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CODE: UKTR04 WELCOME UK 2022 6 วนั 4 คนื BY TR 

WELCOME UK 2022 
LONDON STONEHENGE BATH OXFORD BIGBEN  

บนิตรงสูล่อนดอนโดย Scoot Airlines 6 วนั 4 คนื 
 

ทวัรอ์งักฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ ์บาธ ออกฟอรด์ บิก๊เบน 6วนั 4คนื 
◊ ชม1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลก เสาหนิสโตนเฮนจ ์  

◊ ชมสถาปตัยกรรมอนัหรหูราของพระราชวงับกักงิแฮม 

◊ เยอืนบา้นเกดิของวลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare) 

◊ อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหนึง่วนั 

◊ ชอปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกที ่บสิเตอร ์วลิเลจ  

◊ ชมหอนาฬกิาทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลก บ ิก๊เบน 

◊ ชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป ลอนดอนอาย  

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-11 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

26 -31ธนัวาคม 2654 49,900 39,900 17,000 20  

4- 9 มกราคม 2565 49,900 39,900 17,000 20  

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 6,500 บาท << 

  FLIGHT:  

 DEPARTURE  TR750 BKK-LGW 14:05-20:05 

 RETURN  TR751 LGW-BKK 22.05-16.10 

 



11.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ประต ู6 เคานเ์ตอร ์L 

สายการบนิ SCOOT โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ั่ง 

โหลดสมัภาระโดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้

เครือ่ง (ลกูคา้จ าเป็นแสดงผลตรวจ RT-PCR 72 ช ัว่โมงกอ่นเครือ่งออก) และออกเดนิทางสูท่า่อากาศ

ยานลอนดอนแกตวคิ 

14:05 น. นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR750 

20:05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวคิ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ  นําท่านผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 7 ชัว่โมง) 

21:00 น.  อสิระรบัประทานอาหารเย็น  

 จากนัน้นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสูท่ีพั่กในเมอืงแกตวคิ ลอนดอน 

ทีพ่กั:  Hotel in Gatwick หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

            (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที1่)  

นําท่านเดนิทางสูช่มกองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) เพือ่เขา้ชม 1ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก 
(ระยะทาง114ก.ม.ใชเ้วลา1.30ชม.)  กองหนิหรอืแนวแทง่หนิทีเ่ป็นความลบัดํามดืในชว่งหนึง่ของประวัตศิาสตร ์แนว
หนินี้มขีนาดมหมึาเรียงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิ
ทรงสงูขนาดใหญป่ระมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยูก่ลางทุ่งนา เป็นรูป
วงกลมซอ้นกันอยู่3วงมอีายุประมาณปลายยุคหนิถงึตน้ยุคบรอนซ ์ให ้
ทา่นไดเ้ก็บภาพทีร่ะลกึถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

สาย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงบาธ (ระยะทาง55ก.ม.ใชเ้วลา1ชม.) 
เมอืงเกา่แกท่ีม่อีายยุาวนานกวา่ 2,000 ปี 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)  
จากนัน้นําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั (Roman Bath 
Museum) ซึง่มปีระวัตกิารคน้พบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคาร
สําคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตัง้ของบ่อน้ําแร่รอ้นคงิส์ (The 
Sacred Spring)  สว่นทีส่อง คอื บรเิวณวัด และสว่นทีส่าม คอื บรเิวณ
ทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กท่องเที่ยวหรือชาวเมอืงใชบ้รกิารน้ําแร่ซ ึง่มทีัง้สระ
วา่ยน้ํา, บอ่น้ําแรร่อ้น, หอ้งอบไอน้ํา และสว่นทีเ่ป็น Turkish Bath  
แวะเก็บภาพประทบัใจกบัดา้นหนา้ มหาวหิารหลกัของเมอืงบาธ หรอื

ทีรู่จั้กกนัในนามวา่ Bath Abbey เป็นโบสถข์องชาวองักฤษ นกิายแองกลิ

กันและเป็นโบสถท์ีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานหลายรอ้ยปี ซึง่โบสถข์องที่นี่ 

ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมโกธิกแนวตัง้ฉากที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ซึง่ใน

ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ใชเ้ป็นสถานที่สําหรับประกอบพธิีกรรมทางศาสนา 

สักการะบูชาสิ่งศักดิ์ส ิทธิ์ และเป็นเจา้ภาพในการจัดพิธีทางฆราวาส 

นอกจากนี้ยังเป็นสถานทีจั่ดคอนเสริต์และการบรรยายสัง่สอน ซึง่มผีูเ้ขา้ชม

ใหค้วามสนใจกวา่ 1,000 คนตอ่ปี จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเล่นที ่Bath 

