
 
 

 

 

 

 

 

 

CODE:UKTR02 EASY LONDON ลอนดอน บิก๊เบน พระราชวงับคักิง้แฮม ออกซฟอรด์ 6วนั 4คนื 

EASY LONDON  

BIGBEN SALISBURY BICESTER OXFORD  

  ทวัรอ์งักฤษ ลอนดอน บิก๊เบน ซอลสบ์ร ีบสิเตอรว์ลิเลจ 

ชอปป้ิง ณ ถนนออ๊กซฟ์อรด์ 6วนั 4คนื 
บนิตรงลดัฟ้าโดยสายการบนิ SCOOT 

◊ ชอปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนออ๊กฟอรด์ และ บสิเตอร ์วลิเลจ 

◊ หอนาฬกิาทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในโลก BIG BEN 

◊ พระราชวงับคักิง้แฮม เป็นพระราชวงัประจ าราชวงศอ์งักฤษ 

◊ สญัลกัษณ์ของกรงุลอนดอน สะพานหอคอยแหง่กรงุลอนดอน  

◊ ชมสถาปตัยกรรมอนังดงาม มหาวหิารซอลสบ์ร ี 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-11 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

19-24 ธนัวาคม 2564 39,555 29,555 19,000 20  

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 6,500 บาท << 

  

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

RETURN:  LGW-BKK 22.05-16.10 

11.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ประต ู 6 เคานเ์ตอร ์ L 

สายการบนิ SCOOT โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ั่ง 

โหลดสมัภาระโดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้

เครือ่ง (ลกูคา้จ าเป็นแสดงผลตรวจ RT-PCR 72 ช ัว่โมงกอ่นเครือ่งออก น า้หนกักระเป๋า 20 กก. )  

และออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานลอนดอนแกตวคิ 

14:05 น. น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR750 (มบีรกิาร

อาหารเครือ่งดืม่ 1 มือ้ สามารถซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ยนเครือ่งไดเ้พิม่)  

วนัทีห่นึง่         กรงุเทพฯ  - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ - ทา่อากาศยานลอนดอนแกตวคิ  



 
 

20:05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานลอนดอนแกตวคิ กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ  น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 7 ชัว่โมง) จากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้

ปรับอากาศออกเดนิทางสูท่ีพั่กในเมอืงแกตวคิ ลอนดอน 

ทีพ่กั:Hotel Crowne Plaza London Gatwick หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

         (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวนัเดนิทาง)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที1่) 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน 

(ระยะทาง47กม. ใชเ้วลา 45นาที) 

เก็บภาพความประทับใจสวยๆ กับ

แลนด์มา ร์คยอดนิยม  อาธิเ ช่น 

Houses of Parliament อาคาร

รฐัสภาแหง่องักฤษ ถงึแมว้่าจะเก็บ

ภาพภายในไม่ได ้แต่สามารถเก็บ

ภาพภายนอกได ้อ ย่ า งแ น่นอน 

ส าหรับอาคารรัฐสภาแห่งนี้นั ้นมีว ิว

ทวิทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างมากถา้

หากคุณมองจากดา้นนอกเขา้ไปที่

อาคารรัฐสภาแลว้ก็คุณจะเห็นฉากของแม่น ้าท าซึง่อยู่ดา้นหนา้ของ

อาคารรัฐสภาแห่งนี้นานๆที่นี่จ ึงเป็นวิวที่งดงามเป็นอย่างมากเลย

ทเีดยีวนอกจากนี้ตรงใกลก้ับบรเิวณอาคารรัฐสภาคุณยังจะไดเ้จอกับ 

หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big ben clock tower) ทีเ่ป็นหนึง่ในนาฬกิาที่

มชี ือ่เสียงที่สุดในโลก สัญลักษณ์ส าคัญของทัง้กรุงลอนดอนและส

หราชอาณาจักร รวมถงึปรากฎอยูใ่นงานศลิปะ หนังสอื ภาพยนตร ์และ

โทรทัศน์มากมาย ซึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภาอังกฤษ ตัง้อยู่ทศิ

ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬกิาบิ๊กเบนเป็นส่วนหนึ่ง

ของพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก  อสิระใหท้่านถ่ายรูปดา้น

นอกพระราชวังไดต้ามอธัยาศัย พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) ดา้นนอกซึง่เดมิเป็น “คฤหาสน์” 

