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-   สมัผสัหนึง่ในสิง่มหศัจรรยข์องโลกกลุม่หนิสโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 

-   เขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) 

-   อสิระเทีย่วชมพพิธิภณัฑแ์ละยา่นตา่ง ๆ ในกรุงลอนดอน  
-   อสิระชอ้ปป้ิงยา่น Oxford Street และ Harrods 

-   BICESTER VILLAGE OUTLET  

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22767 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
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มาตรการทอ่งเทีย่วองักฤษ ยคุ Covid-19 
** ผูเ้ดนิทาง รวมถงึหวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ ฉดีวคัซนีครบแลว้ กอ่นกรุป๊เดนิทาง 14 วนั 
** วคัซนีทีไ่ดร้บัการรบัรองหรอือนมุตัจิากของรฐับาลองักฤษ แบบครบโดส (Fully vaccinated) 
 Oxford/AstraZeneca (รวมถงึ AstraZeneca ท ีผ่ลติในประเทศไทย) 
 Pfizer BioNTech 
 Moderna 
 Janssen 
 Sinovac-CoronaVac  
 Sinopharm Beijing  
 Covaxin 

📌ผูเ้ดนิทางทีฉ่ดีวคัซนีครบโดสแลว้ จะตอ้ง: 

1. อาจจะตอ้งมกีารจองและช าระเงนิคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ PCR Test ลว่งหนา้ 
( สามารถหาผูใ้หบ้รกิารไดผ้า่นลงิกน์ ี:้ https://www.gov.uk/find-travel-test-provider ) 

2. อาจจะตอ้งกรอก Passenger Locator Form ภายใน 48 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทางถงึองักฤษ (ตอ้งกรอกหมายเลขการจองบรกิารตรวจหาเชือ้ในฟอรม์นีด้ว้ย) 
3. เมือ่เดนิทางถงึแลว้อาจจะตอ้งใหก้กัตวัจนกวา่จะเขา้รบัการตรวจหาเชือ้และผลออกวา่เป็น Negative (หากผลเป็น Positive หรอืผลไมช่ดัเจน ใหก้กัตวั
ดว้ยตนเองตอ่เป็นเวลา 10 วนั) 
 
** ใชร้ถบสัคนัใหญ ่49 ทีน่ ัง่ น ัง่สบาย ปลอดภยั เวน้ระยะหา่งระหวา่งเบาะน ัง่ พรอ้มท ัง้ท าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคทกุวนั 
** บรกิารเจลแอลกอฮอลลา้งมอืตลอดการเดนิทาง 

 

วันที ่1 กรุงเทพ (สุวรรณภมูิ)-ลอนดอน (London Gatwick Airport)    (-/-/-) 
10.00 น. คณะพร้อมกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการ

บิน SCOOT พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
14.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอน แกตวิค กรุงลอนดอน โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR750  

(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 1 มื้อ) 
20.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอน แกตวิค กรุงลอนดอน น าคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
  ที่พัก Ibis London Wembley (หรือเทียบเท่า) 
 

วันที ่2 ลอนดอน-สโตนเฮนจ์(สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)-เมืองบาธ-ลอนดอน   (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

หลังอาหาร อาจจะต้องพาทุกท่านไป ตรวจ PCR Test ณ คลินิค ที่รับรองโดยรัฐบาล (ค่าใช้จ่ายไม่รวม
ในค่าทัวร์ค่าใช้จ่ายประมาณ 150 GBP) 
และตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ในการเดินทางเที่ยวและกลับประเทศไทย (ค่าตรวจ 
RT-PCR ไม่รวมอยูใ่นค่าทัวร์ราคาประมาณ 150 GBP) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอเมซเบอร์รี่ น าท่านสัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ กลุ่ม
หินที่มีลักษณะรูปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่ทราบวัตถุประสงค์ท่ีแน่ชัดในยุค 3,500-4,000 ปีมาแล้ว ท่าน
จะทึ่งกับความสามารถของมนุษย์ที่ได้น าก้อนหินขนาดใหญ่น ้าหนักบางก้อนถึง  45 ตัน  มาวางเรียงกันเป็น
วงกลมได้อย่างน่ามหัศจรรย์    

 
 