Street  เป็นซอยเล็กๆที่มตีกึอาคารเกา่แกตั่ง้อยู่เรียงกัน รับการจดทะเบยีนและเป็นพื้นทีอ่นุรักษ์ ซมึซับบรรยากาศที่

สวยงาม เพลดิเพลนิไปกบัวัฒนธรรม รา้นคา้ในทอ้งถิน่ อาหารเกา่แก ่รา้นอาหารและสถานบันเทงิตา่งๆ โดยจะอยูบ่รเิวณ 

Roman Baths , Bath Abbey ซึง่ถอืวา่เป็นบรรยากาศทีส่วยงามและน่าประทับใจเป็นอยา่งมาก เชือ่วา่นักทอ่งเทีย่วทีม่า

เยอืนทีน่ี่จะตอ้งหลง 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ลอนดอน LONDON (ระยะทาง185ก.ม.ใชเ้วลา2.30ชม.)   

 

 

 

วนัทีห่นึง่      กรงุเทพฯ  - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ - ทา่อากาศยานลอนดอนแกตวคิ                          อาหาร เย็น 

วนัทีส่อง     เมอืงแกตวคิ - กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์– พธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั – มหาวหิารหลกัของเมอืงบาธ –  

                  เมอืงลอนดอน                                                                                                  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



เย็น     รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)  
จากนัน้นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสูท่ีพั่กในเมอืงลอนดอน 

ทีพ่กั:  Hotel in LONDON 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

            (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที4่)  
จากนัน้นําทา่สูเ่มอืงออกซฟ์อรด์ (ระยะทาง90ก.ม.ใชเ้วลา1.30ชม.)   
ขึน้ชือ่ว่าเป็นเมืองแห่งการศกึษา นําท่านถ่ายภาพดา้นนอกกับ ไค
รสตเ์ชริช์ คอลเลจ (Christ Church College) เป็นวทิยาลัยที่
ใหญแ่ละงามสง่าทีส่ดุในอ็อกซฟ์อรด์มชีือ่เรยีกกันง่ายๆว่า เดอะเฮา้ส์

กอ่ตัง้ในปี 1525 ในชือ่ คารด์นัิล คอลเลจ ตราวทิยาลัยก็ยังคงเป็น
หมวกทรงแหลมของพระราชาคณะวูลซยี ์วทิยาลัยแห่งนี้อยู่ในเครอื
ของมหาวิทยาลัยแห่งอ๊อกฟอร์ด ไครสต์เชริ์ชยังเป็นหนึ่งในแรง
บันดาลใจที่สรา้งฉากต่างๆ ในภาพยนตร์ ไม่ว่าจะแฮร์รี่ พอตเตอร ์
หรอืกระทั่งนทิานอมตะอยา่ง อลซิ ในดนิแดนพศิวง จากนันํ้าท่านไป
เก็บภาพความประทับใจที่ อนุสรณ์สถานแห่งความทุกขท์รมาร 
(Martyrs Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานหนิ เป็นอนุสรณ์สถานทีส่รา้งเพือ่ระลกึถงึบาทหลวงชาวองักฤษ 3 ทา่น ที่
ถูกเผาบรเิวณเสาเข็มดา้นนอกกําแพงเมอืง ถนน Broad Street ในปี 1550 ไดแ้ก ่Thomas Cranmer, Nicholas 
Ridley, และ Hugh Latimer ซึง่เป็นผูท้ีถ่กูสัง่ประหารชวีติตามคําสัง่ของสมเด็จ พระราชนิีนาถแมรทีี ่1 อสิระใหท้่าน
พักผอ่นตามอธัยาศัยที ่Redcliffe Square เมอืงทีป่ระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 50,000 คน ใชเ้วลาเดนิทางจากตัว
เมอืงบรสิเบนประมาณ จะไดส้ัมผัสกับสายสม แสงแดด ทะเล ทรายสวยๆ จะไดพ้บกับผูค้นทํากจิกรรมมากมาย 
ตัง้แตเ่ดนิเลน่ ขีจ่ักรยาน วา่ยน้ํา ปิคนคิ บารบ์คีวิ ตกปลา ตกีลอฟ์ เล่นว่าว ชมพพิธิภัณฑ ์แกลลอรี ่อาหารทะเล น่ัง
เรอืดปูลาวาฬ รวมไปถงึกฬีาทางน้ําตา่ง ๆอกีดว้ย 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่)  
จากนัน้นําทา่สู ่บสิเตอร ์วลิเลจ (Bicester outlet) (ระยะทาง23ก.ม.ใชเ้วลาครึง่ชม.)  เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่
ยอดนยิมของบรรดานักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกเพือ่ตะลยุชอปป้ิง มสีนิคา้แฟชัน่มากมายใหเ้ลอืก ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้
แบรนดด์ังระดับโลก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ตามแฟชัน่ เชน่  Mulberry, Stella McCartney, DVF, 
Coach, Saint Laurent Paris และ Marni อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารและเครือ่งดืม่ในคาเฟ่และรา้นอาหารในหมูบ่า้นให ้
ลองเลอืกชมิอกีดว้ย  อสิระอาหารเย็น เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนการพกัผอ่นและชอปป้ิงตามอธัยาศัย 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ลอนดอน LONDON (ระยะทาง104ก.ม.ใชเ้วลา1.30ชม.)   

