
 

 

 

 

 

CODE: PKUK01 Celebrate Christmas London เทีย่วอังกฤษ กอ่นใคร ไมต่อ้งรอแลว้นะ 7 วัน 5 คนื BY TR 

แพ็กเกจ Celebrate Christmas London เทีย่วอังกฤษ 

กอ่นใคร ไมต่อ้งรอแลว้นะ 7 วัน 5 คนื BY TR 

ตั๋ว + โรงแรม 5 คนื และ ฟร ี!!!น ้ำหนักกระเป๋ำ 20 kg. 
บนิลดัฟ้าโดยสายการบนิ SCOOT 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-11 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

16 - 22 ธนัวาคม 2564 29,888  

ไมม่รีาคาเด็ก 

20  

4 ทา่นออกเดนิทาง 21 – 27 ธนัวาคม 2564 29,888 20 

23 - 29 ธนัวาคม 2564 29,888 20 

>> ราคา แพ็กเกจ ไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 6,500 บาท << 

  

◼ FLIGHT:  

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

 RETURN        : TR751 BKK-LGW 14:05-20:05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

1.ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ สำยกำรบนิ Scoot (Economy Class) 

2. น ้ำหนักกระเป๋ำใหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กก. 

2. อำหำรบนเครือ่ง 1 มือ้ / ขำ 

3. โรงแรม 5 คนื  

- Holiday Inn Express London - Stratford   

- Hotel ibis London Stratford  

- Travelodge London Stratford  

- Crowne Plaza London Gatwick Airport 

- Jurys Inn Birmingham  

หรอืระดับใกลเ้คยีง 

4. รถรับ – สง่สนำมบนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.บรกิารเสรมิชือ่เพิม่ รถพาเทีย่วแบบสว่นตวั คนขบัคนไทย ราคาพเิศษ 

2.VISA ประเทศอังกฤษ 

3. ตรวจ RT-PCR TEST 72 ชม.กอ่นกำรเดนิทำงออกจำกประเทศไทย 

4. ตรวจ RT-PCR TEST 72 ชม.เมือ่เดนิทำงถงึประเทศอังกฤษ วันที ่2 

5. ตรวจ RT-PCR TEST 72 ชม.กอ่นกำรเดนิทำงออกจำกประเทศอังกฤษ 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 พฤศจกิายน 2564 ) 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรบัรองผล

การตรวจ ไมน่อ้ยกวา่ 72 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง น ามาใชใ้นการเช็คอนิบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคาทเ์ตอรส์าย

การบนิ  

►กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ ส านกังานสาธารณสขุสหราชอาณาจกัรก าหนดใหช้าวสหราชอาณาจกัรและ

ชาวตา่งชาตทิีจ่ะเดนิทางเขา้มาในประเทศองักฤษจะตอ้งลงทะเบยีนลว่งหนา้ 48 ช ัว่โมง กอ่นจะเดนิทางออกจาก

ประเทศไทยเพือ่เขา้สหราชอาณาจกัรทีเ่ว็บไซต ์Passenger Locator Form เพือ่รบั QR CODE 

www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk  (มเิชน่น ัน้จะโดดปรบัหรอืจ าคกุ) 

►จองการตรวจหาเชือ้ไวรสัโควดิ-19 แบบ PCR test กอ่นเดนิทางเขา้สหราชอาณาจกัร (จะตอ้งเดนิทางไปตรวจ

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

►ผูเ้ดนิทางเขา้สหราชอาณาจกัรจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ ชนดิของวคัซนีโควด-19 ทีส่หราชอาณาจกัร

รบัรอง ม ีดงันี ้(ผูท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบโดสแลว้อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นเดนิทางสามารถเดนิทางไดใ้นวนัที ่15) 

 Oxford/Astra Zeneca 

 Pfizer BioNTech  

 Moderna (รวมถงึ Moderna Takeda)  

Janssen 

AstraZeneca ทีผ่ลติโดย Siam Bioscience/AstraZeneca/AstraZeneca Covishield/AstraZeneca 

Vaxzevria 

Sinovac (CoronaVac) 

Sinopharm Beijing 

Covaxin 

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

 ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

(1) หนังสอืเดนิทำง (Passport) 

(2) VISA (ส ำหรับชำวตำ่งชำตเิทำ่นัน้) 

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


(3) เอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซนีครบถว้น ตำมขอ้ก ำหนดของรัฐบำลไทย มำกกว่ำ 14 วันก่อนเดนิทำงในกรณีที่เขำ้ร่วม

