
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
UK 7วัน4คืน  

เดินทางโดยสายการบิน Royal Brunei Airlines  (BI)  

เยือนประเทศอังกฤษ (England) ส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร หนึ่งในประเทศใฝ่ฝันของนักเดินทาง ที่เต็มไปด้วยความ

งดงามทางธรรมชาติ ความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตในแบบผู้ดีอังกฤษ 

◊ ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 
◊ ดื่มด่่าไปกับความยิ่งใหญ่ของ สนามแอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล 
◊ ซิตี้ทัวร์ลอนดอน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์  

ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ บริสตอล 



 

 
 
 

 
◊ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ 
◊ เยือนเมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู้ย่ิงใหญ่ของโลก  ที่เมืองสแตรท

ฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) 
◊ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกที่บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ   
◊ อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 0-2 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ 

04-10 กุมภาพันธ์ 2563 34,888 

 
ไม่มีราคาเด็ก 

(เด็กไม่เกิน2ขวบ/Infant คิด 
50 % ของราคาทัวร์) 

20,000 25  

18-24 กุมภาพันธ์ 2563 35,888 20,000 25  

25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 35,888 20,000 25  

10 – 16  มีนาคม 2563  35,888 20,000 25  
28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2563 36,888 20,000 25  

16-22 มิถุนายน 2563 36,888 20,000 25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 6,000 บาท << 

 

 

ไฟล์ทบิน  

Departure : BI514  BKK-BWN  13.30-17.15 // BI003  BWN-LHR  22.55-06.25+1   

Return : BI004 LHR-BWN   17.55-14.35+1 // BI519 BWN-BKK 18.40-20.25 

 

วันที่หนึ่ง    กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานบรูไน 

10.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 10 โซน U 
เคาน์เตอร์สายการบิน รอยัลบรูไน แอร์ไลน์ (BI)  เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร 

13.30 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานบรูไน โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines  เที่ยวบินที่ BI514  
17.15 น. ถึงสนามบินนานาชาติบรูไน แวะเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์   กรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ 



 

 
 
 

 

วันที่สอง       สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ – เมืองซาลส์บัวรี่ - สโตนเฮนจ์ – โรงอาบน้่าโรมัน –  บริสตอล         อาหาร เที่ยง 

22.55 น. น าท่านเดินทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เที่ยวบินที ่BI003 
06.25 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เวลา

ท้องถิ่นจะช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 6 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง ตรวจ
คนเข้าเมือง และรับสัมภาระ จากนั้นน าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทาง 

08.00 น.  น าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆแบบ
อังกฤษ (ระยะทาง114 ก.ม./ใช้เวลา 1.30 นาที) อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอนระหว่างทางท่าน
สามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ทั้งทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ที่สวยงามตามเส้นทางผ่าน จากนั้น น าท่านชม 
กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็น
ความลับด ามืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3 กิโลเมตร ประกอบไปด้วย
ก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112 ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่ 3 วงมีอายุ
ประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ให้ท่านได้เก็บภาพที่ระลึกถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองบาธ (ระยะทาง 55 กม./ 1 ชม.)  

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

(ม้ือที1่) เมนูอาหารจีน 
บ่าย  น าท่านชม โรงอาบน้่าโรมัน ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุค

โรมันโบราณ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ภายในมีการตกแต่ง 

 



 

 
 
 

 
  อย่างงดงามตาม  สถาปัตยกรรมแบบโรมัน ด้วยหลักฐานการเป็นบ่อน้ าพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ท่ีหลงเหลือ