ก่อนจะไดรั้บการสถาปนาเป็นพระราชวัง ประจ าราชวงศ์อังกฤษ ดา้นนอกท่าน

สามารถดโูชวก์ารเปลีย่นเวรของทหารยามทีป่ฏบิตักิารอยูใ่นพระราชวัง และดูความ

สวยงามและยิง่ใหญ่ของ พระราชวังบัคกิง้แฮมไดอ้กีดว้ย จากนัน้เก็บภาพความ

ประทับใจดา้นนอกที ่บา้นเลขที ่10 ถนนดาวนงิ (10 Downing Street) เป็น

สถานที่ที่โด่งดังทัง้ในประเทศอังกฤษและในโลก ตัวอาคารมอีายุเกือบ 300 ปี 

ภายในมหีอ้งประมาณ 100 หอ้งชัน้สามเป็นทีพั่กอาศัยสว่นตัวและมหีอ้งครัวอยูช่ัน้

แรกของอาคาร ชัน้อืน่ ๆ เป็นทัง้ส านักงาน, หอ้งประชมุ, หอ้งรับแขก, หอ้งน่ังเล่น

และหอ้งทานอาหาร ที่ซ ึง่นายกรัฐมนตรีไดพ้บปะและสังสรรค์กับบรรดาแขกผูม้ี

เกยีรตแิละเหล่ารัฐมนตรใีนคณะรัฐบาล  เดนิชมจตัรุสัรฐัสภาแหง่กรุงลอนดอน 

(Parliament square) นี่เป็นสถานทีเ่ปิดของลอนดอน ท่านสามารถเก็บภาพ

ความประทับใจกับสิง่ปลูกสรา้งอันเป็นสัญลักษณ์คู่เมืองหลวงแห่งนี้ ประดับประดาดว้ยสนามหญา้สีเขียวและ

ประตมิากรรมมากมาย ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืง จัตรัุสแหง่นีม้กัมกีารชมุนุมและการประทว้งอยูบ่อ่ยครัง้ เพราะมกีารราย

ลอ้มดว้ยตกึทีม่คีวามส าคัญทางการเมอืง ตุลาการ และศาสนา ซึง่ตัง้ตระหง่านโดดเด่น ณ บรเิวณนัน้ ถ่ายภาพสิง่

ปลูกสรา้งอันเป็นสัญลักษณ์ประจ ากรุงลอนดอน สะพานหอคอยแหง่กรุงลอนดอน(London Tower Bridge) 

เป็นสะพานทีข่ ึน้ชือ่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน โดยมลีักษณะเป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยูร่วมกัน ทัง้

ยงัประกอบไปดว้ยหอคอย 2 หอ จงึท าใหส้ะพานแหง่นีม้ชี ือ่เรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ สะพานหอคอย น่ันเอง ซึง่ก็ถอืเป็นอกี

วนัทีส่อง     เมอืงแกตวคิ - อาคารรฐัสภาแหง่องักฤษ  – กรงุลอนดอน – นาฬกิาบิก๊เบน – พระราชวงับคักิง้แฮม -    

                  บา้นเลขที ่10 ถนนดาวนงิ – สะพานหอคอยแหง่กรงุลอนดอน                            อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 
 

หนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วในกรงุลอนดอน ทีนั่กทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่มักจะไมพ่ลาดทีจ่ะแวะมาชมความสวยแปลกตาของ

ทีน่ี ่ 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)  

บา่ย   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ถนนออ๊กฟอรด์ (Oxford Street) เป็นยา่น

ชื่อดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 2.4 กิโลเมตร มีรา้นคา้และ

รา้นอาหาร คาเฟ่ประมาณ 300 แห่งเที่ยวชมรา้นคา้ชื่อดังนับรอ้ย 

รา้นอาหารและคาเฟ่ในถนนแห่งการชอ้ปป้ิงทีค่กึคักทีส่ดุแห่งหนึง่ในยโุรป 

ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท,หา้งสรรพสนิคา้จอห์นหลุยส์, 

หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร์ ฯลฯ ซึง่แต่ละหา้งก็ลว้นแลว้แต่มี

ชือ่เสยีงดว้ยกนัทัง้ส ิน้ อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมไดต้ามอธัยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)  

จากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสูท่ีพั่กในเมอืงแกตวคิ ลอนดอน 

ทีพ่กั: Hotel Crowne Plaza London Gatwick หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

            (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที4่) 

