
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – โคลมัโบ – ลอนดอน  
วนัที่ 2. ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ ์– บาธ – ลอนดอน 
วนัที่ 3. ลอนดอน – Outlet – ออกซฟอรด์ – ลอนดอน 
วนัที่ 4. อิสระเที่ยวเมืองลอนดอน 
วนัที่ 5. ลอนดอน – พิพิธภณัฑบ์รติิช – สนามบิน 
วนัที่ 6. โคลมัโบ – กรุงเทพฯ 

 

GORGEOUS LONDON 6 วัน 4 คืน  
 

ราคาแนะน าเพยีง 38,900.- 

เดนิทาง เมษายน – พฤษภาคม 63 
ลอนดอน | เสาหินสโตนเฮนจ ์| เมืองบาธ | ออกซฟอรด์ | อิสระเที่ยวเมืองลอนดอน 1 วนั | พิพิธภณัฑบ์ริติช 

 

 

 

 



 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – ลอนดอน 
06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบิน SriLankan Airlines ประตู 9 

แถว S พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 
09.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา โดยสายการบินศรีลงักนั แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่UL 403 
11.00 น. เดินทางถึงสนามบินโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา เพื่อรอเปล่ียนเที่ยวบิน 
13.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว ์ เที่ยวบินที่ UL 503 
19.00 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร แลว้น า

ท่านเดินทางเขา้พกัโรงแรม 
ทีพ่กั เขา้สู่ที่พกั IBIS LONDON CANNING TOWN หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 ลอนดอน – เสาหนิสโตนเฮนจ ์– บาธ – ลอนดอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางเพื่อเขา้ชมเสาหินสโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยุคก่อนประวตัิศาสตร ์มีอายุ
กว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวตัถปุระสงคใ์นการสรา้งอย่างชดัเจน  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย เดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่น า้เอวอนในบริเวณที่มีน า้พุรอ้นธรรมชาติที่เป็นที่ตัง้ถิ่นฐานของชาวโรมัน

สมัยที่ยังเรืองอ านาจ และเป็นผู้สรา้งโรงอาบน ้าโรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก 
(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 ผ่านชมสะพาน Pulteney สรา้งขึน้เพื่อขา้มแม่น า้ Avon เป็นสะพานเก่าแก่และสวยงามที่สุดแห่ง
หน่ึงของโลกและเป็นแลนดม์ารค์ส าคญัแห่งหนึ่งของเมืองบาธ (Bath) จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่มหานครลอนดอน (London) 
เมืองที่เป็นศนูยก์ลางส าคญัทางธุรกิจ การเมือง วฒันธรรม และประวตัิศาสตรข์องโลก เป็นผูน้  าดา้นการเงิน การเมือง การส่ือสาร 
การบนัเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นท่ียอมรบัว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยงัเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และส าคญัของยโุรปอีกดว้ย   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่กั เขา้สู่ที่พกั IBIS LONDON CANNING TOWN หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่ 3 ลอนดอน – Outlet – ออกซฟอรด์ – ลอนดอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ Bicester Village outlet อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิอย่างจุใจ มีหลากหลายแบรนดด์ังให้ท่านใหเ้ลือกสรร อาทิ เช่น 
Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & 
Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ  

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองออกซฟอรด์ (Oxford) เมืองแห่งการเรียนรู ้และเมืองสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง Harry Potter 

ภาพยนตรท์ี่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองอ๊อกซฟอรด์ เป็นเมืองที่ค่อนข้างเล็กกะทัดรัด ตั้งอยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศองักฤษ ใกลก้ับแม่น า้เทมส ์น าท่านชมอาคารไคร้ชเชิรท์คอลเล็ท (Christchurch College) จาก
ดา้นนอกซึ่งสถานท่ีแห่งนีไ้ดเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าหน่ึงในฉากหอ้งอาหารของภาพยนตรแ์ฮรี่ พ็อตเตอร ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ทีพ่กั เขา้สู่ที่พกั IBIS LONDON CANNING TOWN หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วันที่ 4 อิสระเทีย่วเมืองลอนดอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระให้เต็มวัน โดยมีหัวหน้าทัวรใ์ห้ข้อมูล หรือ ค าแนะน า และทางบริษัทฯ ไม่มีรถบริการรับ – ส่ง โดยค่าใช้จ่าย
ทัง้หมดเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง  
- Warner Bros. Studio ซึ่งเป็นโรงถ่ายภาพยนตเ์รื่อง Harry Potter ที่ยงัคงเก็บหลายๆ ฉากที่ส  าคญั รวมทัง้ชุดของนกัแสดงและ
อปุกรณป์ระกอบฉากไว ้ที่นี่จึงเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่เหล่าสาวกแฮรร์ี่ พอตเตอรไ์ม่ควรพลาด  หรือหากท่านสนใจเก่ียวกบัเรื่องราว
ของธรรมชาติตัง้แต่ดกึด าบรรพ ์ 

https://www.hands-on.co.th/english_schools/article.php?topic=38&article=10-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