อยู่ท าให้เมือง  บาธได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปีค.ศ.1987 ต่อมามีการปรับปรุง
ซ่อมแซมตัวอาคารด้วยเงินลงทุนถึง 5.5 ล้านปอนด์และเสร็จสิ้นในปี จากนั้น น าเดินทางต่อสู่ เมืองบริสตอล 
(Bristol) (ระยะทาง 22 กม./ 1 ชม.) เป็นเมืองเล็กๆ ที่รวบรวมเรื่องราวความน่าสนใจ ประวัติศาสตร์และ
กิจกรรมต่างๆ มากมายเอาไว้ คอยต้อนรับ นักท่องเที่ยวทั่วโลก แต่เดิมเมืองบริสตอล คือเมืองท่าดั้งเดิมของ
อังกฤษตั้งอยู่ทางตอนใต้ใกล้กับมหาสมุทรแอตแลนติก 
เป็นเมืองที่มีอากาสอบอุ่นเเละมีเเสงเเดดส่องมากท่ีสุด
เเห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ แวะถ่ายรูป St. Mary 
Redcliffe  โบสถเ์ซนต์แมรี่เรดคลิฟฟ์ โค้งแหลมและ
ไฟนวลเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมโกธิคที่มีมา
นานกว่า 800 ปี ควีนอลิซาเบธ ที่ 1 กล่าวว่า "โบสถ์ท่ี
สวยที่สุดและดีที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษ" 
และบริเวณท่ีศักดิ์สิทธิ์นั้นได้เก็บความลับจากบริสตอล
และอดีตของอเมริกา Bristol cathedral มีความพิเศษเป็นพิเศษ มันเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีท่ีสุดในโลกของ 
'โบสถ์ในยุคกลาง' ซึ่งหมายความว่าเพดานโค้งในวิหารนักร้องและทางเดินล้วนแล้วแต่มีความสูงเท่ากันท าให้มี
พ้ืนที่สูงและสว่างพร้อมซุ้มโค้งที่สง่างาม Llandoger Trow มีเรื่องเล่าขานว่าแดเนียลเดโฟได้พบกับอเล็กซานเด
เซลเคิร์กแรงบันดาลใจของเขาส าหรับโรบินสันครูโซที่นี่ และมันก็เป็นโรเบิร์ตหลุยส์สตีเวนสันแรงบันดาลใจ 
ส าหรับพลเรือเอกเบนบาวในเกาะมหาสมบัติ ในยุควิกตอเรียผับเกี่ยวข้องกับโรงละคร Royalซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม
ถนนและการเข้าชมโดยกแสดงและนักดนตรีหลายคนรวมทั้งเฮนรีเออร์วิง  
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัทธยาศัย 

 หลังอาหารน่าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก  
ที่พัก: Ibis Bristol Centre 3 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สาม       บริสตอล - Bourton On The Water  - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน –  ลิเวอร์พูล    อาหารเช้า,เที่ยง ,ค่่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที2่) 
น าท่านเดินทางไปยังหมู่บ้านไบบิวรี่ (Bibury) (ระยะทาง 76 กม./1.30  ชม.) หมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ โดย

ได้รับการยกย่องจากวิลเลียม มอร์ริส ดีไซเนอร์เสื้อผ้า นักเขียน และเป็นผู้ที่มีอิทธิพลด้านสังคมของอังกฤษ มอร์ริ

สมีชีวิตอยู่ระหว่างปี 1834-1896 ได้ตั้งฉายาหมู่บ้านไบบิวรี่ว่าเป็น The most beautiful village in England  



 

 
 
 

 

ส่วนสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์ได้ยกย่องให้ไบบิวรี่เป็น

หมู่บ้านที่ถ่ายรูปสวยที่สุด เพราะไบบิวรี่มีบ้านที่

เป็นลักษณะกระท่อมที่สร้างมาเป็นเวลานาน 

และมีแม่น้ าสายเล็กๆชื่อColn ไหลผ่านหมู่บ้าน

แห่งนี้ ประกอบกับคนในหมู่บ้านตกแต่งหน้าบ้าน

ด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษท าให้ความงดงาม

ของไบบิวรี่มีมากขึ้น จากนั้น น าท่านเดินทางไป

ยั ง เ มื อ ง เ ล็ กแสนน่ า รั ก  Bourton On The 

Water (ระยะทาง 20 กม./30 นาที) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สุดใน

อังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซึ่งเป็นหิน Cotswold 

stone เท่านั้น ภายในหมูบ้านจะมีแม่น้ าWindrushไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น้ า เป็นหมู่บ้าน

ที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-

upon-Avon) (ระยะทาง40กม./1  ชม.)เมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษ

และกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก เชิญสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต และเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity 

สถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที3่) เมนูอาหารท้องถิ่น  
บ่าย น าท่านไปถ่ายรูปที่ Bridge Street และ Old Thatch จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (ระยะทาง 214 

ก.ม. / 3 ช.ม.)เมืองใหญ่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองที่มีความส าคัญต่อการค้าของ

อังกฤษอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษท่ี 18 เมืองลิเวอร์พูลได้กลายเป็นเมืองท่าอันดับต้นๆ ของโลก 

เย็น      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ม้ือที4่) เมนูอาหารจีน  
                 หลังอาหารน่าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก  

ที่พัก: Ibis Styles Liverpool Centre Dale Street – Cavern Quarter 3 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันทีส่ี่            สนามฟุตบอลแอนฟีลด์ – หอประชุมเซนต์จอร์จ – พิพิธภัณฑ์บีทเทิลส์ สตอรี่ – เมืองเลสเตอร์ - มหาวิหารเลสเตอร์ –  

                   มหาวิหารเลสเตอร์ – โกลเด้นไมล์ – บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - กรุงลอนดอน                           อาหารเช้า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 5) 
 



 