หลงัอาหารเชา้ น าทา่นไปตรวจ Antigent test  Covid ตามเงือ่นไขของรฐับาลองักฤษ   ณ คลนิกิ ทีไ่ดก้าร

รับรองจากรัฐบาล (คา่ใชจ้า่ยรวมอยูใ่นคา่ทวัร)์  

จากนัน้น าท่าสู ่บสิเตอร ์วลิเลจ (Bicester outlet) (ระยะทาง101ก.ม.ใช ้

เวลา1.45ชม.)  เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญย่อดนยิมของบรรดานักท่องเทีย่วจาก

ทั่วโลกเพือ่ตะลยุชอปป้ิง มสีนิคา้แฟชัน่มากมายใหเ้ลอืก ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้

แบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ตามแฟชั่น เช่น  

Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent Paris 

และ Marni อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารและเครือ่งดื่มในคาเฟ่และรา้นอาหารใน

หมู่บา้นใหล้องเลือกชมิอีกดว้ย อิสระใหท้่านเดินถ่ายรูปและชอปป้ิงตาม

อธัยาศัย   

จากนัน้น าทา่สูเ่มอืงออกซฟ์อรด์ (ระยะทาง85ก.ม.ใชเ้วลา1.30ชม.)   ขึน้ชือ่

ว่าเป็นเมอืงแห่งการศกึษา น าท่านเยีย่มชม มหาวทิยาลัยออกซฟ์อร์ด เป็น

มหาวทิยาลัยเกา่แกต่ัง้อยูใ่นประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร เป็นมหาวทิยาลัยทีใ่ชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาแมใ่น

การเรียนการสอนที่เปิดสอนมานานนับ 900 ปี นอกจากชื่อเสียงทางการการศึกษาแลว้ สถาปัตยกรรมของ 

มหาวิทยาลัยออกซฟ์อร์ด ก็มีความสวยงามไม่นอ้ย จึงไม่แปลกเลยหากที่นี่จะเคยเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายท า

ภาพยนตร์แฟนตาซฟีอรม์ยักษ์อย่าง แฮรร์ี ่พ็อตเตอร ์ ทัง้ในส่วน ไครสตเ์ชริช์ คอลเลจ (Christ Church 

College) ทีเ่ป็นทัง้ฉากถ่ายท า แฮรร์ี ่พ็อตเตอร ์ภาค เดนิเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์Ashmolean (Ashmolean 

Museum) พพิธิภัณฑม์หาวทิยาลัยแห่งแรกของโลก สรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1678 – 1683 ซึง่จัดแสดงผลงาน

ศลิปะ และวัตถโุบราณตา่งๆ จากทั่วทกุมมุ อสิระใหท้า่นเดนิเลน่และถา่ยรปูยา่นใจกลางเมอืงตามอธัยาศัย 

อาหารเทีย่งและเย็นอสิระตามอธัยาศยั  เพือ่สะดวกแกท่า่นในการทอ่งเทีย่วและชอปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มที ่

ถงึเวลานัดหมาย จากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสูท่ีพั่กในเมอืงแกตวคิ ลอนดอน 

  ทีพ่กั:  Hotel Crowne Plaza London Gatwick หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

     (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  

วนัทีส่าม    เมอืงแกตวคิ – อสิระชอปป้ิง บสิเตอร ์วลิเลจ - ออ๊กฟอรด์ - ลอนดอน 

 อาหาร เชา้ 



 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที5่) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ซอลสบ์ร ี (ระยะทาง153กม ใชเ้วลา2.30ชม) เป็นนครทีต่ัง้อยูใ่นมณฑลวลิทเ์ชอรใ์น

ภาคการปกครองตะวันตกเฉยีงใตข้ององักฤษ พาทา่นชม มหา

วหิารซอลสบ์ร ีSalisbury cathedral เป็นรปูแบบทีง่ดงามของ

สถาปัตยกรรมแบบองักฤษตอนตน้จากทศวรรษ 1200 ตัววหิารเป็น

ทีจั่ดแสดงงานศลิปะและคอนเสริต์ รวมทัง้เป็นสถานทีส่วดมนต์

ดว้ย ชมนาฬกิาทีว่า่กนัวา่เป็นนาฬกิาแบบสมยัใหมท่ีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน

โลกและยงัใชง้านไดอ้ยู ่มอีายยุอ้นกลับไปปี 1386 ชมรปูลักษณ์ที่

งามขลังของวหิารขนาดใหญน่ีจ้ากลานสนามหญา้ดา้นนอก 

ภายนอกวหิารตกแตง่ดว้ยเสามขุลวดลายประดบัทีไ่ขวเ้กีย่วกนั

อยา่งสวยงาม เยีย่มชม The close การเดนิเลน่รอบ ๆ The Close 

ทีส่วยงามพรอ้มอาคารทีน่่าสนใจหลายแหง่านสวยและอาคาร

ประวัตศิาสตรท์ีน่่าสนใจ รา้นกาแฟเล็ก ๆ น่ารักทีพ่พิธิภณัฑ!์ เป็น

บา้นทรงสีเ่หลีย่ม รอบๆบรเิวณ The close จะสวยงามรายลอ้มดว้ย

หญา้เขยีวขจ ีสามารถพบไดต้ัง้แตท่างระหวา่งไปมหาวหิารซอลสบ์

รบีา้นแตล่ะหลังคอ่นขา้งจะมเีอกลักษณ์เฉพาะตัวและสวยงาม

อยา่งยิง่ อกีทัง้สวนยงัไดรั้บการดแูลอยา่งด ี อสิระใหท้า่นถา่ยภาพ

ดา้นนอกตามอธัยาศัย  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ โบสถ ์ The 

Catholic Parish Church เปรยีบเสมอืนเพชรเม็ดงามของเมอืง

มรดกโลกแหง่นีท้เีดยีว โบสถโ์รมนัเล็กๆแหง่นีส้รา้งขึน้ในปี 1181 

มจีดุเดน่ คอืหอสงู ซึง่นับวา่มคีวามสงูมากทเีดยีวในยคุนัน้ ตวั

โบสถนั์น้เริม่สรา้งขึน้ในยคุปลายโกธคิ กอ่นจะแลว้เสร็จในปี 1505 

หอคอยนโีอโกธกิของโบสถป์ระจ าเขตแพรชิเกา่แกห่ลายรอ้ยปีแหง่นี ้ สงูตระหงา่นเหนอืจตัรัุสกลางของเมอืงซานมิ

เกลเดอาเยนเด เพือ่เป็นเกยีรตแิกนั่กบญุองคอ์ปุถัมภข์องเมอืงน าทา่นเดนิทางสู ่อสิระชอปป้ิง The King's Road, 

Kensington and Chelsea หากคณุอยากทีจ่ะชอปป้ิงเเบรนด ์high-end ใหค้รบจบในทีเ่ดยีว เป็นสถานทีท่ีต่อบ

โจทยส์ าหรับทา่น ในยา่นหรหูราของลอนดอนมหีา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอยา่งHarrod ซึง่เป็นสถานทีส่ดุชคิ อกีทัง้ยงัมี

คาเฟ่และรา้นอาหารชือ่ดังมากมายใหท้า่นไดล้องเลอืกชมิ  โดยวนันีจ้ะเป็น  อสิระอาหารเทีย่งและเย็น เพือ่

สะดวกแกท่า่นในการทอ่งเทีย่วและชอปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มที ่ 

เมือ่ถงึเวลานัดหมาย น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสูท่ีพั่กในเมอืงแกตวคิ ลอนดอน 

ทีพ่กั:  Hotel Crowne Plaza London Gatwick หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

            (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที6่)   

อสิระใหท้า่นไดท้อ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศัย โดยมไีกดแ์นะน าเสน้ทางใหท้่าน จนถงึเวลานัดหมาย ในวันนี้

จะเป็น  อสิระอาหารเทีย่งและเย็น เพือ่สะดวกแกท่า่นในการทอ่งเทีย่ว  

19:00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานลอนดอนแกตวคิ กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ 

22.05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิเทีย่วบนิ TR751 
 

16.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

วนัทีส่ ี ่     เมอืงแกตวคิ  – มหาวหิารซอลสบ์ร ี– หอคอยนโีอโกธกิ - ลอนดอน 

 อาหาร เชา้ 

วนัทีห่า้    อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั - ทา่อากาศยานลอนดอนแกตวคิ 

 อาหาร เชา้ 

วนัทีห่ก  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 



 
 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

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) โดยทางบรษัิทจะท าการจองใหท้า่น  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) หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

(2) VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

(3) เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดนิทางในกรณีทีเ่ขา้ร่วม

โครงการไมก่กัตัวจากรายชือ่ 63 ประเทศ 

(4) ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD50,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

