
 

องักฤษ ชอ้ปป้ิง 6วนั 3คนื 
ลอนดอน-สโตนเฮนจ-์บาธ-เบอรต์นัออน
เดอะวอเตอร ์Bicester Village Outlet 

สายการบนิ Malaysia Airlines เครือ่ง A350 ล าใหมล่า่สดุ 

((ราคาเร ิม่ 35,900 บาท)) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วนัที1่ กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ-ลอนดอน 
15.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอรส์ายการ

บนิ มาเลเซยี แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
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 ์

 
วนัที2่ ลอนดอน-สโตนเฮนจ(์ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก)-หมูบ่า้นลาคอด-เมอืงบาธ 
    โรมนับาธ-บรสิทอล 

05.55 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานฮทีโทรว ์กรุงลอนดอน หลังผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่าน
เดนิทางสูเ่มอืงอเมซเบอรร์ ี ่น าทา่นสัมผัสหนึง่ในสิง่มหัศจรรยข์องโลกกลุม่หนิสโตนเฮนจ ์กลุม่
หนิที่มีลักษณะรูปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่ทราบ
วัตถปุระสงคท์ีแ่น่ชดัในยคุ 3,500-4,000 ปีมาแลว้ ทา่น
จะทึง่กับความสามารถของมนุษยท์ีไ่ดน้ ากอ้นหนิขนาด
ใหญ่น ้ าหนักบางกอ้นถงึ 45 ตัน  มาวางเรียงกันเป็น
วงกลมไดอ้ย่างน่ามหัศจรรย์ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่

หมูบ่า้นลาคอค ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นบรเิวณทีม่ทีวิทัศน์แบบ
อังกฤษแท ้ๆ  ที่สวยงาม ชมบรรยากาศบา้นเรือนตัง้แต่
สมัยศตวรรษที่ 13 ที่สรา้งดว้ยหินอยู่กลมกลืนกับ
ธรรมชาต ิและไดร้ับการอนุรักษ์ใหบ้รรยากาศเหมอืนเมือ่
เกอืบพันปีทีแ่ลว้ ทีส่วยงามจนถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรห์ลายเรื่อง อาท ิภาพยนตรเ์รื่องแฮรร์ี่ 
พอตเตอร ์เดนิชมบา้นเรอืน โบสถล์าคอคแอบเบ ้(ดา้นนอก) ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับบา้นเรอืนแบบ
องักฤษโบราณแท ้ทีส่วยงาม ทีท่า่นไมส่ามารถพบไดใ้นทีอ่ืน่อกีแลว้   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงบาธ เมืองเก่าแก่ที่มีความส าคัญและรุ่งเรืองตัง้แต่ยุคโรมัน เป็นสถานที่

อาบน ้าของชาวโรมัน เนื่องจากเป็นเมอืงแห่งน ้าพุรอ้น 
น าชมโรมนับาธ เป็นสถานทีอ่าบน ้าโบราณอายกุวา่สอง
พันปี ตัง้แต่ยุคโรมัน แลว้ชมเมืองที่สวยงาม และย่าน
การคา้ เลือกซือ้สนิคา้ต่างๆ  แลว้เดนิทางไปกลับกรุง
ลอนดอน  

เย็น   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหาร 
  น าท่านเขา้สู่ที่พัก IBIS LONDON HEATHROW AIR-

PORT หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที3่ ลอนดอน-อสิระเทีย่วชมสถานทีต่า่งๆ-ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลังอาหารเชา้ อสิระใหก้ับท่านไดเ้ต็มอิม่กับการเทีย่ว
ชมเมอืงในลอนดอน และสถานทีท่ีท่า่นไมค่วรพลาดเมือ่
มาเทีย่วลอนดอน นัน้ก็คอื Big Ben หนึง่ในสัญลักษณ์
ที่รู จั้กมากที่สุดของสหราชอาณาจักร อันที่จริงหอ
นาฬกิานี้ชือ่ว่า หอเอลซิาเบธ (Elizabeth Tower) แต่
ทุกคนมักจะรู จั้กกันดีในชื่อของ บิ๊ กเบน (Big Ben) 
มากกว่าเป็นหอนาฬกิาประจ าพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์
(Clock Tower, Palace of Westminster) ซึง่ในปัจจบุัน
ใชเ้ป็นรัฐสภาอังกฤษตัง้อยูท่ศิตะวันออกเฉียงเหนือของ
พระราชวัง หอนาฬกิานี้ถกูสรา้งหลังจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วันที ่16 ตลุาคม 
พ.ศ. 2377 โดยชาลส ์แบรร์ี ่เป็นผูอ้อกแบบ หอนาฬกิาบิ๊กเบนมาง่ายๆ ดว้ยรถไฟฟ้าใตด้นิ สถานี 
Westminster เดนิออกมาขา้มถนนก็ถงึ และจุดยอดฮติทีต่อ้งมาถ่ายรูปคอื หอนาฬกิาบิ็กเบนและ
อาคารรัฐสภา รมิแมน่ ้าเทมส ์โดยถา่ยจากบนสะพาน Westminster 