โครงกำรไมก่ักตัวจำกรำยชือ่ 46 ประเทศ และ Sandbox 

(4) ประกันสขุภำพทีค่รอบคลมุกำรรักษำโควดิในตำ่งประเทศวงเงนิ USD50,000 (ส ำหรับชำวตำ่งชำตเิทำ่นัน้) 

(5) เอกสำรยืนยันกำรจอง AQ หรือ SHA+ ตำมขอ้ก ำหนดของแต่ละโครงกำร พรอ้มใบเสร็จที่แสดงว่ำช ำระค่ำใชจ่้ำย

เรยีบรอ้ยแลว้ 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

(1) ลงทะเบยีนอยำ่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทำงเขำ้ประเทศไทย 

(2) กรอกรำยละเอยีดขอ้มลูสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอัปโหลดเอกสำรทีจ่ ำเป็นตำมรำยละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

(3) รอกำรอนุมัตเิอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซนี 

(4) เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดรั้บ “Thailand Pass QR Code” ส ำหรับกำรเดนิทำงเขำ้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทำงเขำ้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทำง 

ขัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทำงถงึประเทศไทย 

(1) แสดงเอกสำรทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” และเอกสำรตรวจหำเชือ้โควดิ-19 โดยตอ้งมผีลเป็นลบก่อน

เดนิทำงเขำ้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทำง แสดงตอ่เจำ้หนำ้ทีส่นำมบนิทีท่ำ่นมำถงึ 

(2) ผำ่นกระบวนกำรพธิตีรวจคนเขำ้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

(3) เดนิทำงไปตรวจหำเชือ้โควดิ-19 ณ โรงแรมทีท่ำ่นไดจ้องไว ้โดยรถของทำงโรงแรมเทำ่นัน้ 

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เมือ่เดนิทำงถงึโรงแรมทีท่่ำนไดจ้องไว ้ทำงโรงแรมจะด ำเนินกำรตรวจหำเชือ้โควดิ-19 และเมือ่ผลกำรตรวจหำเชือ้ออกมำ

เป็น “ลบ” ทำ่นก็จะสำมำรถเดนิทำงออกจำกหอ้งได ้

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พำสปอรต์ตัวจรงิ  (อำยกุำรใชง้ำนมำกกวำ่ 6 เดอืน)      

2. เอกสำรใบรับรองทีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม     

3. เอกสำรรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST 72 ชม.กอ่นกำรเดนิทำง  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 4 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ ำนวนดังกลำ่ว 

- เลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ถงึ4ท่ำนและท่ำนยังประสงคเ์ดนิทำงต่อ) 

โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 15,000  บาท 

 กรุณำสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์พรอ้มเอกสำรช ำระมัดจ ำคำ่ทัวรแ์พ็กเกจ 

- ค่ำแพ็กเกจส่วนที่เหลือช ำระ 25-30 วันก่อนออกเดนิทำง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่ำออกใกลว้ันเดนิทำงท่ำน

จ ำเป็นตอ้งช ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตำมทีบ่รษัิทก ำหนดแจง้เทำ่นัน้ 

**ส าคญั**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (จะตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยุนับจำกวันเดนิทำงไป-กลับ

และจ ำนวนหนห้นังสอืเดนิทำงตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรับตดิวซีำ่ไม่ต ่ำกวำ่ 3หนำ้) **กรุณำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำง

บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยุ ** กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เน่ืองจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองแพ็กเกจช ำระเงนิค่ำจองแลว้ ไม่สำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้



ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ 

ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถอืว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและ

เงนิมัดจำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้   

2. (ตั๋วกรุ๊ปไม่สำมำรถUpgradeที่น่ังเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่ำนั้นไม่

สำมำรถเลือ่นวันได)้ 

3. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

4. กรณีพัก 3 ทำ่นถำ้วันทีเ่ขำ้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทำ่น) อำจจ ำเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีำ่ใชจ่้ำยพัก

เดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกำลวันหยดุ มงีำนแฟรต์ำ่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน 

5. ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำ สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และค่ำประกัน

วนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ และกรณีน ้ำสมัภำระเกนิทำ่นตอ้งเสยีคำ่ปรับ

ตำมทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บ  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ 

กบั Allianz Travel แผน Oasis Tripper  สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้

ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิทัฯ  

ซึง่ควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตำมเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทำงอันนีโดยทัง้น้ีกำรท ำประกันน้ี

จำกบรษัิท  มำกกว่ำขอ้บังคับ ตำม พ.ร.บ. ธุรกจิน ำเทีย่ว ที่บังคับใหบ้รษัิทน ำเทีย่ว ท ำประกันเฉพำะอุบัตเิหตุในกำร

เดนิทำงเทำ่นัน้ แตท่ัง้น้ี ทำ่นสำมำรถศกึษำเงอืนไขควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจำกเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทำ่น

ตอ้งกำรซือ้ควำมคุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้ควำมประสงคม์ำทีบ่รษัิทฯ 

7. คำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีน ้ำมันตำมรำยกำรทัวร ์

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ  

2. คำ่ใชจ่้ำยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  

4. คำ่ภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ ำกำรขำยโปรแกรมไปแลว้ 

5. คำ่ Vat 7% และ คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

6. คำ่พนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม 

7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 6,500 บาท  

9.  คา่ตรวจ RT-PCT Test COVID  72 ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทางจากประเทศไทย  

 

กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรับรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 20ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มันและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อันเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุด

งำน, กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  



5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสูญหำย อันเน่ืองเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำร

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตำ่งๆ ทัง้หมด  

7. รำยกำรน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. กำรจัดกำรเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่

สำมำรถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย14วันกอ่นกำรเดนิทำง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำม

โดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกับเทำ่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ่้ำยตำ่งๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง

ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศใน

รำยกำรทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง 

หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. กำรประกันภัย บริษัทฯไดจั้ดท ำแผนประกันภัยกำรเดนิทำงส ำหรับผูเ้ดนิทำงไปต่ำงประเทศ กับ Allianz แบบแผน

ประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตำมเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  

โดยทัง้น้ีกำรท ำประกันน้ีจำกบรษัิท  มำกกวำ่ขอ้บังคับ ตำม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนั

เฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้น้ี ท่ำนสำมำรถศกึษำเงือนไขควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจำกเว็บ

ไซด ์Allianz ได ้ กรณีทำ่นตอ้งกำรซือ้ควำมคุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้ควำมประสงคม์ำทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคุเทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำม

โดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกับเทำ่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ่้ำยตำ่งๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง

ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืงไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน

รำยกำรทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง 

หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

** กรุณากรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆทีป่ระกอบการยืน่วซี่าใหก้บับรษิทั หลงัจาก

จองทวัร ์ก าหนดไมเ่กนิ 10 วนั เนือ่งจากควิวซีา่จะไมส่ามารถล็อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น ** 

*อาจมบีางชว่งทีค่วิยืน่วซีา่มจี านวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นก าหนด* 

 

 

 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทำงทุกท่ำนตอ้งมำแสดงตนดว้ยตัวเองที่VFS Global (เทรนดี ้ชัน้28) เพรำะตอ้งพมิพล์ำยนิ้วมอื และสแกนม่ำนตำ 

(เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกับทำ่น และด ำเนนิกำรแจง้ทำ่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งด ำเนินกำรนัดควิยืน่วซี่ำ ( ในกำรท ำควิวซี่ำ เอกสำรทุกอย่ำงของผูเ้ดนิทำงตอ้งพรอ้มหมดก่อน และทำงเรำจะกรอก

ออนไลนเ์ขำ้ในระบบพรอ้มทัง้จ่ำยคำ่วซีำ่ถงึจะสำมำรถทรำบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลำด ำเนนิกำรพจิำรณำของทำงสถำนฑูต ใชร้ะยะเวลำ 15 - 21 วัน ขึน้อยู่กับทำงสถำนฑูตและในระหวำ่งด ำเนนิกำร

ไมส่ำมำรถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทำงเพือ่ใชเ้ดนิทำงไปประเทศอืน่ได ้



หมายเหตุ: ผูย้ืน่ค ำขอทุกคนตอ้งไปทีศู่นยรั์บค ำขอวซีำ่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีำยุต ่ำกว่ำ 5 ปีตอ้งไปปรำกฏตัวทีศู่นยด์ว้ย 