ทีพ่กั:  Hotel in LONDON 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

            (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที6่)  

***อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศัย ไมม่รีถและอาหารบรกิารในวันนี*้** 

ทีพ่กั:  Hotel in LONDON 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

            (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม     เมอืงออกฟอรด์ - ไครสตเ์ชริช์ คอลเลจ - อนสุรณ์สถานแหง่ความทกุขท์รมาร (Martyrs Memorial)  

                  -   Redcliffe Square - บสิเตอร ์วลิเลจ (Bicester outlet)                                    อาหาร เชา้,เทีย่ง 

วนัทีส่ ี ่    FREE DAY อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่ว                                                                                            อาหาร เชา้ 



วนัทีห่า้    สะพานหอคอย - Tower Bridge – ลอนดอนอาย -  หอนาฬกิาบิก๊เบน -  มหาวหิารเซนตป์อล - 

พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์-  พระราชวงับคักิง้แฮม -  จตรุสัทราฟลัการ ์ - ทา่อากาศยานแกตวคิ        อาหารเชา้,เทีย่ง                                                                                        

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที7่)  

นําทา่นเดนิทางสู ่ถา่ยภาพสิง่ปลกูสรา้งอันเป็นสัญลักษณ์ประจํากรุง

ลอนดอนต่างๆ อาธิเช่น สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน 

(London Tower Bridge) เป็นสะพานทีข่ ึน้ชือ่ว่าเป็นสัญลักษณ์

ของกรุงลอนดอน โดยมลีักษณะเป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่

รวมกัน ใกล ้ๆ กันเป็นที่ตัง้ของสะพาน Tower Bridge อีก

สัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ์ ซึง่เป็นกลุ่ม

อาคารและหอคอยหลัง ท่านสามารถบันทกึภาพกับ ลอนดอนอาย 

(London Eye) ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวาม

สงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดรั้บ

ความนยิมและเป็นจุดดงึดูดนัก ท่องเทีย่วไดอ้ย่างมาก มผีูม้าเยอืน

มากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี จากนัน้เดนิทางไป ชม หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big ben clock tower) ทีเ่ป็นหนึง่ในนาฬกิา

ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลก สัญลักษณ์สําคัญของทัง้กรุงลอนดอนและสหราชอาณาจักร รวมถงึปรากฎอยู่ในงานศลิปะ 

หนังสอื ภาพยนตร ์และโทรทัศน์มากมาย ซึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภาอังกฤษ ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของ

พระราชวัง หอนาฬกิาบิ๊กเบนเป็นสว่นหนึง่ของพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกของ

องคก์ารยเูนสโก  ถ่ายภาพดา้นนอกกับ มหาวหิารเซนตป์อล  St. Paul’s Cathedral เป็นโบสถสํ์าคัญทาง

ศาสนาของสหราชอาณาจักร โดยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดพธิแีต่งงานหรอืพระราชพธิใีหญ่ๆ รวมถงึเป็นสถานทีฝั่งร่างของ

บคุคลสําคัญทีม่ชี ือ่เสยีงในประวัตศิาสตรอ์ังกฤษ ทําใหเ้ป็นหนึง่ในโบสถท์ีม่ชี ือ่เสยีงและมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางมา

เทีย่วมากทีส่ดุในสหราชอาณาจักร 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่)  

จากนําทา่นเก็บภาพความประทับใจที ่พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์Palace of Westminster เป็นสถานทีป่ระชมุ

ของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร และเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดในลอนดอนซึง่เป็นมรดกโลก และเป็นหนึ่งใน

อาคารทีเ่ป็นทีรู่จั้กมากทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย ในปัจจุบันใชใ้นงานสําคัญๆ เชน่ การตัง้ศพของบุคคลสําคัญก่อนทีจ่ะ

นําไปฝัง และหออญัมณี (Jewel Tower)  ถา่ยรปูหนา้ วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์(Westminster Abbey) 

เดมิเป็นสํานักสงฆ ์(แอบบ)ี แต่ปัจจุบันเป็นวัดนกิายอังกลคิันทีต่ัง้อยูท่างตะวันตกของพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่

สถาปัตยกรรม  สว่นใหญ่เป็นแบบกอธคิ นอกจากหอคอยทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟกูอธคิ แอบบเีวสตม์นิสเตอรเ์ป็น

สถานทีท่ีใ่ชใ้นการทําพระราชพธิบีรมราชาภเิษกและทีฝั่ง  พระบรมศพของพระมหากษัตรยิอ์งักฤษและพระบรมวงศา

นุวงศ ์ อสิระใหท้า่นถา่ยรปูดา้นนอกพระราชวังไดต้ามอธัยาศัย 

พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) ดา้นนอก

ซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะไดรั้บการสถาปนาเป็น

พระราชวัง ประจําราชวงศอ์งักฤษ ดา้นนอกท่านสามารถดูโชว์

การเปลีย่นเวรของทหารยามทีป่ฏบิตักิารอยูใ่นพระราชวัง และ

ดูความสวยงามและยิง่ใหญ่ของ พระราชวังบัคกิง้แฮมไดอ้กี

ดว้ย จากนั้นอิสระใหท้่านพักผ่อนที่ จตุรสัทราฟัลการ ์

(Trafalgar Square) กลางจัตุรัสนัน้มอีนุสาวรยีล์อรด์เนล

สนั วรีบรุุษคนสําคัญของอังกฤษ ตัง้อยูบ่นเสาสงูใกล ้ๆ กันเป็น

ที่ตัง้ของพระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้ชาลส์ที่ 1 ซึง่มี

ภาพเขียนจากทั่วยุโรปแสดงอยู่กว่า 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศ์อังกฤษและบุคลสําคัญใน

ประวัตศิาสตรอ์งักฤษ ตัง้แตย่คุโบราณจนถงึยคุปัจจบุนั  อสิระอาหารเย็น เพือ่สะดวกแกท่า่นในการทอ่งเทีย่ว  

19:00 น.  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานลอนดอนแกตวคิ กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ 

22.05 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิเทีย่วบนิ TR751 
 

วนัทีห่ก   ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

16.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 



 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น 

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 พฤศจกิายน 2564 ) 
 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการ
ตรวจ ไมน่อ้ยกวา่ 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง นํามาใชใ้นการเชค็อนิบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ  
►ก่อนเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ สํานักงานสาธารณสุขสหราชอาณาจักรกําหนดใหช้าวสหราชอาณาจักรและ
ชาวต่างชาตทิีจ่ะเดนิทางเขา้มาในประเทศอังกฤษจะตอ้งลงทะเบยีนล่วงหนา้ 48 ชัว่โมง ก่อนจะเดนิทางออกจากประเทศ
ไทยเพือ่เขา้สหราชอาณาจักรทีเ่ว็บไซต ์Passenger Locator Form เพือ่รับ QR CODE www.gov.uk/provide-journey-
contact-details-before-travel-uk  (มเิชน่นัน้จะโดดปรับหรอืจําคกุ) 
►จองการตรวจหาเชือ้ไวรสัโควดิ-19 แบบ PCR test กอ่นเดนิทางเขา้สหราชอาณาจกัร (จะตอ้งเดนิทางไปตรวจใน

วันที ่2 เมือ่เดนิทางถงึ) โดยทางบรษัิทจะทําการจองใหท้า่น  www.gov.uk/find-travel-test-provider 

►ผูเ้ดนิทางเขา้สหราชอาณาจกัรจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ ชนดิของวคัซนีโควด-19 ทีส่หราชอาณาจกัร

รบัรอง ม ีดงันี ้(ผูท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบโดสแลว้อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นเดนิทางสามารถเดนิทางไดใ้นวนัที ่15) 

 Oxford/Astra Zeneca 

 Pfizer BioNTech  

 Moderna (รวมถงึ Moderna Takeda)  