 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่  สนามฟุตบอลแอนฟีลด์ 
(Anfield) คือสนามฟุตบอลที่มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับที่ 6 ของประเทศ และเป็นถิ่นของสโมสร 
ลิเวอร์พูล ตั้งแต่ปี 1892 สนามฟุตบอลนี้ได้
เปิดตัวเมื่อปี 1884 และเป็นบ้านของสโมสร
แอฟเวอร์ตัน ในช่วงปี 1884-1891 สามารถจุ
ผู้ชมได้มากกว่า 54,076 คน และเคยใช้เป็น
สถานที่จัดแข่งขันฟุตบอลนัดส าคัญมากมาย 
ฟุตบอลนัดใหญ่ที่เคยดวลกันที่นี่ ได้แก่ ฟุตบอลยูโรปี 1996 และยังใช้จัดการแข่งขันกีฬาอ่ืนๆ อีกด้วย  (ชมด้าน
นอก) น าท่านชมและถ่ายภาพ หอประชุมเซนต์จอร์จ (St. george hall Liverpool) หอประชุมเซนต์จอร์จเป็น
หัวใจส าคัญของคนในชุมชนเมืองลิเวอร์พูลมากว่า 200 ปีแล้ว เป็นผลงานชั้นเยี่ยมสไตล์นีโอคลาสสิก และปัจจุบันก็
ยังคงมีความส าคัญกับคนในเมืองอยู่  ท่าเรือ Royal Albert Dock Liverpool  คืออาคารคลังสินค้าและ
คลังสินค้าที่ซับซ้อนในลิเวอร์พูล ป็นโครงสร้างแรกของอังกฤษที่สร้างจากเหล็กหล่ออิฐและหินโดยไม่มีโครงสร้าง
เป็นไม้ ดังนั้นจึงเป็นระบบคลังสินค้าที่ไม่ติดไฟครั้งแรกในโลก พิพิธภัณฑ์บีทเทิลส์ สตอรี่ (the beatles story) 
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเดอะ บีทเทิลส์ วงดนตรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดของอังกฤษ เเละสร้าง
ชื่อเสียงให้กับเมืองลิเวอร์พูลอย่างมากเลยทีเดียว (ชมด้านนอก) โบสถ์ลิเวอร์พูล (Liverpool Cathedral) เป็น
โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก  อิสระรับประทานอาหาร
กลางวันตามอัทธยาศัย 

บ่าย               น าท่านเดินทางสู่ เมืองเลสเตอร์ (Leicester) (189 ก.ม. / 3 ชั่วโมง) เป็น
นครและเมืองหลวงของมลฑลเลเตอร์ ในภาคการปกครองมิดแลนด์  
ตะวันออกของอังกฤษ เลสเตอร์ยังคงความสวยงาม สงบเงียบแบบ ชนบท
อังกฤษดั้งเดิมด้วยทัศนียภาพของหุบเขาและธารน้ าธรรมชาติ น าท่านชม
และถ่ายภาพ มหาวิหารเลสเตอร์  (Leicester Cathedral) เป็นมหา
วิหารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลาง ชมสนาม คิงเพาเวอร์สเตเดียม (King power 
staduim) เ ป็ น ส น า ม เ ห ย้ า
ของเลสเตอร์ซิตี ในพรีเมียร์ลีก
อังกฤษ ตั้งอยู่ในเมืองเลสเตอร์ 
ประเทศอังกฤษ เปิดใช้ในเดือน
กรกฎาคมปี  ค.ศ.  2002  มี
ความจุ 32,500 ที่นั่ง สนาม 



 

 
 
 

 
 กีฬานี้ตั้งชื่อตามบริษัท คิง เพาเวอร์ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของทีมในปัจจุบัน หลังจากนั้นปล่อยท่านช้อปปิ้งตาม

อิสระที่  โกลเด้นไมล์ (Golden mile) ที่มีสินค้ามากมายให้เลือกสรร หลังจากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง บิซส์เตอร์ 
เอ้าท์เลท วิลเลจ (Bicester village shopping Centre ) ก่อตั้งใน ปี1992 มีร้านค้ามากกว่า900ร้านของแฟชั่น
ชั้นน าของโลกและแบรนด์ไลฟ์สไตล์คอลเลคชั่นทันสมัย อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein , Clarks , D&G , 
DKNY , Fendi, Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s , Max Mara , Molton 
Brown , Mulberry, Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ 
(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  จนถึงเวลานัดหมาย น าท่านชม กรุงลอนดอน มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วย
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอ านาจการปกครองของสหราชอาณาจักร
ในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก (ระยะทาง 90 กม./1.30  ชม.)  