 
 
 
 

https://www.gov.uk/find-travel-test-provider
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เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองบาธ เมืองเก่าแก่ที่มีความส าคัญและรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคโรมัน เป็นสถานที่อาบน ้าของชาวโรมัน 

เนื่องจากเป็นเมืองแห่งน ้าพุร้อน น าท่านเข้าชมโรมันบาธ เป็นสถานที่อาบน ้าโบราณอายุกว่าสองพันปี 
ตั้งแต่ยุคโรมัน แล้วชมเมืองที่สวยงาม และยา่นการค้า เลือกซือ้สินค้าต่างๆ  แล้วเดินทางไปกลับกรุงลอนดอน  

 
 
 
 
 
 
 
เยน็    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารน าท่านเข้าสู่ที่พัก 
   ที่พัก Ibis London Wembley (หรือเทียบเท่า) 

วันที ่3 ลอนดอน-อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ-ช้อปปิ้งตามอธัยาศัย    (B/-/-) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

หลังอาหารเช้า อิสระให้กับท่านได้เต็มอ่ิมกับการเที่ยวชมเมืองในลอนดอน และสถานที่ที่ท่านไม่ควรพลาดเมื่อ
มาเที่ยวลอนดอน นั้นก็คือ Big Ben หนึ่งในสัญลักษณ์ที่รู้จักมากที่สุดของสหราชอาณาจักร อันที่จริงหอ
นาฬิกานี้ชื่อว่า หอเอลิซาเบธ (Elizabeth Tower) แต่ทุกคนมักจะรู้จักกันดีในชื่อของ บิ๊กเบน (Big Ben) 
มากกว่าเป็นหอนาฬิกาประจ าพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (Clock Tower, Palace of Westminster) ซึ่งใน
ปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟ
ไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี่ เป็นผู้ออกแบบ หอ
นาฬิกาบิ๊กเบนมาง่ายๆ ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานี Westminster เดินออกมาข้ามถนนก็ถึง และจุดยอดฮิตที่
ต้องมาถ่ายรูปคือ หอนาฬิกาบิ็กเบนและอาคารรัฐสภา ริมแม่น ้าเทมส์ โดยถ่ายจากบนสะพาน Westmin-
ster 
Westminster Abbey เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของกรุงลอนดอน ตั้งอยู่ทางตะวันตกของ
พระราชวัง Westminster สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1245 ซึ่งถือว่าเป็นโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศอังกฤษ 
และที่ส าคัญยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO อีกด้วย โบสถ์นี้เป็นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาและยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกและเป็นที่ฝังพระบรมศพของกษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์, London Eye, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Leiceter Square 
สถานที ่เหล่านี ้แทบจะอยู ่ใจกลางลอนดอนเลยก็ว ่าได้  ท่านสมารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินอย่าง
สะดวกสบาย ส่วนใครที่ชอบถ่ายรูปและเดินเล่นแบบชิว ๆ แนะน าTower Bridge, London Bridge, St. 
Paul Church โดยแต่ละสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีใกล้เคียงกันมาก 
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เชิญท่านอิสระ สัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตแบบชาวลอนดอน ด้วยการเดินทางด้วยตัวท่านเอง ด้วยรถไฟใต้
ดินที่เป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุดของชาวลอนดอน หรือเลือกเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ตามอิสระ เพื่อให้ท่าน
ได้ใช้เวลากับสิ่งที่ท่านชอบอย่างจุใจกับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ หรืออาร์ตแกลลอรี่ต่างๆ เช่น National Gal-
lery, British Museum, Natural History Museum 
 

***อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค ่า เพื่อให้ท่านใช้ชีวิตแบบชาวลอนดอนอย่างแท้จริง*** 
 
 ส าหรับหนุ่มสาวนักช้อปท่านต้องไม่พลาดที่จะไปถนน Knightsbridge ถนนสายนี้เป็นแหล่งรวมสถานที่ช้อป