Janssen 

AstraZeneca ทีผ่ลติโดย Siam Bioscience/AstraZeneca/AstraZeneca Covishield/AstraZeneca Vaxzevria 

Sinovac (CoronaVac) 

Sinopharm Beijing 

Covaxin 

 

►แนะน าการเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

 ชัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

(1) หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

(2) VISA (สาํหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

(3) เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้กําหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทางในกรณีทีเ่ขา้ร่วมโครงการไม่กักตัว

จากรายชือ่ 63 ประเทศ 

(4) ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD50,000 (สาํหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

(5) เอกสารยนืยันการจอง AQ หรอื SHA+ ตามขอ้กําหนดของแตล่ะโครงการ พรอ้มใบเสร็จทีแ่สดงวา่ชาํระคา่ใชจ้า่ยเรยีบรอ้ยแลว้ 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

(1) ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

(2) กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอปัโหลดเอกสารทีจํ่าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

(3) รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉดีวคัซนี 

(4) เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดรั้บ “Thailand Pass QR Code” สาํหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 

ข ัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

(1) แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19 โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้

ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 

(2) ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

(3) เดนิทางไปตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ณ โรงแรมทีท่า่นไดจ้องไว ้โดยรถของทางโรงแรมเทา่นัน้ 

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เมือ่เดนิทางถงึโรงแรมทีท่า่นไดจ้องไว ้ทางโรงแรมจะดําเนนิการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 และเมือ่ผลการตรวจหาเชือ้ออกมาเป็น “ลบ” ทา่น

ก็จะสามารถเดนิทางออกจากหอ้งได ้

 

http://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
http://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
http://www.gov.uk/find-travel-test-provider


► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)      

2. เอกสารใบรบัรองทีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม     

3. เอกสารรบัรองผลตรวจ RT-PCR TEST 72 ชม.กอ่นการเดนิทาง  

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทํา

การแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบ

ใดๆ ทัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละชาํระคา่บรกิาร  

- กรุณาชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 25,000  บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 6,500 บาท (รวมมัดจํา31,500 บาท) 

 กรุณาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทวัร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจําเป็นตอ้งชําระคา่ทัวร์

สว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**สาํคัญ**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและจํานวนหน ้

หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณี

พาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ 

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการ

ใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้ (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วนัทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้่ายพักเดีย่วเพิม่) 

กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น้ําหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครื่องได ้7 กโิลกรัม และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิ

ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz Travel 

แผน Oasis Tripper  สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่

ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บริษัทฯ ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัย

เดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การทําประกันนี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทนําเทีย่ว 

ทําประกันเฉพาะอบุัตเิหตุในการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ

จากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามันตามรายการทวัร ์

9. คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่วซีา่องักฤษและบรกิารทา่นละ 6,500 บาท + คา่ยืน่แบบเรง่ดว่น ทา่นละ 9500 บาท  

8. ทีพ่กั ASQ 1คนื Test & Go (แพ็คเก็จ รถรบัสนามบนิ โรงแรม อาหาร ตรวจโควดิ 1 คร ัง้ ) 

9. คา่บรกิารตรวจโควดิ RT- PCR TEST จากประเทศปลายทาง (72 ชม. กอ่นเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย) 

10. คา่บรกิารตรวจโควดิ Antigen TEST ในวนัที ่2 ทีเ่ดนิทางถงึสหราชอาณาจกัร 

11. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 50 GBP หรอื 2,200 บาท ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจจากทา่น 

12 คา่ตรวจ RT-PCR Test COVID  72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทางจากประเทศไทย  

 

กรณีวซีา่ไม่ไดรั้บการอนุมัตจิากสถานทูต(วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์มาแลว้ ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท 

ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดย

อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได  ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ

ของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อัน

เนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ 

Oasis Tripper แบบรายบคุคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การทําประกันนี้จาก

บรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีย่ว  ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทนําเทีย่ว ทําประกันเฉพาะอบุัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แต่ทัง้นี ้

ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิ

สามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ

ของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อัน

เนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 



** กรุณากรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆทีป่ระกอบการยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิท หลังจากจองทัวร ์กําหนดไม่เกนิ 

10 วนั เนือ่งจากควิวซีา่จะไม่สามารถล็อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มูลยังไม่ครบถว้น ** 

*อาจมบีางชว่งทีค่วิยืน่วซีา่มจํีานวนมากทางบรษัิทรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นกําหนด* 