 
- พิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรธ์รรมชาติ (Natural History Museum) จดัแสดงเก่ียวกบัธรรมชาติตัง้แต่ยคุดกีด าบรรพ ์มีโครงกระดู
ไดโนเสารข์นาดของจรงิ และส่ิงมีชีวิตอื่นๆที่สญูพนัธไ์ปแลว้ หรือหาดไูดย้ากใหไ้ดช้ม  
- ถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford Street) ซึ่งเรียกไดว้่าเป็นศนูยก์ลางการชอปปิงในกรุงลอนดอน มีรา้นคา้เสือ้ผา้แฟชั่น เครื่องประดบั 
นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike 
Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis, House of Fraser และ ยังมีห้างสุดหรูอย่าง 
Selfridges ที่มีสินคา้ซุปเปอรแ์บรนด ์ตัง้อยู่อีกดว้ย   

 อิสระอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ทีพ่กั เขา้สู่ที่พกั IBIS LONDON CANNING TOWN หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วันที่ 5 ลอนดอน – พพิธิภัณฑบ์ริตชิ – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑบ์ริติช (British Museum) ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ดา้นประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมของมนุษยที่
ส  าคญัที่สดุและใหญ่ที่สดุในโลก มีการก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ้งตน้วตัถุที่เก็บรวบรวมไวส่้วนใหญ่เป็นของ
สะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทยแ์ละนกัวิทยาศาสตร ์พิพิธภณัฑแ์ห่งนีเ้ปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะเป็น
ครัง้แรกในวันที่  15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส ์เมืองบลูมสเ์บอรร์ี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานที่ตั้งของ
อาคารพิพิธภณัฑใ์นปัจจบุนั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลล่ีเซอรค์สั (Piccadilly Circus) เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน า้พ ุ

และรูปป้ันอีรอสตรงกลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน ์ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลก้าร ์(Trafalgar 

Square) ที่รายลอ้มไปดว้ยอาคารที่น่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 



 
ของโลก สถานท่ีใชจ้ดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สู่จตัรุสัรฐัสภา ถ่ายรูป
บริเวณด้านนอกของมหาวิหารเวสทม์ินสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ที่ตัง้ของรฐัสภาองักฤษมาตัง้แต่ตน้ศตวรรษที่ 16 และ
ยงัเป็นท่ีตัง้ของหอนาฬิกาท่ีรูจ้กักันดีในนามหอนาฬิกาบิกเบน (Big ben) ที่มีความสงู 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็น
นาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดใหญ่ท่ีสดุในโลกและฝ่ังตรงขา้มท่ีมีแม่น า้เทมสก์ัน้อยู่เป็นท่ีตัง้ของชิงช้าสวรรคล์อนดอนอาย (London Eye) 

ชิงชา้สวรรคท์ี่สงูที่สุดในยุโรป จากนั้นน าท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของพระราชวังบั้คกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ที่
ประทบัของพระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮทีโธรว ์เพื่อใหท้่านไดม้ีเวลา
ท า คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือ้ สินคา้ปลอดภาษีในสนามบิน 

20.30 น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินศรีลงักนั แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่UL 504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

วันที่ 6 โคลัมโบ – กรุงเทพฯ 
12.45 น. เดินทางถึงสนามบินโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา 
14.20 น. น าท่านเดินทางต่อไปยงักรุงเทพ โดยสายการบินศรีลงักนั แอรไ์ลน ์เทีย่วบิน UL 406 
19.25 น. ถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

  
 

 

 

 



 

ราคาแนะน าเพยีง  
GORGEOUS LONDON 6 วัน 4 คืน 

โดยสายการศรีลังกัน แอรไ์ลน ์(UL) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

09 เม.ย. – 14 เม.ย. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 20,375.- 8,900 

09 พ.ค. – 14 พ.ค. 63 38,900.- 38,900.- 38,900.-     18,560.- 8,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ตอ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 



 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศองักฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ช าระพรอ้มค่ามดัจ า) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ  (10 GBP) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (18 GBP) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

 

 



 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เนื่องจาก
ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง
ส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 



 
5. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ 

บรษิัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษิัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับรษิัท
ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษิัท

ของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 20 วนัท าการ 

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

 เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของ

ทางสถานทูตตอ้งการเพิ่มเตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึ

ผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป 



 
สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมี

ครบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถ่ายส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ 

จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้   

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมุดเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกค่าใชจ้า่ยให ้อัพเดทไม่เกนิ 15 

วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT 

พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 



 
5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่า

เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทกุฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอื

ศนูยแ์ปล พรอ้มประทับตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไมส่ามารถใชต้ัวทีแ่ปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 

            

 

 



 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีำประเทศองักฤษ 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทกุขอ้ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาไทย 

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

ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสอืเดนิทาง 

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

ชือ่-นามสกลุเกา่ ทีเ่คยใชก้อ่นเปลีย่น 

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

เหตผุลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) .............................. 