ปิ้งมากมาย ทั้งร้านค้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง อย่างย่านช้อปปิ้ง Oxford street ถนนช้อปปิ้งสุดชิคที่ใหญ่ที่สุดใจ
กลางกรุงลอนดอนสวรรค์ของนักช้อป ด้วยร้านค้าที่มีมากกว่า 300 ร้าน ที่มีตั้งแต่สินค้าแบรนด์เนมที่คนไทย
เรารู้จักกันดี ไปจนถึงสินค้าอาร์ตๆ โนเนม พ่วงด้วยห้างสรรพสินค้าชื่อดัง รวมทั้งยังมีการลดราคาสินค้าอยู่
บ่อยๆ อีกด้วย และส าหรับขาช้อปที่ชื่นชอบสินค้าลดราคา Debenhams เป็นห้างสรรพสินค้าใน Oxford 
street ที่ชอบมีการจัดลดราคาเป็นประจ า แถมยังชอบจัดเครื่องส าอางหรือน ้าหอมมาจัดเป็นเซ็ทและจัด
จ าหน่ายในราคาที่ถูกอีกด้วยห้างสรรพสินค้าสุดหรูอย่าง ห้างแฮร์รอด (Harrods) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์
เนม ทั้งกระเป๋า น ้าหอม นาฬิกา เครื่องประดับ และสินค้าอ่ืน ๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ง  ถนนสาย
เดียวกันนี้ท่านยังจะได้พบกับ Harvey Nichols รวมถึงดีไซน์เนอร์เจ้าของแฟชั่นดังบนถนน Sloane ซึ่งก็
เหมาะกับคนที่ก าลังมองหาสินค้าแบรนด์หรูหราและแฟชั่นอินเทรนด์ที่เพิ่งจะขึ้นเวทีแฟชั่นเป็นที่สุด  แถม
บรรดาห้างร้านต่างๆ ก็ล้วนมีการออกแบบตกแต่งได้อย่างสวยงาม โดดเด่นและน่าสนใจเป็นอย่างมากอีกด้วย 
จึงเหมาะกับการมาเที ่ยวชม ช้อปปิ ้งและถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจ าดีๆ มากทีเดียว การเดินทางก็
สะดวกสบาย โดยรถไฟฟ้าใต้ดินสถานี Knightsbridge 

  
 
 
 
 

 

 
 ที่พัก Ibis London Wembley (หรือเทียบเท่า) 
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วันที ่4 ลอนดอน-เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเทอร-์ลอนดอน แกตวิค แอร์พอรต์        (B/-/-) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (BOURTON ON THE WATER) หมู่บ้านริมน ้าที่ได้รับการ
ขนานนามว่า เวนิส แห่ง COTSWOLDS มีสะพานสร้างข้ามแม่น ้า WINDRUSH ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมือง ธาร
น ้าใสล้อมรอบหมู่บ้านชนบทพ้ืนเมืองของอังกฤษ บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขาย
ของที่ระลึก สวนสาธารณะที่เขียวชอุ่มสร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่มาเยือนทุกเพศทุกวัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
เที่ยง   ***อิสระอาหารกลางวัน*** เพ่ือให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ 

Bicester Village outlet อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง มีหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านให้เลือกสรร อาทิ เช่น 
Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Gior-
gio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ 
 
  
 
 
 
 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

22.05 น. บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR751 (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 1 มื้อ) 

 
วันที ่5 กรุงเทพ (สุวรรณภมูิ)         (-/-/-) 

16.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์กรุป๊ 15 ทา่น 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 

12 ปี)  
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว เพิม่

ทา่นละ 

ไมร่วม 

คา่วซีา่ 

14-18 เม.ย. 2565 

*วนัสงกรานต*์ 
46,888.- 46,888.- 3,500 เร ิม่ตน้ 7,000 

21-25 เม.ย. 2565 41,888.- 41,888.- 3,500 เร ิม่ตน้ 7,000 

26-30 พ.ค. 2565 41,888.- 41,888.- 3,500 เร ิม่ตน้ 7,000 

9-13 ม.ิย. 2565 41,888.- 41,888.- 3,500 เร ิม่ตน้ 7,000 

23-27 ม.ิย. 2565 41,888.- 41,888.- 3,500 เร ิม่ตน้ 7,000 

** อัตรานี ้ไมร่วม ค่าธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศอังกฤษ ทา่นละ เริม่ตน้ประมาณ 7,000 บาท 
ส าหรับการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าส่งหนังสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพือ่ใชเ้วลาพจิารณาอย่างนอ้ย 30 วันท าการ (บางกรณีอาจไม่รวม

วันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดังกลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่เดนิทาง

ได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเล่มออกมาใชร้ะหว่างกระบวนการพจิารณา) หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธผลการสมัครของท่าน และ ส่งหนังสอื

เดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วันท าการ เป็นอย่างนอ้ย ในล าดับต่อไป จากนัน้ระยะเวลาคงเหลอืก่อนวันเดนิทางไม่เพยีงพอส าหรับยืน่วซีา่ครัง้ใหม ่

การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทกุกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษัิทด าเนนิการขอวซีา่ให ้รวมไปถงึ กรณีทีท่่านขอเอกสารจากทาง

บรษัิทไปเพือ่ด าเนินการขอวซี่าดว้ยตนเอง และท่านไดรั้บวซี่าเรยีบรอ้ย ท่านจะไม่สามารถยกเลกิทัวรไ์ดทุ้กกรณี ไม่ว่าระยะเวลาคงเหลอื จะ

มากกวา่ 45 หรอื 55 วัน ก็ตาม ** 

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

ทา่นละ 50 GBP/ทรปิ/ทา่น 

 
 

 

 
 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผู ้เดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัร ์นี ้

ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทาง ข ัน้ต ่า 15 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื 

เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทาง
บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทุก

คร ัง้ 
 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการ

เดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณใ์ดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปน ัน้ประกอบจากตวัเลขการ

จองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออก
เดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตาม

จ านวนเงนิของราคาทวัร ์  

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นได้

ยอมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลง
จ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่าง

บรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีสุ่ดเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของ
บรษิทัฯ  

  

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิหรอื
เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้ 
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบั ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ย

ทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 
 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
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 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ 

ไม่ว่ามือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้่านผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารส่วนตวัของท่านมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร 

เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเรือ่งของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว 

ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง 

 รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศูนยก์ารคา้ ในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรง

กบัวนัอาทติย ์ทางบรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี 

เนือ่งจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทางทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการเทา่น ัน้ 

 การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจุด และ อาจเป็นระยะทางที่

ค่อนขา้งไกลจากจุดทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กท่านเตรยีมร่างกาย และอุปกรณ์ เช่น รองเทา้ทีส่ามารถเดนิได้

สะดวก และพรอ้มส าหรบัการเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์ูงสุดของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสูงอายุ และ ผูเ้ดนิทางที่

ใชร้ถเข็น ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมผีูร้่วมเดนิทางดว้ย เพือ่คอยดูแลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทา่นอาจไม่สามารถ

เขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้ก

กรณี 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง 

โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

  
 

 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามทีร่ะบ ุEconomy Class 

 คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน (ยกเวน้หากมกีารประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลัง) 
และเนือ่งจากเป็นตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และกระเป๋า  

 ถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบละไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบ ุ 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไม่ยนืยัน หากผูเ้ดนิทางมี
ความประสงคท์ีจ่ะทราบกรุณาตดิต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ 

เดยีวกนั ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่าก
มกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้า่นทราบวา่บรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดบัเดยีวกนัใหก้บัผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซือ้

ประกนัเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท ตาม
สถานพยาบาลเทา่นัน้ เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ (ไม่รวมการกักตัวดว้ยตนเอง ตามมาตรการของรัฐฯ ประเทศอังกฤษ ทัง้ในโรงแรม 

หรอืบา้นพัก) 

 

 

 
 คา่ใชจ้า่ยการตรวจ RT-PCR กอ่นการเดนิทาง 72 ชัว่โมง (กอ่นออกจากประเทศไทย) 

 คา่ตรวจโควดิ-19 แบบ RT-PCR /2 คร ัง้ ทีป่ระเทศองักฤษ เพือ่ใชผ้ลตรวจในการเดนิทาง ท่องเทีย่วและกลบัประเทศ

ไทย (ประมาณ 150 GBP/คน/คร ัง้)  