 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองที่VFS Global (เทรนดี ้ชัน้28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิ้วมอื และสแกนม่านตา (เจา้หนา้ที่

ของบรษัิทจะนัดวนักบัทา่น และดําเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งดําเนนิการนัดควิยืน่วซีา่ ( ในการทําควิวซีา่ เอกสารทกุอยา่งของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดกอ่น และทางเราจะกรอกออนไลน์เขา้ใน

ระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยู่กับทางสถานฑตูและในระหวา่งดําเนนิการไม่สามารถ

ขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ืน่คําขอทกุคนตอ้งไปทีศ่นูยรั์บคําขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายุตํา่กวา่ 5 ปีตอ้งไปปรากฏตัวทีศ่นูยด์ว้ย แตไ่ม่ตอ้งให ้

ขอ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)  เด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญพ่าไปดว้ย และผูใ้หญน่ีจ้ะตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ทีข่องวเีอฟเอส  

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาวซีา่ 20-15 วนัทําการ 

 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่วซีา่องักฤษ ตามวนัเวลาทีนั่ดหมาย ** 

โปรดดําเนนิการตามคําแนะนําของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้าํหรับยืน่คํารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจํา 

1 . หนังสอืเดนิทาง(Passport)  เล่มปัจจุบันทีม่อีายุไม่ตํ่ากว่า   6  เดอืน กอ่นวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย 

หากเคยมพีาสปอร์ตเล่มเก่า  ไม่ว่าจะเคยมีวซี่าในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรือไม่ก็ตาม กรุณาจัดส่งใหก้ับทางบริษัท และนําไปแสดงกับ

เจา้หนา้ที ่ณ ศนูยย์ืน่วซีา่องักฤษ VFS Global เพือ่งา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่ของทา่น  

 

2.เอกสารสว่นตวั แปลภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

  -  สาํเนาบตัรประชาชน/สาํเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบัตรขา้ราชการ )ภาษาไทย(  

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 

  ( - สาํเนาทะเบยีนสมรส /สาํเนาทะเบยีนหย่า/ สําเนาใบมรณะบตัร  ) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ 

 - สาํเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 

กรณีเด็กอายตุํา่กวา่18ปี บดิาและ)มารดาเดนิทางไปดว้ย( จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 

 - สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาสตูบิตัร 

กรณีเด็กอายตุํา่กวา่18ปี /บดิา)มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง( จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 

 - สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาสตูบิตัร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สาํเนาพาสปอรต์บดิา -มารดา  

   โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้  หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางจากมารดา  หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิา  หากเด็ก

ไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา  จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ

เดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ํานักงานเขต  /อําเภอตามหลักฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่าน   ) พรอ้มแนบสําเนา

พาสปอร์ต  (มารดา-สําเนาบัตรประชาชนของบดิา /โดยมนีายอําเภอหรือผูอํ้านวยการเขต  ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการ

อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันัดหมายทีเ่ด็กแสดงตวัยืน่คํารอ้งขอวซีา่ บดิามารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และ-

  เซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง  จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า  และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

3.หลกัฐานการทํางาน /หนังสอืรับรองการทํางาน ทีทํ่างานปัจจบุนั )เอกสารมอีายุ 30 วนั กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่(  

3.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทัง้ภาครัฐและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิททีท่า่นทํางานปัจจุบัน   โดยระบตํุาแหน่งงาน, 

เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ทํางาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบชุ ือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) 

และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบกําหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อํีานาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจาก

หน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 

3.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ  ใชส้ําเนาใบทะเบยีนการคา้  )พค .0403 ( , หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ  )DBD (,  )คัดสาํเนาไม่เกนิ 

90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ(  

 

 3.3 กรณีทีเ่ป็นนักเรียน/นักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศกึษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบ

ประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วนั กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 



3.4 กรณีทีเ่กษียณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบสาํเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 

3.5  กรณีเป็นแม่บา้น  ใชส้ําเนาทะเบยีนสมรส /ใบมรณะ )กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ (, หลักฐานการเงนิของตนเองหรือสามี    ในกรณีทีไ่ม่ได ้

เดนิทางร่วมกันกับสามี  จําเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสาม(ีSponsor Letter)  ระบชุือ่-สกุล     วัน เดอืน ปีเกดิ  ของสามแีละ

บตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์่วมกนัจดหมายชีช้ ีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

