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วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เท่ียง ค่่า 
โรงแรมที่พัก  
หรือ เทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน ✈ ✈ ✈ HILTON AIRPORT 

2 ลอนดอน – บูร์ฟอร์ด – ไบบิวรี – คาร์ดิฟฟ์    O O O HOLIDAY INN CARDIFF 

3 
คาร์ดิฟฟ์ – สแตรทฟอร์ด – บ้านเชค็สเปียร์ –                         

อ๊อกฟอร์ด (หน่ึงในฉากภาพยนตร์แฮรี่ พ็อตเตอร์)      
O O O 

HOLIDAY INN LONDON 
WEST 

4 เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – แฮรอทส ์ O O O 
HOLIDAY INN LONDON 
WEST 

5 ลอนดอน – เมอืงบาธ – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – ลอนดอน O O O 
HOLIDAY INN LONDON 
WEST 

6 
ลอนดอน – วอร์นเนอร์ บราเธอร์ (แฮร์ร่ี พอตเตอร์) –                                           

Bicester Village Outlet – สนามบินลอนดอน   
O X ✈  

7 กรุงเทพฯ ✈ ✈  ✈  

 

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ 

10.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์

สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 

 

13.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์  เที่ยวบินที่ BR067  

19.20 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมงและ

จะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 26 มีนาคม 2561) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากร 

 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HILTON AIRPORT  หรือเทียบเท่า  

วันที่สองของการเดินทาง      ลอนดอน – บูร์ฟอร์ด – ไบบิวรี – คาร์ดิฟฟ์    

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบูร์ฟอร์ด Burford เมืองเล็กๆ น่ารักที่ยังคงเอกลักษณ์

ของบ้านเรือนในแบบชนบทตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ให้ท่านได้สัมผัสอารย

ธรรมอันเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวอังกฤษ ผ่านชม โบสถ์ St. John the Baptist 

Burford โบสถ์เก่าแก่ที่มีหลักฐานการสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ 1175 มีความส าคัญติด

อันดับ 1 ใบ 10 ของโบสถ์ชื่อดังที่สุดของประเทศอังกฤษ อิสระให้ท่านได้เดินชม

ความงามของบ้านเรือนตลอดแนวถนนที่มีชื่อว่า The Hill ที่ทอดตัวลงตามแนว

เขา อันเป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนมาแล้วต้องเดินชมเมืองสัมผัสพร้อมถ่ายรูป

บ้านเรือนที่เรียงตัวรับกับแนวถนนอย่างลงตัว     

ระยะทาง 100 ก.ม.
ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.15 ชม. 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

 
Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

 
E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 
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 จากน้ันน าท่านสู่ เมืองไบบิวรี (Bibury) หมู่บ้านที่ได้รับยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านที่

สวยที่สุดในอังกฤษ (The Most beautiful village in England) เป็น

สถานที่ซ่ึงเต็มไปด้วยกระท่อมโบราณและโบสถ์อันเก่าแก่อย่างเช่น โบสถ์เซนต์

แมร่ี อีกทั้งยังมีถนนสวยๆ รายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง อิสระให้

ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยายอันสุดแสนโรแมนติคพร้อมเก็บภาพความประทับใจ

กับหมู่บ้านเล็กๆ แห่งน้ี เดินทางต่อสู่ เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวง

ประเทศเวลส์ (Wales) หน่ึงในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาท

คาร์ดิฟ เดิมเป็นที่พ านักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยก าแพง

โบราณ จากน้ันผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชม

เมือง สวนสาธารณะคาร์ดิฟ สนามกีฬามิลเลนเนียม อาคารที่ท าการของรัฐ 

 
 
 

ระยะทาง 143 ก.ม.
ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
 
 
 
 
 
 

ค่่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

 เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม HOLIDAY INN CARDIFF หรือเทียบเทา่  

 

วันที่สามของการเดินทาง       คาร์ดิฟฟ์ – สแตรทฟอร์ด – บ้านเช็คสเปียร์ –  

                                              อ๊อกซ์ฟอร์ด (หนึ่งในฉากภาพยนตร์แฮร่ี พ็อตเตอร์)      

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากน้ันเดินทางต่อสู่ เมือง สแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมือง

ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเอวอน อันเป็นบ้านเกิดของ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William 

Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ   

ระยะทาง 160 ก.ม.

ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านเข้าสู่ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford) เมืองแห่งการเรียนรู้ และเมือง

สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง Harry Potter ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุค 

2000 โดย J.K. Rowling เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด เป็นเมืองที่ค่อนข้างเล็กกะทัดรัด 

ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ ใกล้กับแม่น้ าเทมส์ จากน้ันน า

ท่านชม อาคารไคร้ชเชิร์ท คอลเลจ (Christchurch College) จากทางด้าน

นอก (ยังไม่รวมค่าเข้าชม) เป็นสถานที่ถ่ายท าหน่ึงในฉากห้องอาหารของ

ภาพยนตร์ แฮร่ี พ็อตเตอร์ จากน้ันดินทางเข้าสู่ มหานครลอนดอน (London) 

เมืองที่เป็นศูนย์กลางส าคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของ

โลก เป็นผู้น าด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็น

ที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และส าคัญของ

 

 

ระยะทาง 83 ก.ม.

ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.15 ชม. 

 

 

 

ระยะทาง 97 ก.ม.

ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

 

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

ค่่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

 เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEST หรือเทียบเท่า  

      

วันที่สี่ของการเดินทาง            เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – แฮร์รอดส์ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่าน พิคคาดิลลี่ เซอร์คัส (Piccadilly 

Circus) เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ าพุและรูปปั้นอีรอสตรง

กลาง และเข้าสู่ ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน           

ผ่านจัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่

น่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนต์ปอล (St. Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดม

ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้า

ชายชาร์ล และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสู่ จัตุรัสรัฐสภา มหาวิหารเวสท์

มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้น

ศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่ รู้จักกันดีในนาม  หอนาฬิกา

บิ๊กเบน (Big Ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชั่วโมง เป็นนาฬิกา

ที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก และฝั่งตรงข้ามที่มีแม่น้ าเทมส์กั้นอยู่เป็นที่ตั้งของ

ชิงช้าสวรรค์ ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรป 

จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกับ สะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น้ า

เทมส์ที่สามารถยกเปิดปิดได้ 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง (FISH&CHIPS)  

บ่าย จากน้ันพาท่านเลือกซ้ือสิ้นค้าใน ย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge)  ซ่ึงเป็น

ที่ตั้งของ ห้างสรรพสินค้าช่ือดังอย่าง ฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey Nicole) และ 

แฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นชั้นน าจากทั่วทุกมุม

โลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันอย่างมาก รวมทั้งมีร้านค้าแฟชั่นมากมาย

ตั้งอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, 

Hugo Boss, Porsche Deign, Bally  และยังมี ถนนสโลน (Sloane Street)    

ที่เป็นที่ตั้งของร้าน Super Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, 

Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, 

Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & 
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Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi  

ค่่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน โฟร์ซีซ่ัน เพือ่ลิ้มรสเป็ดยา่งอันเลือ่งชื่อ  

 เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEST หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ห้าของการเดินทาง     ลอนดอน – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – ลอนดอน 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองบาธ (Bath) ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ าเอวอนใน

บริเวณที่มีน้ าพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอ านาจ 

และเป็นผู้สร้าง โรงอาบน ่าโรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็นเมืองมรดก

โลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปีค.ศ. 1987 น าท่าน เข้าชม

พิพิธภัณฑ์น ่าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวัติการค้นพบ

ที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อ

น้ าแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สอง คือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม 

คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ าแร่ ซ่ึงมีทั้งสระ

ว่ายน้ า, บ่อน้ าแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน้ า และส่วนที่เป็น Turkish Bath   

ระยะทาง 186 ก.ม.
ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.45 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บัวร่ี (Salisbury) น าท่าน ชมเสาหินสโตน

เฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มี

อายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซ่ึง

ไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน  จากน้ันดินทางกลับสู่        

มหานครลอนดอน (London) 

ระยะทาง 62 ก.ม.
ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม. 