แต่ไม่ตอ้งใหข้อ้มูลชวีมำตร (ไบโอเมตริก)  เด็กที่มีอำยุนอ้ยกว่ำ 16 ปีตอ้งมีผูใ้หญ่พำไปดว้ย และผูใ้หญ่น้ีจะตอ้งไม่ใช่

เจำ้หนำ้ทีข่องวเีอฟเอส  

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 20 -15 วนัท าการ 

 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่วซีา่องักฤษ ตามวนัเวลาทีน่ดัหมาย ** 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

 .1หนงัสอืเดนิทาง(Passport)  เล่มปัจจุบันทีม่อีำยุไม่ต ่ำกวำ่ 6  เดอืน กอ่นวันหมดอำย ุโดยนับจำกวันทีเ่ดนิทำงกลับมำถงึ

ประเทศไทย หำกเคยมพีำสปอรต์เลม่เกำ่  ไมว่ำ่จะเคยมวีซีำ่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก่ต็ำม กรุณำจัดสง่ใหก้ับทำงบรษัิท 

และน ำไปแสดงกับเจำ้หนำ้ที ่ณ ศนูยย์ืน่วซีำ่อังกฤษ VFS Global เพือ่ง่ำยตอ่กำรอนุมัตวิซีำ่ของทำ่น  

 

2.เอกสารสว่นตวั แปลภำษำอังกฤษเทำ่นัน้ 

  -  ส ำเนำบัตรประชำชน/ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำบัตรขำ้รำชกำร (ภำษำไทย) 

 

หำกมเีอกสำรอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทำ่นจ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรใหส้ถำนทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภำษำอังกฤษ ดังน้ี 

  ( -ส ำเนำทะเบยีนสมรส/ส ำเนำทะเบยีนหยำ่/ส ำเนำใบมรณะบัตร) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ 

  -ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถำ้ม)ี 

กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่18ปี บดิำและ)มำรดำเดนิทำงไปดว้ย( จ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภำษำอังกฤษ ดังน้ี 

  -ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำสตูบิัตร 

 

กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่18ปี /บดิำ)มำรดำ ไมไ่ดเ้ดนิทำง( จ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภำษำอังกฤษ ดังน้ี 

  -ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำสตูบิัตร 

  -หนังสอืยนิยอมจำกบดิำ-มำรดำ/ส ำเนำพำสปอรต์บดิำมำรดำ- 

   โดยตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครอง บดิำ -มำรดำเท่ำนั้น หำกเด็กเดนิทำงไปกับบดิำเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงจำกมำรดำ หรอืหำกเด็กเดนิทำงกับมำรดำเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำง

จำกมำรดำบดิำ  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงกับบดิำ-มำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงกับบคุคลทีส่ำม พรอ้มกับ

ยนิยอมสนับสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรเดนิทำงใหก้ับเด็ก โดยสำมำรถขอเอกสำรไดท้ีส่ ำนักงำนเขตอ ำเภอตำมหลักฐำนทีอ่ยู่ตำม /

 )  ทะเบยีนบำ้นของท่ำนพรอ้มแนบส ำเนำพำสปอรต์  (มำรดำ -ส ำเนำบัตรประชำชนของบดิำ /โดยมนีำยอ ำเภอหรอืผูอ้ ำนวยกำร

เขต  ลงนำมและประทับตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถกูตอ้งตำมกฎหมำย  โดยวันนัดหมำยทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ 

บดิำ  มำรดำ จ ำเป็นตอ้งเดนิทำงไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสำรตอ่หนำ้เจำ้ทีท่ีรั่บยืน่วซีำ่ -กรณีบดิำ -มำรดำหย่ำรำ้ง  

จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

3.หลกัฐานการท างาน หนงัสอืรบัรองการท างาน/ทีท่ ำงำนปัจจุบัน (วัน กอ่นยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ 30 เอกสำรมอีำย)ุ 

3.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบรษัิททีท่ำ่นท ำงำนปัจจุบัน   โดย

ระบุต ำแหน่งงำน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท ำงำน, และชว่งเวลำทีข่อลำงำนไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบชุือ่

ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมำปฏบิัตงิำนตำมปกตหิลังครบก ำหนดวันลำ พรอ้มประทับตรำบรษัิท และลงนำม

ผูม้อี ำนำจอยำ่งชดัเจน (เอกสำรออกจำกหน่วยงำนเป็นภำษำอังกฤษเทำ่นัน้) 

 

 3.2กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้  (0403 .พค ), หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนบรษัิทฯ  )DBD (, 

