากทเีดยีว การเดนิทางก็สะดวกสบาย 
โดยรถไฟฟ้าใตด้นิสถาน ีKnightsbridge  
อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั และอาหารคํ่าเอง เพือ่ใหท้่านใชช้วีติแบบชาว
ลอนดอนอยา่งแทจ้รงิ 

  พกั IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUK07-BI PRO UK WINTER FEEL FREE 6D3N 

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

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเบอรต์นัออนเดอะวอเตอร  ์(BOURTON ON THE WATER) 
หมูบ่า้นรมิน้ําทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ เวนสิ แหง่ COTSWOLDS มสีะพานสรา้งขา้มแมน้ํ่า 
WINDRUSH ซึง่ไหลผ่านใจกลางเมอืง ธารน้ําใสลอ้มรอบหมู่บา้นชนบทพื้นเมอืงของ
อังกฤษ บริเวณโดยรอบเต็มไปดว้ย ร า้นอาหาร ร า้นกาแฟ รา้นขายของที่ระลึก 
สวนสาธารณะทีเ่ขยีวชอุม่สรา้งความประทับใจใหก้ับผูค้นทีม่าเยอืนทกุเพศทกุวยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง   เชญิทา่นอสิระรับประทานอาหารกลางวนั เพือ่ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 

นําท่านเดนิทางสู ่เดนิทางสู ่Bicester Village outlet อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงจุใจ มี
หลากหลายแบรนดด์ังใหท้่านใหเ้ลอืกสรร อาท ิเชน่ Balenciaga, Valentino, MCM, Er-
menegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce 
& Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานฮทีโทรว ์กรุงลอนดอน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการ
เดนิทางและสมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

20.10 น. นําท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตบิรูไน เมอืงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน 
โดยสายการบนิ Royal Brunei Airlines เทีย่วบนิที ่BI004 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่งบนิ  

 

วนัที6่ กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 
17.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิรไูน เมอืงบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรไูน  
18.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดย

สายการบนิ Royal Brunei Airlines เทีย่วบนิที ่BI519 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่งบนิ 

20.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิ
ภาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ผูใ้หญ ่

พกัคู ่1 
หอ้ง ทา่น

ละ 

เด็กมเีตยีง 

(อายไุมเ่กนิ 12 
ปี)  

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(อายไุมเ่กนิ 
12 ปี) ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่น
ละ 

 

ไมร่วม 
คา่วซีา่ 

เดอืน กมุภาพนัธ ์

7 – 12 กมุภาพนัธ ์2563 วนัมาฆบชูา 34,999 34,999 33,999 6,900 6,000 

21 – 26 กมุภาพนัธ ์2563  29,999 29,999 28,999 6,900 6,000 

28 กมุภาพนัธ ์– 04 มนีาคม 2563  29,999 29,999 28,999 6,900 6,000 

เดอืน มนีาคม 

6-11 มนีาคม 2563  29,999 29,999 28,999 6,900 6,000 

20-25 มนีาคม 2563  30,999 30,999 29,999 6,900 6,000 

เดอืน เมษายน 

3 - 8 เมษายน 2563 วนัจกัร ี 34,999 34,999 33,999 6,900 6,000 

 

 
 

 
 
 

 เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ตํ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้กําหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางข ัน้ตํา่ 20 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ําหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื 
เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบ

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้ 
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ 
ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น

คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 50 GBP/ทรปิ/ทา่น 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
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ลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่น
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอแนะนําใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภท
ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่
จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ 
หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไม่ม ัน่ใจกรุณาสอบถามพนกังานขาย
โดยตรง  

 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น 
หากท่านถอนตวัออก ทําใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจทําใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินญุาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตาม
จํานวนเงนิของราคาทวัร ์ 

 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การชําระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หาก

ทา่นชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวนเงนิมดัจํา ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 

 

  
 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน้ํามัน (ยกเวน้หากม ี  
    การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลัง) และเนือ่งจาก 
    เป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 
 น้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 2 ใบ น้ําหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม  และกระเป๋า  
    ถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบละไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบ ุ 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบ
กรุณาตดิต่อพนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรม
ระดับ เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบ
ไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้า่นทราบวา่บรษัิทฯ 
จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซือ้ประกนัเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 
 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
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   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ 
   ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
   คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ สําหรับชาวตา่งชาต ิ 
  คา่น้ําหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 50 GBP/ทา่น/ทรปิ 

   ทัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ /คา่มดัจําต ัว๋

เครือ่งบนิ (ในกรณีทีอ่อกต ัว๋แลว้) 
 

 
 
 
 

   เง ือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่ 
- การชําระมัดจําและชําระสว่นทีเ่หลอื 
  กรณุาสํารองทีน่ั่งและชําระมดัจํา จํานวน 20,000 บาท ตอ่ทา่น พรอ้มคา่วซีา่ 6,000 

บาท เพื่อสํารองสทิธิใ์นการเดนิทาง และชําระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนออกเดนิทาง 30 วัน มิ
เชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจําโดยที่ท่านจะ
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อันเนือ่งมาจากบรษัิทฯ จําเป็นทีจ่ะตอ้งสํารองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่น
ของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านสํารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ 
เรยีกเก็บยอดเต็มจํานวนทันท ีหลังจากทําการจองแลว้ กรุณาเตรยีมเอกสารสําหรับการเดนิทางให ้
พรอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกตั๋วหรอืคําขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  ใหแ้กพ่นักงานขาย และหาก
ท่านชําระเงนิเขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุว ้
ทัง้หมดนีแ้ลว้ 
 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้
เดนิทางนอ้ยกว่า 30 ท่าน ซึง่ทําใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่าน
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 20 วนักอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดี
ทีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้
เนือ่งจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กับเจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรงก่อนทําการจองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ี่น่ัง

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจําตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลา
เกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะ

เป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ 

ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบวา่ทางบรษัิทฯและมัคคุเทศกห์รือหัวหนา้ทัวร์ ไม่มสีทิธิท์ี่จะช่วยเหลอืใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เพราะอํานาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทาง

บรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีทํ่าธรุกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะ

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก
ไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
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 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมี
หอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์อง
ผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ 
ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
กํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เนือ่งจากเป็นการจา่ยกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจาก
การกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีการเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล 
คํานําหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัด
จําหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยดุงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกัน 
ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15-20 วนัทาํการ 

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

 เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

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

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  
และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผู ้
เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย***  

2. หลกัฐานการเงนิ  
2.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง สําเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคาร
ท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายสําเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดย
การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน ก่อนวันยืน่วซีา่ และ
บัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมาย
ชีแ้จง  
2.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่
ใหม)่ 
***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีมํ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการนําเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ 
จะทําใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  
2.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

2.2.1 สําเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้อัพเดทไม่
เกนิ 15 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อ
เป็นSTATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีแ้จง 
2.2.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายที่มกีารชีแ้จงความสัมพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor 
Letter) 

***สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชตีดิลบ บัญชฝีากประจํา บัญชกีระแสรายวันบัญชสีหกรณ์ออม
ทรัพย ์พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

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

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น 
สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํา
งาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกุลตอ้งตรงตาม
หนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษา 
อยู ่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตาม
หนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

4. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บัตรประชาชน 
- สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด 

(โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้ม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สังกัด (โดย
บดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอื
ระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมี
รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้ม
เดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 

6. ท่านไม่จําเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซี่า
เทา่น ัน้ 

7. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้น
แปลหรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทับตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไมส่ามารถใชต้ัวทีแ่ปลเองได ้
(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูรั้บผดิชอบเอง) 

 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจําต ัว๋เครือ่งบนิ 
(กรณีออกต ัว๋แลว้) ***เฉพาะทา่นทีไ่มผ่า่นวซีา่เทา่น ัน้*** 
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แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 
 
โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 
1.ชือ่/นามสกลุ(นาย/นางสาว/นาง/ด.ช./ด.ญ.) 
............................................................................................ 
2.วนั-เดอืน-ปีเกดิ .......................................... อาย ุ.................... ปี......... 
สถานทีเ่กดิ ............................... 
3.ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี ................................................................................... 
โปรดระบเุหตทุีเ่ปลีย่น ) ................................................................................... 
4.ทีอ่ยูปั่จจบุัน(ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 
........................................................................................................................ 
...................................................รหัสไปรษณีย.์................... 
อเีมล.์...................................................... 
โทรศัพทบ์า้น ..................................................... มอืถอื ..................................................... 
5.อาชพีปัจจบุัน.............................................. 
วนั เดอืน ปี ทีเ่ริม่ตน้ทํางาน..................................ตําแหน่ง
.........................................................  
ชือ่สถานทีทํ่างานหรอืรา้นคา้/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย 
............................................................................................. 
ทีอ่ยู่
...................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์..............โทรศัพทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย..............................................
อเีมล.์...................................................... 
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา่ (.....) มา่ย (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา (.....) แยกกัน
อยู ่
7. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกัน กรณุาระบ ุ
ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสัมพันธ.์..............................  
ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสัมพันธ.์.............................. 
ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสัมพันธ.์.............................. 
8.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบุัน ทา่นอาศัยมากีปี่....................................... 
9.ชือ่-นามสกลุของบดิา...............................................................วนัเดอืนปีเกดิของบดิา
.......................................................................สถานทีเ่กดิ................................. 
10.ชือ่-นามสกลุของมารดา..........................................................วนัเดอืนปีเกดิของมารดา
...................................................................สถานทีเ่กดิ.................................. 
11.รายไดต้อ่เดอืน............................................บาท 
12.รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก
......................................................................... 
แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้
............................................................................................................ 
13.คา่ใชจ้า่ยของทา่นตอ่เดอืน.........................บาท 
14.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่ง ๆ ตอ่เดอืน...................บาท 
15.ทา่นมหีลักทรัพยส์ว่นตัวนอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบัตร หุน้ หรอือืน่ ๆ กรณุาระบุ
.........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
16.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอืน่ ๆนอกเหนอืจากประเทศอังกฤษหรอืไม ่
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ถา้เคยโปรดระบปุระเทศนัน้และเพราะเหตใุด
....................................................................................... 
17.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่อังกฤษหรอืไม.่.....................................ถา้เคย  
เพราะเหตใุด
....................................................................................................................................... 
18.ภายใน10ปีทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม…่……………………………………….……………… 
ถา้เคย ไดว้ซีา่ประเภทไหน....................................... 
วนัออกวซีา่...........................................................วนัหมดอายขูองวซีา่
............................................................................. 
เดนิทางเขา้อังกฤษกีค่รัง้..................เมือ่วนัที.่....................................................ถงึวันที่ 
......................................... 
19.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส รวมถงึบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชือ่ – นามสกลุ / วนัเดอืนปีเกดิ 
รวมถงึ 
สถานทีเ่กดิดว้ย 
-ชือ่-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอื
เดนิทาง................ 
-ชือ่-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอื
เดนิทาง................ 
-ชือ่-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอื
เดนิทาง................ 
-ชือ่-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอื
เดนิทาง................ 
20.ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้
เลขพาสปอรต์......................วันออก......................วนัหมดอาย.ุ.......................ออกให ้ ณ ประเทศ
............................. 
สามารถถอืมาวนัยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่....................... 
เลขพาสปอรต์......................วันออก.......................วนัหมดอาย.ุ......................ออกให ้ ณ ประเทศ
...................... 
สามารถถอืมาวนัยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่..................... 
เลขพาสปอรต์......................วันออก.......................วนัหมดอาย.ุ......................ออกให ้ ณ ประเทศ
....................... 
สามารถถอืมาวนัยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่...................... 
เลขพาสปอรต์.....................วนัออก........................วนัหมดอาย.ุ......................ออกให ้ ณ ประเทศ
......................... 
21. ประวตักิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา 
1.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
2.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
3.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
4.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
5.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
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6.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
7.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
8.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง 
.......................... 
9.ประเทศ........................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
10.ประเทศ......................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง
........................... 
22.วนัเดนิทางไปอังกฤษวนัที.่.........................................ถงึวันที.่.............................................. 
23.ทีพั่กในอังกฤษ........................................................................... 
ทีอ่ยู่
......................................................................................................................................... 
.....................................................................เบอรโ์ทร........................................................ 
24.บรษัิททีค่ณุทํางาน/บรษัิททําเกีย่วกับอะไร
.......................................................................................................... 
25.มเีงนิคงเหลอืในบัญชทัีง้หมดเทา่ไหร ่
................................................................................................................. 
 
*** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์
ออนไลนข์องทา่น *** 
-หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จําเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
-หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการทํางานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการทํางานของทา่น
เป็นภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ตาํแหนง่ของทา่น 
 
หมายเหต ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้
บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 
 

 