 คา่โรงแรม AQ/SHA+ 1 คนื และ คา่ใชจ้า่ยการตรวจ RT-PCR หรอื ATK เมือ่เดนิทางกลบัมาถงึ ประเทศไทย 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีดค่ามนิบิาร์ในหอ้งและค่า
พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ เร ิม่ตน้ทา่นละ 7,000 บาท  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญ่กวา่มาตรฐาน  
 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่ทปิคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 50 GBP/ทา่น/ทรปิ 

 ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน (คา่ทปิหัวหนา้ทัวร์แลว้แต่ความพงึพอใจของ
ทา่น) 

 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
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กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ /คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (ในกรณีทีอ่อกต ัว๋แลว้) 

*หมายเหต ุอาจมกีารเปลีย่นแปลงการตรวจ และคา่ใชจ้า่ยในการตรวจโควดิ-19 
ขึน้อยูก่บันโยบายสาธารณสขุแตล่ะประเทศ* 

 
 
 
 
 
 

 เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื  กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมดัจ า จ านวน 20,000 บาท ตอ่ทา่น พรอ้มคา่วซี่าเร ิม่ตน้ 

7,000 บาท เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการเดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิา่นจะโดนยดึมัดจ าโดยทีท่า่นจะไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นที่

จะตอ้งส ารองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้ หากทา่นส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ 

เรียกเก็บยอดเต็มจ านวนทันที หลังจากท าการจองแลว้ กรุณาเตรยีมเอกสารส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอร์ตเพื่อ
ออกตัว๋หรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  ใหแ้กพ่นักงานขาย และหากทา่นช าระเงนิเขา้มาไม่วา่จะบางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
- จ านวนคนในการออกเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ย

กวา่ 15 ทา่น ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ทา่นลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นออกเดนิทาง และหาก

ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 
- การรับการดูแลเป็นพเิศษ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง

นอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้เนื่องจากการขอใชว้ลีแชร์ในสนามบนินั้น ตอ้งมี
ขัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทาง

สามารถสอบถามกับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงก่อนท าการจองและหากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ เช่น ผูท้ีน่ั่งรถเข็น 
(Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุและผูท้ีม่โีรคประจ าตัวหรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมง

ตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มี

ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
- การถูกปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไม่วา่จะ

เป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่จะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืง
นัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบวา่ทางบรษัิทฯและมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์ไม่มี

สทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้ส ิน้ เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทาง

บรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอย่างผดิกฎหมาย และ
หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การร่วมทรปิบางรายการ หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ท่านจะไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่่วมเดนิทางพรอ้มคณะ 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสาย

การบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดย
อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

 มัคคเุทศก ์หัวหนา้ทัวร ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว 
อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีการเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธใน

กรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาให ้

เหมาะสมทีส่ดุ   
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  
ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15-20 วนัท าการ 

*** ยืน่วซีา่แสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) *** 
 เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
**ลกูคา้กรณุาตรวจสอบรายละเอยีดเอกสารกอ่นยืน่ทกุคร ัง้ 

เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูต่ลอดเวลา** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
อายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่

เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษา

อยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของ
ทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย***  
2. หลกัฐานการเงนิ  

2.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่าย

ส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไม่
เกนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน ในกรณีทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมาย

ชีแ้จง  
2.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบญัชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

***ควรเคลือ่นไหวบญัชสีม า่เสมอ ไมค่วรแตง่บญัชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บญัชกีอ่นยืน่วซีา่ จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจ

เป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  
2.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

2.3.1 ส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้อัพเดทไม่เกนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และบัญชี

ตอ้งมคีรบทกุเดอืน ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

2.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั (Sponsor Letter) 
***สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชตีดิลบ บัญชฝีากประจ า บัญชกีระแสรายวันบัญชสีหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้

กองทนุ และสลากออมสนิ** 

3. หลกัฐานการท างาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 เดอืน 

หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็น

ตน้ 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM 

IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู ่

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

4. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

5. เอกสารการไดรั้บวคัซนี Covid-19 (เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอด) 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอื
ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุ

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้
พาสปอรต์บดิาและมารดา 
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- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจ

ปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวซี่า พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่
สถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 
8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั  จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรือศูนย์แปล พรอ้ม

ประทบัตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไมส่ามารถใชต้วัทีแ่ปลเองได ้
(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูรั้บผดิชอบเอง) 

 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทั
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออก
ต ัว๋แลว้) ***เฉพาะทา่นทีไ่มผ่า่นวซีา่เทา่น ัน้*** 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

 

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

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

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

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

4.ทีอ่ยู่ปัจจุบนั(ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) ........................................................................................................................ 