 
ระยะทาง 136 ก.ม.
ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม. 

 

ค่่า อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย  

 เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEST หรือเทียบเท่า  
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วันที่หกของการเดินทาง  ลอนดอน – วอร์นเนอร์ บราเธอร์ (แฮร์ร่ี พอตเตอร์) –  

                                          Bicester Village Outlet – สนามบินลอนดอน   

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ เมือง Leavesden อันเป็นที่ตั้งของ Warner Bros. Studio 

London ให้ท่านได้เข้าชม “บ้าน” ของภาพยนตร์ Harry Potter ทั้ง 7 ภาค 

ที่ได้เปิดใหแ้ฟนๆ เข้าชมตั้งแต่ต้นปี 2012 หลังจากการถ่ายท าทั้งหมดเสร็จสิ้นลง 

ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับสถานที่ถ่ายท าจริงของทุกๆ อย่าง ที่เราได้เห็นในหนัง 

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีแห่งการถ่ายท าอันยาวนาน จนอาจเรียกได้ว่าเป็นบ้าน

อีกหลังของนักแสดงและทีมงานหลายร้อยชีวิต ผู้อยู่เบื้องหลังความอลังการและ

ความส าเร็จทั่วโลก ท่านจะมีโอกาสได้เห็นแทบทุกมุมส าคัญๆ ที่เคยเห็นใน

ภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็น ห้องน่ังเล่นรวมของบ้านกริฟฟินดอร์ กระท่อม

แฮกริด ภายในบ้านโพรงกระต่าย ห้องท่างานรูปทรงกลมของดัมเบิลดอร์ 

คุกใต้ดินของสเนป รวมถึงกระทรวงเวทมนตร์ด้วย เอาเป็นว่านึกห้องไหน

ออก ห้องนั นมีหมดเลย รวมถึงสถานที่ขนาดใหญ่อย่างตรอกไดแอกอนที่

บรรยากาศมันใช่มาก ซอยพริเว็ท บ้านเก่าของแฮร์ร่ีที่โดนระเบิด และชาน

ชาลา 9 3/4 ก็มีให้เราได้เดินเข้าไปชมของจริง เสมือนเดินเข้าไปในภาพยนตร์

จริงๆ ทุกประการ 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัทธยาศัย  

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ Bicester Village Outlet ช้อปปิ้งจุใจ มีหลากหลาย

แบรนด์ดังให้ท่านให้เลือกสรร อาทิ เช่น Balenciaga, Valentino, MCM, 

Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio 

Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi  

ระยะทาง 91 ก.ม.
ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
 

17.00 น. พาท่านเดินทางสู่  สนามบินฮีทโธรว์  เพื่อให้ท่านได้มีเวลาท า คืนภาษี                        

(Tax Refund) และเลือกซ้ือสินค้าปลอดภาษีในสนามบิน 

 

21.20 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ BR068  

วันที่เจ็ดของการเดินทาง        กรุงเทพฯ 

15.45 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
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หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5.เมื่อทา่นท่าการซื อโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกข้อแลว้ 

ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครั ง 

มิฉะนั นทางบริษัทฯ จะไมข่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้  

ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 

โดยทางบริษัทฯ จะค่านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส่าคัญ 

ร้านค้าใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก   

เช่น กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR  

ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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โปรแกรม : LONDON : HARRY POTTER  7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 
 

ก่าหนดวันเดินทาง:           27 ม.ค.-2 ก.พ. 61  

 8-14 ก.พ., 23 ก.พ.-1 มี.ค. 61   

 8-14, 22-28  มี.ค. 61 

*** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 5,600 บาท *** 

(ไม่รวมค่าแปลเอกสารที่ต้องมีตราประทับของสถาบันแปลภาษา) 
 