(วัน พรอ้มแปลเป็นภำษำอังกฤษ 90 คัดส ำเนำไมเ่กนิ) 

 

 3.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจำกสถำบันกำรศกึษำเทำ่นัน้ สถำนทูตไม่รับพจิำรณำบัตร

นักเรยีน, ใบประกำศนียบัตร และใบรับรองผลกำรเรยีน (เอกสำรมอีำย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่) 

3.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรุณำแนบส ำเนำบัตรขำ้รำชกำรบ ำนำญ 



3.5  กรณีเป็นแมบ่า้น  ใชส้ ำเนำทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ(, หลักฐำนกำรเงนิของตนเองหรอืสำม ี   ในกรณี

ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทำงร่วมกันกับสำม ี จ ำเป็นตอ้งมจีดหมำยรับรองค่ำใชจ่้ำยจำกสำม(ีSponsor Letter)  ระบุชือ่ -สกลุ     วัน เดอืน ปี

เกดิ ของสำมแีละบตุร ทีม่คีวำมสมัพันธร่์วมกันจดหมำยชีช้ ีแ้จงเป็นภำษำอังกฤษเทำ่นัน้ 

3.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อำท ิรำ้นขำยของทั่วไป, อำชพีอสิระ Freelance, ธุรกจิขำยสนิคำ้ออนไลน์ ฯลฯ 

จ ำเป็นตอ้งเขยีนจดหมำยแนะน ำตนเอง ชีแ้จงรำยละเอยีดกำรท ำงำน แหลง่ทีม่ำของรำยได ้พรอ้มแนบหลักฐำนหรอืเอกสำร

ประกอบ อำท ิรูปถำ่ยรำ้น, สญัญำเชำ่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  จดหมำย ชีแ้จงเป็นภำษำอังกฤษเทำ่นัน้ 

4.หลกัฐานการเงนิ  

  4.1กรณีออกคา่ใชจ้่ายเอง ใชส้ ำเนำสมุดบัญชเีงนิฝำกออมทรัพย์  หรือส ำเนำสมุดบัญชเีงนิฝำกประจ ำ  (บัญชสี่วนตัว )  

รำยกำรเดนิบัญชยีอ้นหลัง 3 เดอืน  )กรุณำเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิำรเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขำ้  (ออก สม ่ำเสมอ -และมี

ยอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ำกวำ่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ำมฐีำนะทำงกำรเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกับค่ำใชจ่้ำยได ้

อยำ่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ท่ำนเดนิทำงกลับสูภ่มูลิ ำเนำ  และขอหนังสอืรับรองฐำนะทำงกำรเงนิจำกธนำคำร )Bank Certificate( ซึง่

ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกัน Statement ขำ้งตน เป็นภำษำอังกฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro เทำ่นัน้ 

 

 

  4.2ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ ำเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงควำมสมัพันธร์ะหวำ่งตนกับผูเ้ดนิทำง Sponsor 

Letter และขอหนังสอืรับรองสนับสนุน /คำ่ใชจ่้ำยจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้  โดยใหบ้คุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน Sponsor  ด ำเนนิกำร

ตำมเอกสำรขำ้งตน้ พรอ้มกับขอจดหมำยรับรองฐำนะกำรเงนิจำกธนำคำร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจำก

ทำงธนำคำรเท่ำนัน้ โดยระบุชือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจำ้ของบัญชSีponsorและระบุชือ่ผูเ้ดนิทำง  ผูท้ีไ่ดรั้บกำรสนับสนุน /(เอกสำร

ตอ้งเป็นฉบับภำษำอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกับพำสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทำงเท่ำนัน้ )    กรุณำยืน่ขอจำกธนำคำรล่วงหนำ้ 

บำงแหง่อำจใชเ้วลำด ำเนนิกำรนำนถงึ 3 วัน 

 

 หมำยเหต:ุ หำกสมดุบัญชเีงนิฝำกออมทรัพยไ์มส่มบรู ์Bookbank  หรอืมปีระวัตกิำรเดนิบัญชไีมค่รอบคลมุตำมเงือ่นไข

ทีก่ ำหนด ทำ่นจ ำเป็นตอ้งขอรำยกำรเดนิบัญชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจำกธนำคำรเทำ่นัน้ (Bank Statement) 

 

กรุณาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สุด ครอบคลุมภายใน วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่ว ี 5 -3

ซา่ 

 **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

 