3.6  กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ Freelance, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ จําเป็นตอ้งเขยีน

จดหมายแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสารประกอบ อาท ิรูปถ่ายรา้น , 

สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  จดหมาย ชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

 

4.หลกัฐานการเงนิ  

4.1  กรณีออกคา่ใชจ้่ายเอง ใชส้ําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ หรอืสําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจํา    )บัญชสีว่นตัว  ( รายการเดนิบัญชี

ยอ้นหลัง 3  เดอืน  )กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้ -ออก สมํ่าเสมอ  ( และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชี

นัน้ๆไมต่ํา่กวา่ 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสู่

ภูมลิําเนา  และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร  )Bank Certificate ( ซึง่ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกัน Statement ขา้งตน เป็น

ภาษาองักฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro เทา่นัน้ 

 

4.2  ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง  จําเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสมัพันธร์ะหวา่งตนกับผูเ้ดนิทาง Sponsor Letter และ

ขอหนังสอืรับรอง  /สนับสนุน ค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านัน้  โดยใหบุ้คคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน Sponsor  ดําเนินการตามเอกสารขา้งตน้ 

พรอ้มกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ โดยระบชุือ่

ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญชSีponsorและระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง  /ผูท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุน  (เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - 

สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเทา่นัน้   ) กรุณายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาดําเนนิการนานถงึ 3 วนั 

 

 หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรู ์Bookbank  หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขทีกํ่าหนด 

ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 

 

กรุณาปรับสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันัดหมายยืน่วซีา่  

 **สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

5.เงือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสาํหรับยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

 เพื่อประโยชน์ในการยืน่วซี่า  กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยืน่วซี่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจริง  เนื่องจาก

บรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมัตคํิารอ้งขอวซี่า  และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ  /ขอ้มูลสว่นตัว

แทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ  ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็นจรงิ/ทา่นอาจถูกปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผล

ใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 

 

เมือ่ทา่นชําระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รียบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์และจัดสง่ใหเ้จา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ทันท ี )ภายใน 

3-5 ( หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้าํระไปแลว้ทกุกรณี 

หากถกูปฎเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มัครบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามทีส่ถานทตูนัดหมาย( 

โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอํานวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกับทางการสถานทตู และ

หากสถานทตูมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกล่าวใหก้ับทางบรษัิท เพื่อ

นําสง่สถานทตูเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้  ทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธินํ์าเรยีนสถานทตูเพือ่พจิารณาตอ่วซี่าของทา่น เนื่องจาก

การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 

พรอ้มแนบสาํเนาฉบบัภาษาไทย )โดยไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็นรับรองสาํเนาถกูตอ้ง(  

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรับแปลเอกสาร 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสาํหรับยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาวซีา่ 15-20 วนัทําการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่วซีา่องักฤษ ตามวนัเวลาทีนั่ดหมาย ** 



 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MISTER , MRS , MISS , MASTER)   .............................................................................. 

2. ชือ่ - นามสกลุ เดมิ (หากม ีโปรดระบ)ุ ................................................................................................... 

 เหตผุลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) ...............................  เปลีย่นเมือ่วันที ่(วัน/เดอืน/ปี) ....................... 

3. วัน/เดอืน/ปี เกดิ ..........................................  อาย ุ............... ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 

4. ทีอ่ยูปั่จจบุนั  ................................................................................................................................ 

ตําบล .................... อําเภอ .................... จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย ์

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

5.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบุนั ทา่นอาศัยมากีปี่  ....................................... 

6. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)  สมรส(ไมจ่ดทะเบยีน)  หยา่รา้ง   มา่ย 

7.ชือ่-สกลุ บดิา ................................................ และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานทีเ่กดิ................. 

8.ชือ่-สกลุ มารดา ............................................. และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานทีเ่กดิ.................. 

9.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส และบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชือ่-สกลุ,วัน/เดอืน/ปี เกดิ เลขทีพ่าสปอรต์ 

สถานทีเ่กดิ 

1.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ ........................ 

เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์............................. 

2.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ ......................... 

 เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์............................. 

3.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ .........................  

เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

10.ทา่นม ีPassport หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่หรอืไม ่(ถา้มกีรณุาระบรุายละเอยีด) 

- เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 

- เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 

11.ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา  

1.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

2.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ...............................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ................ 

3.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

4.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

5.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

6.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

12. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรณุาระบ ุ

ชอื-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 



13.ทา่นเคยทํางานเหลา่นีห้รอืไม ่(ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ) .................... 