 

 

 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์) 

ลูกค้าท่านใดสนใจซื อประกันการเดินทางส่าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม

กับทางบริษัทได้ 

- เบี ยประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบี ยประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

    

อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาทา่นละ 58,900.- 

ผู้ใหญ่ พกั 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 58,900.- 

พกัห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ 6,900.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 58,900.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านข้อมลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 
58,900.- 

ในกรณีไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน ลดท่านละ  20,000.- 

***   ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 5,600 บาท   *** 

ชั นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 

(ราคาสามารถยืนยันได้กต่็อเมื่อที่น่ัง confirm เท่านั น) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม ** 

อัตราค่าบริการนี รวม 
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1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วย

จากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน ่ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ นราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซา่ท่านละ 5,600 บาท  

6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ต่อคน ต่อวัน : 7 x 2 = 14 ปอนด์)   

7. ค่าทิปพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดรายการเดินทาง (10 ปอนด์)  

8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3% 
 

 

 

 

1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 21,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อได้รับ

เงินมัดจ่าแล้วเท่านั น 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน   

3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส่าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ที่เกิดข้ึน 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair) เด็ก ผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก

ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์

ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการจอง 
 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

 

เง่ือนไขการช่าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ 

จ่าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง 
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1.   ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่

สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.   หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ตามที่เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่าน้ัน 

 

 

 

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 11,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 21,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท่าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ่านวนที่บริษัทกา่หนดไว้ (30 ท่านขึ นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและ

ผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า

มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

ทั งหมด    

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมอืงได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด 

 

 

 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท่าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 

(Single) ห้องคู่ (Twin/Double) อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั นกัน และโรงแรมอาจไม่มีห้องพัก

แบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน ผู้เดินทางจะได้ห้องพักประเภทห้องคู่แบบไม่มีเตียงเสริม 

2. โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญอ่าจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า  

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ  

ใช้เวลาท่าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันท่าการ 

*** ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ VFS Global (อาคารเทรนดี  ชั น 28) *** 

 เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส่าเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน่าส่งเข้าสถานทูต 

และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มี

ขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี

ลักษณะแตกต่างกัน 

 

 

 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ

เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อัน

เน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 

พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต 

รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่

เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มี

ความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 

พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ

การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ทั งนี การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค่านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มี

เกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส่าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส่าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
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**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เร่ือย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับ

ประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสือ

เดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเลม่เก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย)  

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ่านักอยู่ต่างประเทศ, ท่างานอยู่ต่างประเทศ หรือ

นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะ

การยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อก่าหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก่าหนดนี รวมไปถึงผู้

เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่าน้ัน 

ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใ่ส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่

เลอะหมกึ) 

3. หลักฐานการเงิน  

3.1  กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ส าเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป 

ส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ถ่ายส าเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน 

ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบัญช ีอัพเดทไมเ่กิน 15 วนั ก่อนวันยื่นวีซ่า  และบญัชตี้องมคีรบทุกเดอืน  ใน

กรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน ใหข้อเป็น STATEMENT พร้อมท าจดหมายชี้แจง  

3.2  กรณีเปล่ียนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถา่ยส าเนาสมดุบญัชีมาทั้งสองเลม่ (ทั้งเล่มเก่า –เล่มใหม่) 

***ควรเคลือ่นไหวบญัชสีม่ าเสมอ ไมค่วรแต่งบัญชีโดยการน าเงินก้อนใหญเ่ข้าบญัชีก่อนยื่นวีซ่า จะท าให้

ยอดเงินกระโดด ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ทา่นถูกปฏิเสธวีซ่าได้   

3.3 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมดุเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดอืน ของผู้ออกค่าใช้จา่ยให้ อัพเดทไมเ่กิน 15 วัน 

ก่อนวันยื่นวีซ่า  และบญัชตีอ้งมีครบทกุเดือน  ในกรณีทีม่ีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมท า