 
Westminster Abbey เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหา้มพลาดของกรุงลอนดอน ตั ้งอยู่ทาง
ตะวันตกของพระราชวัง Westminster สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1245 ซึง่ถอืว่าเป็นโบสถท์ีม่อีายุเก่าแก่
ทีส่ดุในประเทศองักฤษ และทีส่ าคัญยังไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNESCO อกีดว้ย 
โบสถน์ี้เป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาและยังเป็นสถานทีป่ระกอบพระราชพธิรีาชาภเิษก
และเป็นทีฝั่งพระบรมศพของกษัตรยิแ์ละพระบรมวงศานุวงศ,์ London Eye, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square, Leiceter Square สถานทีเ่หล่านี้แทบจะอยู่ใจกลางลอนดอนเลยก็ว่าได ้ท่าน
สมารถเดนิทางโดยรถไฟฟ้าใตด้นิอย่างสะดวกสบาย สว่นใครทีช่อบถ่ายรูปและเดนิเล่นแบบชวิ ๆ 
แนะน าTower Bridge, London Bridge, St. Paul Church โดยแต่ละสถานที่ตัง้อยู่ในบริเวณที่
ใกลเ้คยีงกนัมาก  
อสิระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค า่  
พัก IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรอืระดับใกลเ้คยีง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที4่ ลอนดอน-อสิระเทีย่วชมสถานทีต่า่งๆ-ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลังอาหารเชา้เชญิทา่นอสิระ สมัผัสบรรยากาศ การใชช้วีติ
แบบชาวลอนดอน ดว้ยการเดนิทางดว้ยตัวท่านเอง ดว้ย
รถไฟใตด้ินที่เ ป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุดของชาว
ลอนดอน หรอืเลอืกเทีย่วชมสถานทีต่า่งๆ ตามอสิระ เพือ่ให ้
ท่านไดใ้ชเ้วลากับสิง่ที่ท่านชอบอย่างจุใจกับการเขา้ชม
พพิธิภัณฑ ์หรอือารต์แกลลอรีต่า่งๆ เชน่ National Gallery, 
British Museum, Natural History Museum ส าหรับหนุ่ม
ส า ว นั ก ช ้อ ป ท่ า น ต ้อ ง ไ ม่ พ ล า ด ที่ จ ะ ไ ป ถ น น
Knightsbridge ถนนสายนี้เป็นแหล่งรวมสถานทีช่อ้ปป้ิง
มากมาย ทัง้รา้นคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดัง หา้งสรรพสนิคา้สุด
หรอูยา่ง หา้งแฮรร์อด(Harrods) แหลง่รวมสนิคา้แบรนด์
เนม ทัง้กระเป๋า น ้าหอม นาฬกิา เครื่องประดับ และสนิคา้
อืน่ ๆ อกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิง  ถนนสายเดยีวกนั
นี้ท่านยังจะไดพ้บกับ Harvey Nichols รวมถงึดีไซน์เนอร์
เจา้ของแฟชัน่ดังบนถนน Sloane ซึง่ก็เหมาะกับคนทีก่ าลัง
มองหาสนิคา้แบรนดห์รหูราและแฟชัน่อนิเทรนดท์ีเ่พิง่จะขึน้
เวทแีฟชั่นเป็นที่สุด แถมบรรดาหา้งรา้นต่างๆ ก็ลว้นมกีาร
ออกแบบตกแตง่ไดอ้ยา่งสวยงาม โดดเดน่และน่าสนใจเป็น
อย่างมากอกีดว้ย จงึเหมาะกับการมาเทีย่วชม ชอ้ปป้ิงและ
ถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจ าดีๆ มากทเีดยีว การเดนิทางก็
สะดวกสบาย โดยรถไฟฟ้าใตด้นิสถานี Knightsbridge เชญิ
ทา่นอสิระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค ่าเอง เพือ่ใหท้า่นใชช้วีติแบบชาวลอนดอนอยา่ง
แทจ้รงิ 

