
  

องักฤษ-ตะลยุลอนดอน 6วนั 3คนื 
ลอนดอน-สโตนเฮนจ-์บาธ-เบอรต์นัออนเดอะ

วอเตอร ์Bicester Village Outlet 
สายการบนิ Malaysia Airlines เครือ่ง A350 ล าใหมล่า่สดุ 

((ราคาเร ิม่ 36,900 บาท)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

วนัที ่1 กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ-ลอนดอน 
 
15.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์

สายการบนิ มาเลเซยี แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวก 

17.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายบนิ มาเลเซีย แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ 
MH783/MH002 (17.15-20.30/23.15-05.55(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 
17.15 ชั่วโมง บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อนบนเครื่อง แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมือง
กวัลาลมัเปอร ์

 
วนัที ่2 ลอนดอน-สโตนเฮนจ(์ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก)-หมูบ่า้นลาคอด-เมอืงบาธ 
    โรมนับาธ-บรสิทอล 

 
05.55 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานฮทีโทรว ์กรุงลอนดอน หลังผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงอเมซเบอรร์ ี ่น าทา่นสัมผัสหนึง่ในสิง่มหัศจรรยข์องโลกกลุม่หนิสโตนเฮนจ ์กลุม่
หนิทีม่ลีักษณะรูปทรงการจัดวางทีแ่ปลกและไม่ทราบวัตถุประสงคท์ีแ่น่ชัดในยุค 3,500-4,000 ปี
มาแลว้ ทา่นจะทึง่กบัความสามารถของมนุษยท์ีไ่ดน้ ากอ้นหนิขนาดใหญน่ ้าหนักบางกอ้นถงึ 45 ตัน  
มาวางเรยีงกนัเป็นวงกลมไดอ้ยา่งน่ามหัศจรรย ์จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นลาคอค ทีไ่ดช้ือ่วา่
เป็นบรเิวณทีม่ทีวิทัศนแ์บบอังกฤษแท ้ๆ  ทีส่วยงาม ชมบรรยากาศบา้นเรอืนตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่13 
ทีส่รา้งดว้ยหนิอยูก่ลมกลนืกบัธรรมชาต ิและไดร้ับการอนุรักษ์ใหบ้รรยากาศเหมอืนเมือ่เกอืบพันปีที่
แลว้ ทีส่วยงามจนถกูใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรห์ลายเรือ่ง อาท ิภาพยนตรเ์รือ่งแฮรร์ี ่พอตเตอร ์เดนิ
ชมบา้นเรอืน โบสถล์าคอคแอบเบ ้(ดา้นนอก) ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับบา้นเรอืนแบบอังกฤษโบราณ
แท ้ทีส่วยงาม ทีท่า่นไมส่ามารถพบไดใ้นทีอ่ืน่อกีแลว้   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงบาธ เมืองเก่าแก่ที่มีความส าคัญและรุ่งเรืองตัง้แต่ยุคโรมัน เป็นสถานที่

อาบน ้าของชาวโรมัน เนื่องจากเป็นเมอืงแหง่น ้าพุรอ้น น าชมโรมนับาธ เป็นสถานทีอ่าบน ้าโบราณ
อายกุวา่สองพันปี ตัง้แตย่คุโรมัน แลว้ชมเมอืงทีส่วยงาม และยา่นการคา้ เลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ  แลว้
เดนิทางไปกลับกรงุลอนดอน 

  
เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร 
ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่3 ลอนดอน-ลอนดอนอาย-พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร-์หอนาฬกาบิก๊เบน-เวสตม์นิสเตอรแ์อบบยี ์-     
                    ถา่ยรปูพระราชวงับคักิง้แฮม-จตรุสัทราฟลักา้ร-์ทาวเวอรบ์รดิจ ์

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลังอาหารเชา้ น าทา่นเทีย่วชมและถา่ยภาพเก็บความประทับใจกบัสถานทีท่ีท่า่นไมค่วรพลาดเมือ่
มาเทีย่วลอนดอน นัน้ก็คอื Westminster Abbey เป็นหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วหา้มพลาดของกรุง
ลอนดอน ตัง้อยู่ทางตะวันตกของพระราชวัง Westminster สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1245 ซึง่ถอืว่าเป็น



  

โบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศอังกฤษ และที่ส าคัญยังไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องค์การ UNESCO อีกดว้ย และยังเป็นสถานที่ตั ้งหอนาฬิกา Big Ben หอนาฬิกานี้ถูกสรา้ง
หลังจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วันที ่16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส ์แบรร์ี ่
เป็นผูอ้อกแบบ หนึง่ในสัญลักษณ์ทีรู่จั้กมากทีส่ดุของสหราชอาณาจักร ประจ าพระราชวงัเวสต์
มนิสเตอร ์ซ ึง่ในปัจจบุันใชเ้ป็น ตกึรฐัสภาเวสตม์นิสเตอรเ์ตอร ์Houses of Parliament หรอื 
Westminster Palace) ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง และน าท่านถ่ายภาพกับ 
London Eye เป็นชงิชา้สวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมและเป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมากในสหราชอาณาจักร 

 
เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัราคารจนี 

จากนัน้น าทา่นชมและถา่ยภาพดา้นหนา้กับ พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) ที่
ประทับของพระราชนิีอลซิาเบธที่ 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน และผ่าน จตัุรสัทรา
ฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) ที่รายลอ้มไปดว้ยอาคารที่น่าสนใจ ผ่านมหาวหิารเซนตป์อล 
(St.Paul’s Cathedral) ทีม่ยีอดโดมใหญเ่ป็นอนัดับ 2 ของโลก สถานทีใ่ชจั้ดพระราชพธิอีภเิษก
สมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์และน าทา่นถา่ยภาพกับสถานทีส่ าคัญ
อีกแห่ง ทาวเวอรบ์รดิจ ์( Tower Bridge) คือ สะพานที่มีรูปแบบของสะพานยกและสะพาน
แขวนอยูร่วมกนั ตัง้อยูใ่จกลางกรงุลอนดอน ประเทศอังกฤษ สรา้งขึน้ในระหวา่ง ค.ศ. 1886-1894 
เพือ่เป็นสะพานขา้มแม่น ้าเทมส ์สะพานแห่งนี้ตัง้อยูใ่กลก้ับหอคอยแห่งลอนดอน ซึง่เป็นทีม่าของ
ชือ่สะพานว่า "ทาวเวอรบ์รดิจ"์ หรอื "สะพานหอคอย" และกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึง่ของกรุง
ลอนดอน 
 
 

เย็น              รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัราคาร 
พักที ่ IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 

 
วนัที ่4 ลอนดอน-อสิระเทีย่วชมสถานทีต่า่งๆ-ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลังอาหารเชา้เชญิท่านอสิระ สัมผัสบรรยากาศ การใชช้วีติ
แบบชาวลอนดอน ดว้ยการเดนิทางดว้ยตัวทา่นเอง ดว้ยรถไฟ
ใตด้นิทีเ่ป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุของชาวลอนดอน หรอื
เลอืกเทีย่วชมสถานทีต่า่งๆ ตามอสิระ เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลา
กับสิง่ที่ท่านชอบอย่างจุใจกับการเขา้ชมพิพิธภัณฑ์ หรือ
อาร์ตแกลลอรี่ต่างๆ เช่น National Gallery, British Mu-
seum, Natural History Museum ส าหรับหนุ่มสาวนักชอ้ปท่านตอ้ง
ไม่พลาดที่จะไปถนนKnightsbridge ถนนสายนี้เป็นแหล่งรวม
สถานทีช่อ้ปป้ิงมากมาย ทัง้รา้นคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดัง หา้งสรรพสนิคา้
สุดหรูอย่าง หา้งแฮรร์อด(Harrods) แหล่งรวมสนิคา้แบรนด์เนม 



  

ทัง้กระเป๋า น ้าหอม นาฬกิา เครือ่งประดับ และสนิคา้อืน่ ๆ อกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิง  ถนน
สายเดียวกันนี้ท่านยังจะไดพ้บกับ Harvey Nichols รวมถงึดีไซน์เนอร์เจา้ของแฟชั่นดังบนถนน 
Sloane ซึง่ก็เหมาะกับคนทีก่ าลังมองหาสนิคา้แบรนดห์รูหราและแฟชั่นอนิเทรนดท์ีเ่พิง่จะขึน้เวที
แฟชั่นเป็นทีส่ดุ แถมบรรดาหา้งรา้นต่างๆ ก็ลว้นมกีารออกแบบตกแต่งไดอ้ย่างสวยงาม โดดเด่น
และน่าสนใจเป็นอยา่งมากอกีดว้ย จงึเหมาะกบัการมาเทีย่วชม ชอ้ปป้ิงและถา่ยรปูเก็บเป็นความทรง
จ าดีๆ  มากทเีดยีว การเดนิทางก็สะดวกสบาย โดยรถไฟฟ้าใตด้นิสถานี Knightsbridge  
เชญิท่านอสิระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค ่าเอง เพือ่ใหท้่านใชช้วีติแบบชาวลอนดอน
อยา่งแทจ้รงิ 