(5) เอกสารยนืยันการจอง AQ หรอื SHA+ ตามขอ้ก าหนดของแต่ละโครงการ พรอ้มใบเสร็จทีแ่สดงว่าช าระค่าใชจ้่าย

เรยีบรอ้ยแลว้ 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

(1) ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

(2) กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอปัโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

(3) รอการอนุมตัเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 

(4) เมือ่อนุมตัแิลว้จะไดรั้บ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 

ขัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

(1) แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19 โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่น

เดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 

(2) ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

(3) เดนิทางไปตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ณ โรงแรมทีท่า่นไดจ้องไว ้โดยรถของทางโรงแรมเทา่นัน้ 

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เมือ่เดนิทางถงึโรงแรมทีท่่านไดจ้องไว ้ทางโรงแรมจะด าเนนิการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 และเมือ่ผลการตรวจหาเชือ้ออกมา

เป็น “ลบ” ทา่นก็จะสามารถเดนิทางออกจากหอ้งได ้

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


 
 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)      

2. เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม     

3. เอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST 72 ชม.กอ่นการเดนิทาง  

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 25,000  บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 6,500 บาท (รวมมดัจ า31,500 บาท) 

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ

และจ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทาง

บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

 

 

 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ

เงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่บรกิารตรวจโควดิ RT-PCR TEST จากประเทศปลายทาง (72ชม. กอ่นเดนิทางกลบัเขา้ประเทศ

ไทย) 

2. คา่บรกิารตรวจโควดิ Antigen TEST ในวนัที ่2 ทีเ่ดนิทางถงึสหราชอาณาจกัร 

3. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้   

4. (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่

สามารถเลือ่นวันได)้ 



 
 

5. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

6. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคี่าใชจ้่าย

พักเดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักใน

เมอืงใกลเ้คยีงแทน 

7. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

8. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

9. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และค่าประกัน

วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับ

ตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

10. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ 

กบั Allianz Travel แผน Oasis Tripper  สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้

ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิทัฯ  

ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้

จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเที่ยว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการ

เดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่น

ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

11. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์

12. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่วซีา่องักฤษและบรกิารทา่นละ 6,500 บาท  

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

9. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 50 GBP หรอื 2,200 บาท ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและ

น า้ใจจากทา่น 

10.  คา่ตรวจ RT-PCR Test COVID  72 ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทางจากประเทศไทย  

 

กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  



 
 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน

ประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  

โดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนั

เฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บ

ไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

** กรุณากรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆทีป่ระกอบการยืน่วซี่าใหก้บับรษิทั หลงัจาก

จองทวัร ์ก าหนดไมเ่กนิ 10 วนั เนือ่งจากควิวซีา่จะไมส่ามารถล็อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น ** 

*อาจมบีางชว่งทีค่วิยืน่วซีา่มจี านวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นก าหนด* 

 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองที่VFS Global (เทรนดี ้ชัน้28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิว้มอื และสแกนมา่นตา 

(เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกบัทา่น และด าเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งด าเนนิการนัดควิยืน่วซีา่ ( ในการท าควิวซีา่ เอกสารทุกอยา่งของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดกอ่น และทางเราจะกรอก

ออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยูก่ับทางสถานฑตูและในระหว่างด าเนนิการ

ไมส่ามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้



 
 

หมายเหต:ุ ผูย้ ืน่ค าขอทุกคนตอ้งไปทีศู่นยรั์บค าขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายตุ ่ากว่า 5 ปีตอ้งไปปรากฏตัวทีศู่นยด์ว้ย 

แต่ไมต่อ้งใหข้อ้มูลชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)  เด็กทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญ่พาไปดว้ย และผูใ้หญ่นี้จะตอ้งไม่ใช่

เจา้หนา้ทีข่องวเีอฟเอส  

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 20-15 วนัท าการ 

 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่วซีา่องักฤษ ตามวนัเวลาทีน่ดัหมาย ** 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1. หนงัสอืเดนิทาง(Passport) เลม่ปัจจบุนัทีม่อีายไุมต่ ่ากวา่  6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึ

ประเทศไทย หากเคยมพีาสปอรต์เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก่็ตาม กรณุาจัดสง่ใหก้บัทางบรษัิท 

และน าไปแสดงกบัเจา้หนา้ที ่ณ ศนูยย์ืน่วซีา่องักฤษ VFS Global เพือ่งา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ของทา่น  