  พัก IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

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



 
น าท่านเดินทางสู่เมอืงเบอรต์นัออนเดอะวอเตอร์ 
(BOURTON ON THE WATER) หมู่บา้นริมน ้ าที่ไดร้ับ
การขนานนามว่า เวนิส แห่ง COTSWOLDS มีสะพาน
สรา้งขา้มแม่น ้า WINDRUSH ซึง่ไหลผ่านใจกลางเมอืง 
ธารน ้าใสลอ้มรอบหมู่บา้นชนบทพื้นเมืองของอังกฤษ 
บรเิวณโดยรอบเต็มไปดว้ย รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้น
ขายของที่ระลกึ สวนสาธารณะที่เขียวชอุ่มสรา้งความ
ประทับใจใหก้บัผูค้นทีม่าเยอืนทกุเพศทกุวัย 

เทีย่ง   เชญิท่านอสิระรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อชอ้ปป้ิง
อยา่งจใุจ 

ชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ต ทีร่วมสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ใหท้่าน
ไดอ้สิระกบัการชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายยีห่อ้ 
อาทิ Bally , Bodum, Bose, Burberry, Cath Kidston, 
Dior, DKNY, FENDI, CK, Clarks, D&G, Gucci, Guess, 
Hugo  ก่อนเดินทางเขา้สู่มหานครลอนดอน น าท่าน
เดนิทางสูท่า่อากาศยานฮทีโทรว ์กรุงลอนดอน เพื่อ
ตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

21.35 น. ออกเดนิทางจากกรงุลอนดอนกลบักรงุเทพฯ โดยสาย
บนิ มาเลเซยี แอรไ์ลน ์เที่ยวบนิที่ MH001/MH796 (21.35-17.50(+1)/22.15-23.20) ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 19.45 ชั่วโมง บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผ่อนบนเครื่อง 
แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงกวัลาลมัเปอร ์

 
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 38,900 38,900 13,000 9,900 

19-24 ต.ค.61 38,900 38,900 13,000 9,900 

25-30 ต.ค.61 36,900 36,900 13,000 9,900 

01-06 พ.ย.61 35,900 35,900 13,000 9,900 

08-13 พ.ย.61 36,900 36,900 13,000 9,900 

15-20 พ.ย.61 36,900 36,900 13,000 9,900 

22-27 พ.ย.61 36,900 36,900 13,000 9,900 

27ธ.ค.61-01
ม.ค.62 

49,900 49,900 13,000 9,900 

28ธ.ค.61-02
ม.ค.62 

49,900 49,900 13,000 9,900 

29ธ.ค.61-03
ม.ค.62 

49,900 49,900 13,000 9,900 



 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgrade ทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไม่

สามารถเลือ่นวันได)้ 
3. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั 
4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ 30 กโิลกรัม (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรัม 
7. คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. คา่วซีา่ประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ  6,000 บาท 
8. คา่วซีา่ดว่น กรณีทา่นสง่เอกสารยืน่ไมทั่นวซีา่ปกต ิทา่นละ่ 6,900 บาท 
9. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,500 ตอ่ทรปิ ส าหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจ และน ้าใจจากทา่น  

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

• การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 
 -   โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 
 - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู เ้ดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยัง
 ประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

• ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 
มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
 

• การช าระคา่บรกิาร 
 - กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท 
 (กรณุาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่และส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มกบัหลักฐานโอนเงนิมัดจ า 
 คา่ทัวร)์ 
 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืจะเรยีกเก็บไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 
 
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวนัเดนิทาง
ไป-กลบัและจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้) **กรณุาตรวจสอบ
เอกสารทกุฉบบักอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบ** 
 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น 
ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 
หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ 
เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  
 
กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ  

1. ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองที ่VFS Global (เทรนดี ้ชัน้28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิว้มอื และ
สแกนมา่นตา (เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกบัทา่นและด าเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 



 
2. ตอ้งด าเนนิการนัดควิยืน่วซีา่ (ในการท าควิวซีา่ เอกสารทกุอยา่งของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดกอ่น และทาง

เราจะกรอกออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้ 
3. ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาของทางสถานฑูต ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยู่กับทางสถานฑูตและใน

ระหวา่งด าเนนิการไมส่ามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้ 
หมายเหตุ: ผูย้ื่นค าขอทุกคนตอ้งไปที่ศูนยร์ับค าขอวีซ่าดว้ยตนเอง เด็กเล็กที่มอีายุต ่ากว่า 5 ปีตอ้งไป
ปรากฏตัวทีศ่นูยด์ว้ย แตไ่มต่อ้งใหข้อ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ) เด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญพ่า
ไปดว้ย และผูใ้หญน่ีจ้ะตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ทีข่องวเีอฟเอส  

 
เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ และหากมี
พาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่งา่ยตอ่การ
อนุมัตวิซีา่ของทา่น  

2. เอกสารสว่นตัว ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาบัตรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ -
นามสกลุ, ส าเนาใบหยา่ หรอื ทะเบยีนสมรส / ส าเนาสตูบิตัร ( ในกรณีทีเ่ป็นเด็ก )  

3. หลักฐานการท างาน  
 - หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท ทีท่า่นท างานอยู ่(เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) ตอ้งระบ ุต าแหน่ง,อัตรา
เงนิเดอืนปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางาน เพือ่ เ ดิ น ท า ง ไ ป ยุ โ ร ป 
หลังจากนัน้ จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา (ขอเป็นภาษาองักฤษ มอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรง
ตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY  CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
  - กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอื หนังสอืรับรอง บริษัท
ฯ ทีค่ัดส าเนาไว ้ไมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์ 
 - กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา เ ช่ า ที่  
โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

4. กรณีที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จะตอ้งมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เป็น
ภาษาอังกฤษเท่านัน้ พรอ้มถ่ายส าเนาบัตรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 
เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตที่
ยืน่)  

 *** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา  ห รื อ
เดนิทางไปกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ  โ ด ย ที่ บิ ด า , 
และมารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุร เดนิทางไป ต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได ้
ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขต ลงลายมือชือ่ และตราประทับจากทางราชการ
อยา่งถกูตอ้ง พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอื หนา้พาสปอรต์บดิาและมารดาพรอ้มเซ็นรับรองส าเนาถกูตอ้ง  

5. หลักฐานการเงนิ 
 5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิหรอืส าเนาสมดุบญัช ี เ งิ น
ฝากประจ าสว่นตัว ยอ้นหลัง 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบญัชขีองทา่นใหถ้งึปัจจบุนัดว้ย) ควร เ ลือ ก เล่ มที่ มี
การเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลักเพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่ม ี ฐานะการ เ งิน เพีย งพอที่ จ ะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา  (กรณี นี้สถานทูตอาจจะขอสมุดบัญชีตัวจริง
เก็บไวใ้นระหวา่งการพจิารณา (น าไปเผือ่ในวันยืน่วซีา่ดว้ย  และคนืใหก้บัทา่นในวันทีรั่บวซีา่) 
 5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง หรอืเดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการ ยืน่ขอวี
ซา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย ใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ย – ตอ้งท า BANK GUAR ANTEE ที่ออกจากทาง
ธนาคารเทา่นัน้ ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(บคุคลทีอ่อก ค่าใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รง
ตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอก ค่าใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รง
ตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจาก  ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่
เกนิ 30 วัน หลังจาก ธนาคารออกให ้ตอ้งท าหนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายที่มีการชีแ้จงความสัมพันธอ์กีหนึ่งฉบับ 
(Sponsor  Letter)  
 

**** ทางสถานฑตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน **** 
**เอกสารทางการเงนิ สามารถใชบ้ญัชเีงนิฝากประเภท กองทนุ พันธบตัรรัฐบาลและสลากออมสนิได ้** 

 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 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.่............................ถงึวนัที ่.................................. 
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........................................................................... 
ทีอ่ยู่
......................................................................................................................................... 
.....................................................................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 