5.เงือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

 เพื่อประโยชน์ในกำรยืน่วซี่ำ  กรุณำกรอกแบบฟอรม์ส ำหรับยืน่วซี่ำทำ้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลควำมเป็นจรงิ  

เน่ืองจำกบรษัิทฯ ตอ้งน ำสง่ขอ้มูลใหก้ับทำงสถำนทตูพจิำรณำ เพือ่อนุมัตคิ ำรอ้งขอวซีำ่  และทำงบรษัิทฯ ไม่สำมำรถกรอก

ประวัตขิอ้มูลส่วนตัวแทนผูส้มัคร /ได ้ หำกสถำนทูตตรวจพบว่ำขอ้มูลของท่ำนเป็นเท็จ  ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับควำมเป็นจรงิ /

ทำ่นอำจถกูปฏเิสธวซีำ่ หรอือำจสง่ผลใหร้ะยะเวลำด ำเนนิกำรพจิำรณำเอกสำรลำ่ชำ้มำกยิง่ขึน้ 

 

เมือ่ทำ่นช ำระเงนิมัดจ ำคำ่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณำกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทำ้ยรำยกำรทัวร ์และจัดสง่ใหเ้จำ้หนำ้ทีแ่ผนกวซีำ่ทนัท ี

)ภำยใน  (5-3หำกด ำเนนิกำรลำ่ชำ้ อำจสง่ผลตอ่กระบวนกำรพจิำรณำวซีำ่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำม อำจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้ำ่ทำ่น

จะถกูปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนียมทีท่ำ่นไดช้ ำระไปแลว้ทกุกรณี 

หำกถกูปฎเิสธวซีำ่ และมคีวำมประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 สถำนทตูอำจมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์ผูส้มัครบำงทำ่น ทำงบรษัิทฯ ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมทีส่ถำนทตู

นัดหมำย( โปรดแต่งกำยสภุำพ) ทัง้น้ีบรษัิทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีเ่พือ่ไปอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่น ตลอดทัง้ชว่ยประสำนงำนกับ

ทำงกำรสถำนทตู และหำกสถำนทตูมคีวำมประสงคข์อเอกสำรเพิม่เตมิจำกทำงบรษัิท ใคร่ขอควำมร่วมมอืใหท้ำ่นจัดสง่เอกสำร

ดังกลำ่วใหก้ับทำงบรษัิท เพือ่น ำสง่สถำนทตูเชน่กัน 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกไดรั้บวซีำ่แลว้  ทำงบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิน์ ำเรยีนสถำนทูตเพือ่พจิำรณำต่อวซีำ่ของทำ่น 

เน่ืองจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ 



 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส ำหรับยืน่วซีำ่ประเทศอังกฤษ 

ระยะเวลำด ำเนนิกำรพจิำรณำวซีำ่ 15-20 วันท ำกำร 

** ผูเ้ดนิทำงตอ้งมำแสดงตน สแกนลำยนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่วซีำ่อังกฤษ ตำมวันเวลำทีนั่ดหมำย ** 

 

กรุณำกรอกรำยละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นกำรยืน่วซีำ่ของทำ่น (กรอกขอ้มลูเป็นภำษำอังกฤษ) 

 

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

2. ชือ่ - นำมสกลุ เดมิ (หำกม ีโปรดระบ)ุ ................................................................................................... 

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

3. วัน/เดอืน/ปี เกดิ ..........................................  อำย ุ............... ปี   สถำนทีเ่กดิ ........................................ 

4. ทีอ่ยูปั่จจุบัน  ................................................................................................................................ 

ต ำบล .................... อ ำเภอ .................... จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย์ 

โทรศัพทบ์ำ้น .............................................................  มอืถอื ............................................................... 

5.บำ้นทีอ่ยู ่ปัจจุบัน ทำ่นอำศัยมำกีปี่  ....................................... 

6. สถำนภำพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)  สมรส(ไมจ่ดทะเบยีน)  หยำ่รำ้ง   มำ่ย 

7.ชือ่-สกลุ บดิำ ................................................ และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถำนทีเ่กดิ................. 

8.ชือ่-สกลุ มำรดำ ............................................. และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถำนทีเ่กดิ.................. 

9.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส และบตุรของทำ่น ไดแ้ก ่ชือ่-สกลุ,วัน/เดอืน/ปี เกดิ เลขทีพ่ำสปอรต์ 

สถำนทีเ่กดิ 

1.ชือ่-นำมสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถำนทีเ่กดิ ........................ 