จดหมายชี้แจง 

     3.3.2. ต้องท าหนังสอืรับรองค่าใช้จา่ยที่มกีารชี้แจงความสัมพันธ์อีกหน่ึงฉบบั (Sponsor Letter) 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ่า บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี  กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการท่างาน   

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชือ่ของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นสว่น อายุ

ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ 

โฉนดทีด่ิน เป็นต้น 

- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดอืน, วนัเร่ิมท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชือ่-สกุลต้องตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใช้

ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
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- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสอืรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกุลต้องตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใช้

ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารส่วนตัว 

- ส าเนาทะเบียนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สูติบตัร(กรณีเดก็อายุต่ ากว่า 18 ป)ี 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

- ใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้อง

คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากบดิา จากอ าเภอต้นสังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดั

หนังสือยินยอมระบใุห้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสือระบุยินยอมให้

บุตรเดินทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พร้อมแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลังโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบตุรแต่เพียงผูเ้ดียว 

***กรณีเด็กอายุต่่ากวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า พร้อมเดินทางมา

สัมภาษณ์กับบตุรที่สถานทูตด้วย ทั งสองทา่น 

7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค่าร้องขอวีซ่าเท่านั น 

8. ในกรณทีี่มเีอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตอ้งแปลจากร้านแปลหรือศูนย์แปล พร้อมประทบัตรา เท่าน้ัน 

 

            

 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่ำประเทศอังกฤษ 
 

(กรุณากรอกข้อมลูเป็นภาษาอังกฤษ ให้ครบทุกข้อ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
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ชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ภาษาไทย 
................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง 
............................................................................. 
ชื่อ-นามสกุลเก่า ที่เคยใชก้่อนเปลี่ยน 
............................................................................................................. 
เหตุผลที่เปลี่ยน (เช่น สมรส ฯลฯ) .............................. 
เปลี่ยนเมื่อวันที่ (วัน/เดือน/ปี) ................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด..................................................................เชื้อชาติ..........................  
สัญชาติ ............................ สถานที่เกิด........................... ประเทศ........................... 
ที่อยู่ ( ถ้าที่อยูต่ามทะเบยีนบ้าน กับที่อยู่ปัจจุบันคนละที่อยูก่รุณาแจ้งรายละเอียด) 
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................... ท่านอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มาเป็นเวลา …......ปี ............เดือน 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.......................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ทีท่ างาน ......................................... 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 
มีหนังสือเดินทางมาแล้วทั้งหมด ..................เล่ม     
หมายเลขหนังสือเดินทางปัจจุบัน ........................ 
วันที่ออก...............................หมดอายุ.............................. 
หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า ......................... 
วันที่ออก...............................หมดอายุ............................... 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่ ………………………………………………………………… 
วัน/เดือน/ปี ที่เคยเข้าประเทศอังกฤษครั้งล่าสุด .............................................  
รวมทั้งหมดกี่วัน .................... 
วัตถุประสงค์ในการไปครั้งล่าสุด (ท่องเที่ยว , ธุรกิจ , นักเรียน) 
.................................................................... 
ประเภทของวีซ่าอังกฤษที่เคยได้รับ เป็นประเภทใด 
...................................................................................... 
ระยะเวลาของวีซ่าอังกฤษที่เคยได้รับ เริ่มตั้งแต่วันที ่..................................... 
ถึงวันที่ ................................... 
ท่านเคยได้รับการปฏิเสธวีซ่าอังกฤษ หรือ ประเทศอื่นๆหรือไม่ 
................................................................... 
เหตุผลที่ถกูปฏิเสธ ..........................................................  
วัน/เดือน/ปี ที่ถูกปฏิเสธ ....................................... 
ประเทศอื่น ๆ ทีท่่านเคยเดินทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดือนปี ที่ไป รวมกี่วัน และ
วัตถุประสงค์ในการไป (ทอ่งเที่ยว , ธุรกิจ, นักเรียน) 
1.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถุประสงค์ในการไป .......................... 
2.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถุประสงค์ในการไป .......................... 
3.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถุประสงค์ในการไป .......................... 
4.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถุประสงค์ในการไป .......................... 
5.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถุประสงค์ในการไป .......................... 
 