 

2.เอกสารสว่นตวั แปลภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

  -  ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ )ภาษาไทย(  

 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี้ 

  ( - ส าเนาทะเบยีนสมรส /ส าเนาทะเบยีนหยา่/ ส าเนาใบมรณะบตัร  ) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี บดิาและ)มารดาเดนิทางไปดว้ย( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 

 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี /บดิา)มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา -มารดา  

   โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้  หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดียว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา  หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง

จากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกบับคุคลทีส่าม พรอ้มกบั

ยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต  /อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยู่ตาม

 ) ทะเบยีนบา้นของทา่นพรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์  (มารดา-ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา /โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการ

เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

บดิา  มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซน็เอกสารต่อหนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่-กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง 

จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

3.หลกัฐานการท างาน /หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุนั )เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่(  

3.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   โดย

ระบตุ าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่

ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิตังิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนาม

ผูม้อี านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 

3.2  กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ  ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้  )พค .0403 ( , หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ  )DBD (, 

)คัดส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ(  

 

 3.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบบัจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไมรั่บพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 



 
 

3.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ(, หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณี

ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ี จ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม(ีSponsor Letter)  ระบชุือ่-สกลุ     วัน เดอืน ปี

เกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนัจดหมายชีช้ ีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

3.6  กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ Freelance, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งที่มาของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรือ

เอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  จดหมาย ชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

4.หลกัฐานการเงนิ  

4.1  กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ หรอืส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ า    )บัญชสี่วนตัว (

รายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง 3 เดอืน )กรณุาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้ -ออก สม ่าเสมอ  ( และมี

ยอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชนัีน้ๆไมต่ ่ากว่า 6 หลัก  เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายได ้

อยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร )Bank Certificate( ซึง่

ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนั Statement ขา้งตน เป็นภาษาองักฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro เทา่นัน้ 

 

 

4.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสมัพันธร์ะหวา่งตนกบัผูเ้ดนิทาง Sponsor 

Letter และขอหนังสอืรับรอง /สนับสนุน คา่ใชจ้า่ยจากทางธนาคารเทา่นัน้ โดยใหบ้คุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน Sponsor  ด าเนนิการ

ตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกบัขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจาก

ทางธนาคารเทา่นัน้ โดยระบชุือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญชSีponsorและระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง  /ผูท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุน  (เอกสาร

ตอ้งเป็นฉบบัภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกับพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านัน้      ) กรุณายืน่ขอจากธนาคารล่วงหนา้ 

บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน 

 

 หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรู ์Bookbank  หรอืมปีระวัตกิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไข

ทีก่ าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 

 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สุด ครอบคลุมภายใน 3-5  วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่ว ี

ซา่ 

 **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

5.เงือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่  กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 

เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มลูใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมตัคิ ารอ้งขอวซีา่  และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอก

ประวัตขิอ้มูลสว่นตัวแทนผูส้มัคร /ได ้ หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มลูของท่านเป็นเท็จ ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็นจรงิ /

ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 

 

เมือ่ทา่นช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์และจัดสง่ใหเ้จา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ทันท ี

)ภายใน 3-5 ( หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน

จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 

หากถกูปฎเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 สถานทูตอาจมกีารสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามที่

สถานทูตนัดหมาย( โปรดแต่งกายสุภาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัง้ชว่ย

ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืให ้

ทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 



 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้  ทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของท่าน 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย )โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง(  

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 15-20 วันท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่วซีา่องักฤษ ตามวันเวลาทีนั่ดหมาย ** 

 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

 

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

2. ชือ่ - นามสกลุ เดมิ (หากม ีโปรดระบ)ุ ................................................................................................... 

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

3. วัน/เดอืน/ปี เกดิ ..........................................  อาย ุ............... ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 

4. ทีอ่ยูปั่จจบุนั  ................................................................................................................................ 

ต าบล .................... อ าเภอ .................... จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย ์

โทรศัพทบ์า้น .............................................................  มอืถอื ............................................................... 

5.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบุนั ทา่นอาศัยมากีปี่  ....................................... 

6. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)  สมรส(ไมจ่ดทะเบยีน)  หยา่รา้ง   มา่ย 

7.ชือ่-สกลุ บดิา ................................................ และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานทีเ่กดิ................. 