เลขหนังสอืเดนิทำง ...................................   ควำมสมัพันธ ์............................. 

2.ชือ่-นำมสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถำนทีเ่กดิ ......................... 

 เลขหนังสอืเดนิทำง ...................................   ควำมสมัพันธ ์............................. 

3.ชือ่-นำมสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถำนทีเ่กดิ .........................  

เลขหนังสอืเดนิทำง ...................................   ควำมสมัพันธ ์.............................. 

10.ทำ่นม ีPassport หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่หรอืไม ่(ถำ้มกีรุณำระบรุำยละเอยีด) 

- เลขพำสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอำย ุ............ สำมำรถถอืมำวันยืน่วซีำ่ไดห้รอืไม ่ ........... 

- เลขพำสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอำย ุ............ สำมำรถถอืมำวันยืน่วซีำ่ไดห้รอืไม ่ ........... 

11.ประวัตกิำรเดนิทำงไปตำ่งประเทศภำยใน 10 ปีทีผ่ำ่นมำ  

1.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทำงไป ..................................จุดประสงคใ์นกำรเดนิทำง .................. 

2.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทำงไป ...............................จดุประสงคใ์นกำรเดนิทำง ................ 

3.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทำงไป ................................จุดประสงคใ์นกำรเดนิทำง ............... 

4.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทำงไป ................................จุดประสงคใ์นกำรเดนิทำง ............... 

5.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทำงไป ................................จุดประสงคใ์นกำรเดนิทำง ............... 

6.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทำงไป ................................จุดประสงคใ์นกำรเดนิทำง ............... 

12. บคุคลทีจ่ะเดนิทำงไปดว้ยกัน   กรุณำระบุ 

ชอื-สกลุ ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์.............................. 



ชือ่-สกลุ ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์.............................. 

13.ทำ่นเคยท ำงำนเหลำ่น้ีหรอืไม ่(ทหำร ต ำรวจ รปภ. ศำล ทนำย นักกฎหมำย สือ่มวลชน ขำ้รำชกำร) .................... 

14.อำชพีปัจจุบัน (กรุณำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................................... 

ต ำแหน่งงำน/คณะ สำขำวชิำทีเ่รยีน (ตรงกันกับหนังสอืรับรองทีท่ำ่นใชย้ืน่สถำนทตู) .................................... 

ลักษณะ/รำยละเอยีดของงำนทีป่ฏบิัต ิ.................................................................................................... 

ชือ่บรษัิท/ทีท่ ำงำน/ชือ่รำ้นคำ้/โรงเรยีน หรอืมหำวทิยำลัย ..........................................................................  

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

ต ำบล/แขวง .................................. อ ำเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................ 

รหัสไปรษณีย ์................. โทรศัพทท์ีท่ ำงำน ................................ อเีมล ์................................................ 

15.วันทีเ่ริม่ตน้ท ำงำน (ตรงกันกับหนังสอืรับรองกำรงำน โปรดระบ ุวัน/เดอืน/ปี)  .................................................. 

16.รำยไดต้อ่เดอืน (ตรงกันกับหนังสอืรับรองกำรงำน) ............................................บำท  

17.อำชพี/รำยไดเ้สรมิ นอกเหนือจำกอำชพีหลัก ถำ้ม ี(กรุณำระบรุำยละเอยีด)  .................................................... 

18.คำ่ใชข้องทำ่นทัง้หมด ตอ่เดอืน  .................................... บำท 

19.รำยไดท้ีท่ำ่นใหแ้กค่รอบครัวในกำรใชจ่้ำยตำ่งๆ ตอ่เดอืน  ..........................  บำท 

20.ทำ่นมหีลักทรัพยส์ว่นตัวนอกเหนือจำกเงนิฝำก อะไรบำ้ง เชน่ พันธบัตร, สลำก, หุน้, ใหเ้ชำ่ ฯลฯ (ถำ้มกีรุณำระบ)ุ 

.................................................................   รวมเป็นจ ำนวนเงนิ  ............................................. บำท 

21.มเีงนิยอดคงเหลอืในบัญชเีงนิฝำกออมทรัพย/์สะสมทรัพย ์เป็นจ ำนวนเงนิเทำ่ไหร่ ……………………………….. บำท 

 

22.ภำยใน 10 ปีทีผ่ำ่นมำ ทา่นเคยไดร้บัวซีา่องักฤษ หรอืไม ่

  ไมเ่คย  เคย โปรดระบปุระเภทวซีำ่ ...................  วัน/เดอืน/ปี ทีไ่ดรั้บกำรอนุมัตวิซีำ่........................ 