  พัก IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที ่5 ลอนดอน-เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร-์Bicester Village Outlet 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์(BOURTON ON 
THE WATER) หมู่บา้นริมน ้ าที่ไดร้ับการขนานนามว่า เวนิส แห่ง 
COTSWOLDS มสีะพานสรา้งขา้มแมน่ ้า WINDRUSH ซึง่ไหลผ่านใจ
กลางเมือง ธารน ้าใสลอ้มรอบหมู่บา้นชนบทพื้นเมืองของอังกฤษ 
บรเิวณโดยรอบเต็มไปดว้ย รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ 
สวนสาธารณะทีเ่ขยีวชอุ่มสรา้งความประทับใจใหก้ับผูค้นทีม่าเยอืน
ทกุเพศทกุวัย 

 
เทีย่ง   เชญิทา่นอสิระรบัประทานอาหารกลางวนั เพือ่ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 

ชอ้ปป้ิงเอา้ท์เล็ต ที่รวมสนิคา้แบรนด์เนมต่างๆ ใหท้่านไดอ้สิระกับ
การช็อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายยีห่อ้ อาท ิBally , Bodum, 
Bose, Burberry, Cath Kidston, Dior, DKNY, FENDI, CK, Clarks, 
D&G, Gucci, Guess, Hugo  กอ่นเดนิทางเขา้สูม่หานครลอนดอน น า
ทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานฮทีโทรว ์กรงุลอนดอน เพือ่ตรวจเช็ค
เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
 

21.35 น. ออกเดนิทางจากกรุงลอนดอนกลบักรุงเทพฯ โดยสายบนิ มาเลเซยี แอรไ์ลน ์เที่ยวบนิที่ 
MH001/MH796 (21.35-17.50(+1)/22.15-23.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 
19.45 ชั่วโมง บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อนบนเครื่อง แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมือง
กวัลาลมัเปอร ์

 
วนัที6่ กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 

 
23.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์ 

ทา่นละ 1,500 บาท (ขออนญุาตเิก็บทรปิทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 
 

 



  

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก เด็กไมเ่กนิ 2 
ขวบ/Infant 

พกัเดีย่ว 

11-16 ต.ค.61 39,900 39,900 13,000 9,900 

19-24 ต.ค.61 39,900 39,900 13,000 9,900 

25-30 ต.ค.61 38,900 38,900 13,000 9,900 

01-06 พ.ย.61 36,900 36,900 13,000 9,900 

08-13 พ.ย.61 38,900 38,900 13,000 9,900 

15-20 พ.ย.61 38,900 38,900 13,000 9,900 

27ธ.ค.61-01ม.ค.62 49,900 49,900 13,000 9,900 

28ธ.ค.61-02ม.ค.62 49,900 49,900 13,000 9,900 

29ธ.ค.61-03ม.ค.62 49,900 49,900 13,000 9,900 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
2. (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgrade ทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ป

เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 
3. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั 
4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ 30 กโิลกรัม (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรัม 
7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์

เป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. คา่วซีา่ประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ  6,000 บาท 
8. คา่วซีา่ดว่น กรณีทา่นสง่เอกสารยืน่ไมท่นัวซีา่ปกต ิทา่นละ่ 6,900 บาท 
9. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,500 ตอ่ทรปิ ส าหรับหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ และน ้าใจ
จากทา่น  

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 

• การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 
 -   โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 



  

 - หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยัง
 ประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

• ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ 
กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
 

• การช าระคา่บรกิาร 
 - กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท 
 (กรณุาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่และส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มกบัหลกัฐานโอนเงนิมดัจ า 
 คา่ทวัร)์ 
 - คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะเรยีกเก็บไมน่อ้ยกวา่ 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 
 
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวนั
เดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซี่าไมต่ า่กวา่ 3 หนา้) 
**กรณุาตรวจสอบเอกสารทกุฉบบักอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบ** 
 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ 
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่
ทัวรไ์มว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่
วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  
 
กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ  
 

1. ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองที่ VFS Global (เทรนดี้ ชัน้28) เพราะตอ้งพิมพ์
ลายนิว้มอื และสแกนมา่นตา (เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวนักบัทา่นและด าเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2. ตอ้งด าเนนิการนัดควิยืน่วซีา่ (ในการท าควิวซีา่ เอกสารทกุอยา่งของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดกอ่น 
และทางเราจะกรอกออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้ 

3. ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยูก่ับทางสถานฑตู
และในระหวา่งด าเนนิการไมส่ามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้ 
หมายเหตุ: ผูย้ืน่ค าขอทุกคนตอ้งไปทีศู่นยรั์บค าขอวซีา่ดว้ยตนเอง เด็กเล็กทีม่อีายุต ่ากว่า 5 ปี
ตอ้งไปปรากฏตัวทีศ่นูยด์ว้ย แตไ่มต่อ้งใหข้อ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ) เด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 ปี
ตอ้งมผีูใ้หญพ่าไปดว้ย และผูใ้หญน่ีจ้ะตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ทีข่องวเีอฟเอส  

 
เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ  

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุันทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลับ และหากมี
พาสปอรต์เล่มเกา่ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่ในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่
งา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ของทา่น  

2. เอกสารส่วนตัว ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาบัตรขา้ราชการ / ส าเนาใบ
เปลีย่นชือ่ -นามสกลุ, ส าเนาใบหยา่ หรอื ทะเบยีนสมรส / ส าเนาสตูบิตัร ( ในกรณีทีเ่ป็นเด็ก )  

3. หลกัฐานการท างาน  



  

 - หนังสือรับรองการท างานจากบริษัท ที่ท่านท างานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ตอ้งระบุ
 ต าแหน่ง,อตัราเงนิเดอืนปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางาน เ พื่ อ
 เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้ จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา (ขอเป็นภาษาองักฤษ
 มอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY  CONCERN”
 แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
  - กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์หรอื หนังสอืรับรอง
 บรษัิทฯ ทีค่ดัส าเนาไว ้ไมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มวตัถปุระสงค ์ 
 - กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญา
 เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

4. กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบันการศกึษา เป็น
ภาษาอังกฤษเทา่นัน้ พรอ้มถา่ยส าเนาบัตรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาอังกฤษมี
อาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
ชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

 *** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา 
 หรอืเดนิทางไปกับบดิา หรอื มารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ 
 โดยที่บดิา, และมารดา จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตร เดนิทางไป
 ตา่งประเทศกับอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขต
 ลงลายมอืชือ่ และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ
 หนา้พาสปอรต์บดิาและมารดาพรอ้มเซน็รับรองส าเนาถกูตอ้ง  

5. หลกัฐานการเงนิ 
 5.1 ผูเ้ดนิทางออกค่าใชจ้่ายเอง ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิหรอืส าเนาสมุดบัญชี

 เงนิฝากประจ าสว่นตวั ยอ้นหลงั 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบญัชขีองทา่นใหถ้งึปัจจบุนัดว้ย) ควร
 เลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลักเพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามี
 ฐานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา  (ก ร ณี
 นี้สถานทูตอาจจะขอสมุดบัญชตีัวจรงิเก็บไวใ้นระหว่างการพจิารณา (น าไปเผือ่ในวันยืน่วซีา่ดว้ย 
 และคนืใหก้บัทา่นในวนัทีรั่บวซีา่) 
 5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง หรอืเดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการ
 ยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย ใหบุ้คคลในครอบครัวดว้ย – ตอ้งท า BANK GUAR
 ANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อก
 ค่าใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชื่อ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และบุคคลที่เจา้ของบัญชีออก
 ค่าใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชื่อ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต กรุณายื่นขอจาก 
 ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย้ื่นไดไ้ม่เกนิ 30 วัน หลังจาก
 ธนาคารออกให ้ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสัมพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor 
 Letter)  
 
 

**** ทางสถานฑตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั **** 
**เอกสารทางการเงนิ สามารถใชบ้ญัชเีงนิฝากประเภท กองทนุ พันธบตัรรัฐบาลและสลากออมสนิได ้** 

 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 
(กรณีออกต ัว๋แลว้) 
 
 
 



  