8.ชือ่-สกลุ มารดา ............................................. และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานทีเ่กดิ.................. 

9.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส และบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชือ่-สกลุ,วัน/เดอืน/ปี เกดิ เลขทีพ่าสปอรต์ 

สถานทีเ่กดิ 

1.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ ........................ 

เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์............................. 

2.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ ......................... 

 เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์............................. 

3.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ .........................  

เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

10.ทา่นม ีPassport หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่หรอืไม ่(ถา้มกีรณุาระบรุายละเอยีด) 

- เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 

- เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 

11.ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา  

1.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

2.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ...............................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ................ 

3.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

4.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

5.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

6.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

12. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรณุาระบ ุ

ชอื-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 



 
 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

13.ทา่นเคยท างานเหลา่นีห้รอืไม ่(ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ) .................... 

14.อาชพีปัจจบุนั (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................................... 

ต าแหน่งงาน/คณะ สาขาวชิาทีเ่รยีน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองทีท่า่นใชย้ืน่สถานทตู) .................................... 

ลักษณะ/รายละเอยีดของงานทีป่ฏบิตั ิ.................................................................................................... 

ชือ่บรษัิท/ทีท่ างาน/ชือ่รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ..........................................................................  

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

ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................ 

รหัสไปรษณีย ์................. โทรศัพทท์ีท่ างาน ................................ อเีมล ์................................................ 

15.วันทีเ่ริม่ตน้ท างาน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองการงาน โปรดระบ ุวัน/เดอืน/ปี)  .................................................. 

16.รายไดต้อ่เดอืน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองการงาน) ............................................บาท  

17.อาชพี/รายไดเ้สรมิ นอกเหนอืจากอาชพีหลัก ถา้ม ี(กรณุาระบรุายละเอยีด)  .................................................... 

18.คา่ใชข้องทา่นทัง้หมด ตอ่เดอืน  .................................... บาท 

19.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่งๆ ตอ่เดอืน  ..........................  บาท 

20.ทา่นมหีลักทรัพยส์ว่นตัวนอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบตัร, สลาก, หุน้, ใหเ้ชา่ ฯลฯ (ถา้มกีรณุาระบ)ุ 

.................................................................   รวมเป็นจ านวนเงนิ  ............................................. บาท 

21.มเีงนิยอดคงเหลอืในบญัชเีงนิฝากออมทรัพย/์สะสมทรัพย ์เป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่……………………………….. บาท 

 

22.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยไดร้บัวซีา่องักฤษ หรอืไม ่

  ไมเ่คย  เคย โปรดระบปุระเภทวซีา่ ...................  วัน/เดอืน/ปี ทีไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่........................ 

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

ประเภทวซีา่ทีไ่ดรั้บ ................. วัน/เดอืน/ปี ทีอ่นุมตัวิซีา่ .................  วัน/เดอืน/ปี หมดอายวุซีา่ ..................... 

ทา่นเดนิทางออกจากประเทศไทยในวันที ่....................... และเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษในวันที ่....................... 

24.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษ หรอืไม ่

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

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

25.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่ เขา้ประเทศอืน่ๆ (นอกเหนอืจากประเทศองักฤษ) หรอืไม ่

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

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

26. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

  ตัวผูข้อวซีา่เอง  มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

   เชค็เดนิทาง  กรณุาระบชุือ่ .......................................................... 

    บตัรเครดติ  ความสมัพันธ ์.........................................................   

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

 

 หากจัดส่งเอกสารใหก้ับแผนกวซีา่ล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทูต         กรณีวซีา่

ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมตัทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี!! 

 

เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรณุาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์ 

- จัดสง่ใหเ้จา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ เพือ่ท าการสง่ชือ่ยืน่ค ารอ้งขอรับควิวซีา่ ภายใน 3 วัน หลังจากทา่นช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวร ์

- กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูทีท่า่นกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารท ี

จะใชย้ืน่สถานทตู เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทตูผา่นระบบ 



 
 

ออนไลน ์หากน าสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

- หากหน่วยงานยงัไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบบัจรงิได ้กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของ 

ทา่นใหช้ดัเจน (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ 

และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 

 

เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยนัการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

- กรณุาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อยา่งชา้ไม ่

เกนิ 2 สปัดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

- ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีง

ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

 

ศนูยรั์บค ารอ้งยืน่วซีา่องักฤษ VFS Global, Soi Sukhumvit 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