 
สถานภาพ  
.........โสด    
........ หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้องน ามาแสดงด้วย)                           
......... แต่งงานแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบียน)            
........ แต่งงานและมีทะเบียนสมรส (ต้องน ามาแสดงด้วย) 
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........ หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 
ในกรณีสมรสแล้วทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ต้องกรอกรายละเอียดเพิม่เติม                                                                                                       
ชื่อ นามสกุล ของคู่สมรส 
.............................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปีเกิด ของคู่สมรส
........................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.................................................................................................. 
เชื้อชาติ ..........................................  สัญชาติ ............................................. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันของคู่สมรส 
................................................................................................................................ 
ในกรณีที่มีบุตร ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน                                                                                                
1.ชื่อ นามสกุล ของบุตร 
................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปีเกิด ของบุตร 
............................................................................................................................... 
สถานที่เกิด................................................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................... 
ปัจจุบันบุตรอาศัยอยูท่ี่ 
................................................................................................................................... 
2.ชื่อ นามสกุล ของบุตร 
................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปีเกิด ของบุตร 
............................................................................................................................... 
สถานที่เกิด................................................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................... 
ปัจจุบันบุตรอาศัยอยูท่ี่ 
................................................................................................................................... 
ประวัติของบิดา                                                                                                                                                
ชื่อของบิดา ..........................................................  
นามสกุลของบิดา .......................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด ของบิดา .........................................  
สถานที่เกิดของบดิา........................................................ 
ประเทศที่เกิด ......................................................  
เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ...................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................... 
ประวัติของมารดา                                                                                                                                               
ชื่อของมารดา ........................................................  
นามสกุลของมารดา .................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด ของมารดา ..........................................  
สถานที่เกิดของมารดา .............................................. 
ประเทศที่เกิด .............................................  
เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ ..................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................... 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกี่ยวกับด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 
งานปัจจุบันท าอาชีพ, ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
...................................................................... 
ชื่อบริษัททีท่ างาน 
..........................................................................................................................................
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ที่อยู่ของบริษัททีท่ างาน
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มท างาน ............................................... 
เงินเดือน .................................บาท 
กรณี นักเรียน / นักศึกษา ระบุชื่อโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 
............................................................................... 
ระดับชั้นที่เรียนอยู่ ........................................หลักสตูรที่ก าลังเรียน 
.............................................................. 
ท่านเคยท างานเหล่านี้หรือไม่ (ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย สื่อมวลชน ข้าราชการ)  
........เคย ........ไม่เคย 
ถ้าเคย ระบุอาชีพทีท่ า , ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
.................................................................... 
ชื่อต้นสังกัดที่เคยท างาน 
................................................................................................................................  
ที่อยู่ของต้นสังกัดที่เคยท างาน
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มท างาน ..........................................  
วัน/เดือน/ปี ที่ออกจากงาน .......................................... 
ท่านมีสมุดบัญชีเงินฝากหรือไม่                ........มี      .......ไม่มี                                                                        
ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียดว่าเป็น  บัญชีออมทรัพย์ / ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเท่าไหร่   
……………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………... 
ท่านได้ใช้เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่
........................................................................................................... 
ท่านแบ่งรายได้ของท่านให้กับสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ 
.................................................................  
ค่าใช้จ่ายของท่านในการไปอังกฤษเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ 
...........................................................................   
ในการเดินทางครั้งน้ี ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทา่น 
..................................................................................ใครเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ..................................................... ถ้ามีคนออกค่าใช้จ่ายให้ท่านไป
อังกฤษ เขาได้จ่ายให้เป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ...............................................  
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทั งสิ น 
ทั งนี บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ่านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั น 

 

 