เปลีย่นเมือ่วันที ่(วัน/เดอืน/ปี) ................................... 

 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ..................................................................เชือ้ชาต.ิ.........................  

สญัชาต ิ............................ สถานทีเ่กดิ........................... ประเทศ........................... 

ทีอ่ยู ่( ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยูปั่จจบุันคนละทีอ่ยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด) 

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

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

รหัสไปรษณีย.์.................................. ทา่นอาศัยอยูใ่นบา้นหลังน้ีมาเป็นเวลา …......ปี ............เดอืน 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.......................................... 

หมายเลขโทรศัพทท์ีท่ างาน ......................................... 

หมายเลขโทรศัพทบ์า้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 

มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด ..................เลม่     

หมายเลขหนังสอืเดนิทางปัจจบุัน ........................ 

วันทีอ่อก...............................หมดอาย.ุ............................. 



 
หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ......................... 

วันทีอ่อก...............................หมดอาย.ุ.............................. 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม่ ………………………………………………………………… 

วัน/เดอืน/ปี ทีเ่คยเขา้ประเทศอังกฤษครัง้ลา่สดุ .............................................  

รวมทัง้หมดกีวั่น .................... 

วัตถปุระสงคใ์นการไปครัง้ลา่สดุ (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ , นักเรยีน) 

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

ประเภทของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดร้ับ เป็นประเภทใด 

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

ระยะเวลาของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดร้ับ เริม่ตัง้แตวั่นที ่..................................... 

ถงึวันที ่................................... 

 

ทา่นเคยไดร้ับการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอื ประเทศอืน่ๆหรอืไม ่

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

เหตผุลทีถ่กูปฏเิสธ ..........................................................  

วัน/เดอืน/ปี ทีถ่กูปฏเิสธ ....................................... 

 

ประเทศอืน่ ๆ ทีท่า่นเคยเดนิทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีวั่น และ

วัตถปุระสงคใ์นการไป (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ, นักเรยีน) 

1.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

2.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

3.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 



 
4.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

5.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

 

สถานภาพ  

.........โสด    

........ หย่า และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย)                           

......... แตง่งานแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน)            

........ แตง่งานและมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

........ หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

 

ในกรณีสมรสแลว้ทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ                                                                                                       

ชือ่ นามสกลุ ของคูส่มรส 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส

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

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

เชือ้ชาต ิ..........................................  สญัชาต ิ............................................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ทีอ่ยูปั่จจบุันของคูส่มรส 

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

 

 

 



 
ในกรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน                                                                                                

1.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

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

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี ่

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

2.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

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

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี ่

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

ประวัตขิองบดิา                                                                                                                                                

ชือ่ของบดิา ..........................................................  

นามสกลุของบดิา .......................................................... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา .........................................  

สถานทีเ่กดิของบดิา........................................................ 

ประเทศทีเ่กดิ ......................................................  

เชือ้ชาต ิ................................... สญัชาต.ิ..................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 



 
ประวัตขิองมารดา                                                                                                                                               

ชือ่ของมารดา ........................................................  

นามสกลุของมารดา .................................................... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา ..........................................  

สถานทีเ่กดิของมารดา .............................................. 

ประเทศทีเ่กดิ .............................................  

เชือ้ชาต ิ................................... สญัชาต ิ..................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

 

ขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรับ และรายจา่ยตา่งๆ 

งานปัจจบุันท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 

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

ชือ่บรษัิททีท่ างาน 

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

ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ างาน

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

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

รหัสไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ท างาน ............................................... 

เงนิเดอืน .................................บาท 

กรณี นักเรยีน / นักศกึษา ระบชุือ่โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย 

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

ระดับชัน้ทีเ่รยีนอยู ่........................................หลักสตูรทีก่ าลังเรยีน 

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

ทา่นเคยท างานเหลา่นี้หรอืไม ่(ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ)  

........เคย ........ไม่เคย 

ถา้เคย ระบอุาชพีทีท่ า , ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 

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



 
ชือ่ตน้สงักดัทีเ่คยท างาน 

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

ทีอ่ยูข่องตน้สงักดัทีเ่คยท างาน

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

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

รหัสไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ท างาน ..........................................  

วัน/เดอืน/ปี ทีอ่อกจากงาน .......................................... 

 

ทา่นมสีมดุบัญชเีงนิฝากหรอืไม ่               ........ม ี     .......ไมม่ ี                                                                       

ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดวา่เป็น  บัญชอีอมทรัพย ์/ ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเทา่ไหร ่  

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………………... 

ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทา่ไหร่

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

ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้บัสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร ่

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

คา่ใชจ้า่ยของทา่นในการไปอังกฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่

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

ในการเดนิทางครัง้น้ี ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น 

..................................................................................ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เชน่ คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่โรงแรม คา่อาหาร ..................................................... ถา้มคีนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นไป

อังกฤษ เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่...............................................  

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 