23.ภำยใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ ........ คร ัง้ (โปรดระบ)ุ 

ประเภทวซีำ่ทีไ่ดรั้บ ................. วัน/เดอืน/ปี ทีอ่นุมัตวิซีำ่ .................  วัน/เดอืน/ปี หมดอำยวุซีำ่ ..................... 

ทำ่นเดนิทำงออกจำกประเทศไทยในวันที ่....................... และเดนิทำงเขำ้ประเทศอังกฤษในวันที ่....................... 

24.ภำยใน 10 ปีทีผ่ำ่นมำ ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษ หรอืไม ่

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

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

25.ภำยใน 10 ปีทีผ่ำ่นมำ ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่ เขำ้ประเทศอืน่ๆ (นอกเหนือจำกประเทศอังกฤษ) หรอืไม่ 

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

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

26. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

  ตัวผูข้อวซีำ่เอง  มผีูอ้ืน่ออกคำ่ใชจ่้ำยให ้(บดิำ-มำรดำ/ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

   เช็คเดนิทำง  กรุณำระบชุือ่ .......................................................... 

    บัตรเครดติ  ควำมสมัพันธ ์.........................................................   

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

 

 หำกจัดสง่เอกสำรใหก้ับแผนกวซี่ำล่ำชำ้ อำจส่งผลต่อกระบวนกำรพจิำรณำวซีำ่จำกทำงสถำนทูต         กรณีวซีำ่

ของทำ่นไมไ่ดรั้บกำรอนุมัตทิันตำมก ำหนดวันเดนิทำง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี!! 

 

เมือ่ทำ่นไดจ้องท ำกำรจองโปรแกรมทัวร ์และช ำระเงนิมัดจ ำคำ่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณำจัดสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส ำหรับยืน่วซีำ่ (เอกสำรแนบทำ้ยโปรแกรมทัวร)์ 

- จัดสง่ใหเ้จำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ เพือ่ท ำกำรสง่ชือ่ยืน่ค ำรอ้งขอรับควิวซีำ่ ภำยใน 3 วัน หลังจำกทำ่นช ำระเงนิมัดจ ำคำ่ทัวร ์

- กรุณำกรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูทีท่ำ่นกรอกตอ้งตรงกับเอกสำรท ี

จะใชย้ืน่สถำนทตู เน่ืองจำกขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ ำเป็นตอ้งด ำเนนิกำรน ำสง่สถำนทตูผำ่นระบบ 

ออนไลน ์หำกน ำสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้งกับควำมเป็นจรงิ อำจสง่ผลตอ่ผลกำรพจิำรณำวซีำ่ 

- หำกหน่วยงำนยังไมส่ำมำรถออกหนังสอืรับรองกำรงำนฉบับจรงิได ้กรุณำกรอกขอ้มลูกำรท ำงำนของ 

ทำ่นใหช้ดัเจน (ระบเุป็นภำษำอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต ำแหน่งงำน, ลักษณะงำน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ 



และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งำน 

 

เมือ่ทำ่นไดรั้บยนืยันกำรเดนิทำง/ใบนัดหมำยส ำหรับยืน่วซีำ่ จำกเจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ 

- กรุณำจัดสง่หนังสอืเดนิทำง (Passport) และเอกสำรฉบับจรงิส ำหรับยืน่วซีำ่ใหก้ับบรษัิทฯ อยำ่งชำ้ไม ่

เกนิ 2 สปัดำห ์กอ่นถงึวันนัดหมำยยืน่วซีำ่ 

- ทำ่นจ ำเป็นตอ้งน ำสง่หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ เพือ่ใหส้ถำนทตูดปูระวัตกิำรเดนิในชว่งทีผ่ำ่นมำ 

 

 หมำยเหต:ุ กำรอนุมัตวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้น้ีบรษัิทเป็นเพยีง

ตัวกลำงทีค่อยใหบ้รกิำร และอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่นัน้  

 

 

ศนูยรั์บค ำรอ้งยืน่วซีำ่อังกฤษ VFS Global, Soi Sukhumvit 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