...................................................รหัสไปรษณีย.์...................อเีมล.์...................................................... 

โทรศพัทบ์า้น ..................................................... มอืถอื ..................................................... 

5.อาชพีปัจจุบนั.............................................. 

วนั เดอืน ปี ทีเ่ริม่ตน้ท างาน..................................ต าแหน่ง.........................................................  

ชือ่สถานทีท่ างานหรอืรา้นคา้/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ............................................................................................. 

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

รหัสไปรษณีย.์..............โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั..............................................อเีมล์

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

6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) มา่ย (.....) อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา (.....) แยกกนัอยู่ 

7. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกัน กรุณาระบ ุ

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

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

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

8.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจุบนั ทา่นอาศัยมากีปี่....................................... 

9.ชือ่-นามสกลุของบดิา...............................................................วนัเดอืนปีเกดิของบดิา

.......................................................................สถานทีเ่กดิ................................. 

10.ชือ่-นามสกลุของมารดา..........................................................วนัเดอืนปีเกดิของมารดา

...................................................................สถานทีเ่กดิ.................................. 

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

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

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

13.คา่ใชจ้่ายของทา่นตอ่เดอืน.........................บาท 

14.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้่ายตา่ง ๆ ตอ่เดอืน...................บาท 

15.ทา่นมหีลักทรัพยส์ว่นตวันอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบตัร หุน้ หรอือืน่ ๆ กรุณาระบุ

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

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

16.ภายใน 10 ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอืน่ ๆนอกเหนือจากประเทศองักฤษหรอืไม่ 

ถา้เคยโปรดระบปุระเทศนัน้และเพราะเหตใุด....................................................................................... 

17.ภายใน 10 ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษหรอืไม.่.....................................ถา้เคย  

เพราะเหตใุด....................................................................................................................................... 

18.ภายใน10ปีทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม…่……………………………………….……………… 

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

วนัออกวซีา่...........................................................วนัหมดอายูของวซีา่

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

เดนิทางเขา้องักฤษกีค่รัง้..................เมือ่วนัที.่....................................................ถงึวันที ่......................................... 

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

สถานทีเ่กดิดว้ย 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

-ชือ่-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 

20.ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงันี้ 

เลขพาสปอรต์......................วนัออก......................วนัหมดอาย.ุ.......................ออกให ้ณ ประเทศ............................. 

สามารถถอืมาวนัยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่....................... 

เลขพาสปอรต์......................วนัออก.......................วนัหมดอายุ.......................ออกให ้ณ ประเทศ...................... 

สามารถถอืมาวนัยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่..................... 
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เลขพาสปอรต์......................วนัออก.......................วนัหมดอายุ.......................ออกให ้ณ ประเทศ....................... 

สามารถถอืมาวนัยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่...................... 

เลขพาสปอรต์.....................วนัออก........................วนัหมดอายุ.......................ออกให ้ณ ประเทศ......................... 

21. ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่่านมา 

1.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

2.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

3.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

4.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

5.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

6.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

7.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

8.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง 

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

9.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

10.ประเทศ......................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 

22.วนัเดนิทางไปองักฤษวนัที.่.........................................ถงึวนัที.่.............................................. 

23.ทีพั่กในองักฤษ........................................................................... 

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

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

24.บรษัิททีค่ณุท างาน/บรษัิทท าเกีย่วกบัอะไร.......................................................................................................... 

25.มเีงนิคงเหลอืในบญัชทีัง้หมดเทา่ไหร่ ................................................................................................................. 

 

*** กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น *** 

-หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 

-หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มูลการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่

บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 

 
หมายเหต ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิท
เป็นเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 
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หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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