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 
 
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.ทีอ่ยูปั่จจบุนั(ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) ........................................................................................... 
...........................รหสัไปรษณีย.์............................อเีมล.์...................................................... 
โทรศพัทบ์า้น ..................................................... มอืถอื ..................................................... 
5.อาชพีปัจจบุนั..............................................ต าแหน่ง.........................................................  
ชือ่สถานทีท่ างานหรอืรา้นคา้/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั .................................................................. 
ทีอ่ยู.่.............................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย.์..............โทรศพัทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั..............................................
อเีมล.์...................................................... 
6. สถานภาพ (....) โสด (....) สมรส (....) หยา่ (....) มา่ย (....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา (....) แยกกนัอยู ่
7. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั กรณุาระบ ุ
ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสมัพันธ.์..............................  
ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสมัพันธ.์.............................. 
ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสมัพันธ.์.............................. 
8.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบุนั ทา่นอาศยัมากีปี่....................................... 
9.วนัเดอืนปีเกดิของบดิา...................................................สถานทีเ่กดิ....................................... 
10.วนัเดอืนปีเกดิของมารดา..............................................สถานทีเ่กดิ....................................... 
11.รายไดต้อ่เดอืน............................................บาท 
12.รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั.................................................................. 
แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้......................................................................................................... 
13.คา่ใชจ้า่ยของทา่นตอ่เดอืน.........................บาท 
14.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่ง ๆ ตอ่เดอืน...................บาท 
15.ทา่นมหีลกัทรัพยส์ว่นตวันอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบัตร หุน้ หรอือืน่ ๆ กรณุาระบุ
.........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
16.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอืน่ ๆนอกเหนอืจากประเทศองักฤษหรอืไม ่
ถา้เคยโปรดระบปุระเทศนัน้และเพราะเหตใุด.............................................................................. 
17.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษหรอืไม.่.....................................ถา้เคย  
เพราะเหตใุด....................................................................................................................... 
18.ภายใน10ปีทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม…่……………………………………….……………… 
ถา้เคย ไดว้ซีา่ประเภทไหน....................................... 
วนัออกวซีา่...........................................................วนัหมดอายขูองวซีา่
............................................................................. 
เดนิทางเขา้องักฤษกีค่รัง้..................เมือ่วนัที.่...........................ถงึวันที ่.................................... 
19.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส รวมถงึบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชือ่ – นามสกลุ / วนัเดอืนปีเกดิ 
รวมถงึสถานทีเ่กดิดว้ย 
-ชือ่-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอื
เดนิทาง................ 



  

-ชือ่-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอื
เดนิทาง................ 
-ชือ่-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอื
เดนิทาง................ 
-ชือ่-นามสกลุ..................................วนัเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอื
เดนิทาง................ 
20.ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงันี ้
เลขพาสปอรต์......................วนัออก......................วนัหมดอาย.ุ.......................ออกให ้ ณ ประเทศ
............................. 
สามารถถอืมาวนัยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่....................... 
เลขพาสปอรต์......................วนัออก.......................วนัหมดอาย.ุ......................ออกให ้ ณ ประเทศ
...................... 
สามารถถอืมาวนัยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่..................... 
เลขพาสปอรต์......................วนัออก.......................วนัหมดอาย.ุ......................ออกให ้ ณ ประเทศ
....................... 
สามารถถอืมาวนัยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่...................... 
เลขพาสปอรต์.....................วนัออก........................วนัหมดอาย.ุ......................ออกให ้ ณ ประเทศ
......................... 
21. ประวตักิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา 
1.ประเทศ...............วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป...............จดุประสงคใ์นการเดนิทาง...................... 
2.ประเทศ...............วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป...............จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 
3.ประเทศ................วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป...............จดุประสงคใ์นการเดนิทาง......................... 
4.ประเทศ...............วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป.................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.......................... 
5.ประเทศ...............วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป.................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 
6.ประเทศ...............วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป.................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 
7.ประเทศ...............วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป.................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 
8.ประเทศ...............วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป.................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 
9.ประเทศ...............วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป................. จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.......................... 
10.ประเทศ..............วนั เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง......................... 
22.วนัเดนิทางไปองักฤษวนัที.่.........................................ถงึวันที.่.............................................. 
23.ทีพั่กในองักฤษ........................................................................... 
ทีอ่ยู.่......................................................................................................................... 
.....................................................................เบอรโ์ทร........................................................ 
24.บรษัิททีค่ณุท างาน/บรษัิทท าเกีย่วกบัอะไร........................................................................... 
25.มเีงนิคงเหลอืในบญัชทีัง้หมดเทา่ไหร ่.................................................................................. 
 
*** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์
ออนไลนข์องทา่น *** 
-หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
-หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการท างานของทา่นเป็น
ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 
 
หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิท
เป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 