14.อาชพีปัจจบุนั (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................................... 

ตําแหน่งงาน/คณะ สาขาวชิาทีเ่รยีน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองทีท่า่นใชย้ืน่สถานทตู) .................................... 

ลักษณะ/รายละเอยีดของงานทีป่ฏบิตั ิ.................................................................................................... 

ชือ่บรษัิท/ทีทํ่างาน/ชือ่รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ..........................................................................  

ทีอ่ยูเ่ลขที ่........................ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน .......................................... 

ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................ 

รหัสไปรษณีย ์................. โทรศัพทท์ีทํ่างาน ................................ อเีมล ์................................................ 

15.วันทีเ่ริม่ตน้ทํางาน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองการงาน โปรดระบ ุวัน/เดอืน/ปี)  .................................................. 

16.รายไดต้อ่เดอืน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองการงาน) ............................................บาท  

17.อาชพี/รายไดเ้สรมิ นอกเหนอืจากอาชพีหลัก ถา้ม ี(กรณุาระบรุายละเอยีด)  .................................................... 

18.คา่ใชข้องทา่นทัง้หมด ตอ่เดอืน  .................................... บาท 

19.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่งๆ ตอ่เดอืน  ..........................  บาท 

20.ทา่นมหีลักทรัพยส์ว่นตัวนอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบตัร, สลาก, หุน้, ใหเ้ชา่ ฯลฯ (ถา้มกีรณุาระบ)ุ 

.................................................................   รวมเป็นจํานวนเงนิ  ............................................. บาท 

21.มเีงนิยอดคงเหลอืในบญัชเีงนิฝากออมทรัพย/์สะสมทรัพย ์เป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร ่……………………………….. บาท 

 

22.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยไดรั้บวซีา่องักฤษ หรอืไม ่

 ไมเ่คย  เคย โปรดระบปุระเภทวซีา่ ...................  วัน/เดอืน/ปี ทีไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่........................ 

23.ภายใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ ........ ครัง้ (โปรดระบ)ุ 

ประเภทวซีา่ทีไ่ดรั้บ ................. วัน/เดอืน/ปี ทีอ่นุมตัวิซีา่ .................  วัน/เดอืน/ปี หมดอายวุซีา่ ..................... 

ทา่นเดนิทางออกจากประเทศไทยในวันที ่....................... และเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษในวันที ่....................... 

24.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษ หรอืไม ่

  ไมเ่คย  เคย โปรดระบเุหตผุล.............................................................. 

                                 วัน/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ ...................................................... 

25.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่ เขา้ประเทศอืน่ๆ (นอกเหนอืจากประเทศองักฤษ) หรอืไม ่

   ไมเ่คย  เคย โปรดระบเุหตผุล ............................................................. 

                                      วัน/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ.................................................. 

26. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

 ตัวผูข้อวซีา่เอง  มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

  เชค็เดนิทาง  กรณุาระบชุือ่ .......................................................... 

   บตัรเครดติ  ความสมัพันธ ์.........................................................   

   เงนิสด   เหตผุล ................................................................ 

 

หากจัดสง่เอกสารใหก้บัแผนกวซีา่ลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู          

กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมตัทิันตามกําหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี!! 

 



เมือ่ทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทัวร ์และชําระเงนิมดัจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรณุาจัดสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูสําหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์ 

- จัดสง่ใหเ้จา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ เพือ่ทําการสง่ชือ่ยืน่คํารอ้งขอรับควิวซีา่ ภายใน 3 วัน หลังจากทา่นชําระเงนิมดัจําคา่ทัวร ์

- กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูทีท่า่นกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารท ี

จะใชย้ืน่สถานทตู เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจําเป็นตอ้งดําเนนิการนําสง่สถานทตูผา่นระบบ 

ออนไลน ์หากนําสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

- หากหน่วยงานยงัไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบบัจรงิได ้กรณุากรอกขอ้มลูการทํางานของ 

ทา่นใหช้ดัเจน (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ 

และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 

 

เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยนัการเดนิทาง/ใบนัดหมายสําหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

- กรณุาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิสําหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อยา่งชา้ไม ่

เกนิ 2 สปัดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

- ทา่นจําเป็นตอ้งนําสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัตวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีง

ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

 

 

ศนูยร์บัค ารอ้งยืน่วซีา่องักฤษ VFS Global, Soi Sukhumvit 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