ค่ า  น าท่านเดินทางสู่ที่พัก  

  ที่พัก: Ibis London Wembley 3 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่ห้า       อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย                                                             อาหารเช้า 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6) 
 อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันด้วยตัวท่านเอง(ไม่มีรถบัสบริการในวันนี้) 

 ให้ท่านช็อปปิ้ งหรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว อ่ืนๆ เช่น Warner Bros. Studio Tour 
London, Hyde Park, Notting Hill และอ่ืนๆ ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง การเดินทางท่องเที่ยว
สามารถเดินทางได้ง่ายและสะดวก มีไกด์แนะน่าการเดินทางให้ท่าน สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า สถานที่แนะน า
มีดังนี ้
-  Warner Bros. Studio Tour London ส าหรับสาวก  Harry 

potter ห้ามพลาด!! วอร์เนอร์ บราเธอร์ส สตูดิโอ  ลีฟส์เดนตั้งอยู่
ในเมืองลีฟส์เดน ไม่ไกลจากลอนดอน เป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ที่ใช้
ถ่ายท าภาพยนตร์และละครหลายเรื่องรวมทั้งแฮร์รี่ พอตเตอร์ เมื่อ
การถ่ายท าภาพยนตร์สิ้นสุดลงวอร์เนอร์ บราเธอร์สก็เปิดสตูดิโอ
ส่วนที่ใช้ในการถ่ายท าแฮร์รี่ พอตเตอร์ ทางสตูดิโอยังมีวิดีโอบอก
เล่าเรื่องราวและเบื้องหลังการถ่ายท าฉากนั้นๆ อย่างละเอียด แถมยังมีกิจ  กรรมพิเศษ เช่น การข่ีไม้กวาดชมเมือง 
 

 



 

 
 
 

ลอนดอน ทดลองใส่เครื่องแบบนักเรียนฮอกวอตส์ และการนั่งรถไฟไปฮอกวอตส์ให้เหล่าแฟนคลับได้ร่วมสนุกกัน
อีกด้วย ท่านสามารถจองตั่วผ่าน https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets  (ต้องซื้อตั๋วล่วงหน้าเท่านั้น)  

วิธี เดินทางไป  Warner Bros. Studio Tour London เดินทางโดยรถไฟฟ้า National train ไปยังสถาณี 
Watford Junction ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที เปลี่ยน 2สถาณี ค่าโดยสารประมาณ 38 ปอนด์ 
- Harrods ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของลอนดอน สินค้าถูกจัดแบ่งเป็น
ห้องๆ เช่น ห้องน้ าหอม ห้องกระเป๋าแบรนด์เนม ห้องนาฬิกา หรือห้อง
เครื่องประดับ หากท่านเดินช็อปปิ้งที่นี่เหมือนเดินช็อปปิ้งอยู่ในพระราชวัง 
เพราะการตกแต่งแต่ละห้องช่างหรูหราอลังการ โดยเฉพาะโถงบันไดเลื่อน 
ที่เป็นสถาปัตยกรรมโรมันผสมบันไดเลื่อนสไตล์อียิปต์ บางครั้งมีนักร้อง
โอเปร่ามาเปล่งเสียงขับกล่อม ท่านสามารถมาอยู่บริเวณนี้เพ่ือเก็บรูปถ่ายไว้เป็นความทรงจ า โซนอ่ืนๆของ Harrods 
ท่านสามารถเดินได้สบายไม่แออัด มีอนุสรณ์สถานร าลึกถึงเจ้าหญิงไดอาน่าและโดดี้ไว้เป็นจุดถ่ายรูป หากเดินอีกสัก
พักก็จะถึง Harvey Nichols บนถนน Knightsbridge ท่านสามาถเดินช็อปปิ้งที่นี่ซึ่งมีบรรยากาศราวกับเดินบน
แคทวอล์ก  
วิธีเดินทางไป Hyde Park สามารถเดินทางโดยไฟฟ้า National train ลงที่สถานี Knightsbridge ใช้เวลา 58 นาที 
ค่าโดยสารประมาณ 28 ปอนด ์(อาหารเที่ยงและค่่าอิสระตามอัธยาศัย)  

ค่่า ที่พัก: Ibis London Wembley 3 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันทีห่ก        กรุงลอนดอน - สะพาน Tower Bridge - หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ลอนดอนอาย - พระราชวังเวสต์มินสเตอร์                     

                  Westminster Abbey – พระราชวังบัคกิ้งแฮม                                                               อาหารเช้า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที7่)  
 น าท่านชม สะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของ

ลอนดอน ปัจจุบันเป็น  พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอย 
จากนั้นเดินทางไป ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN) ของกรุง
ลอนดอน  ประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่บนหอสูง 180 ฟุต หน้าปัดกว้าง 
23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว  24 นิ้ว ระฆังตีหนักถึง 14 ตัน สร้าง
ขึ้นโดย เอ็ดมันต์ เมคเกตต์ เดนิสัน เป็นนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เป็นศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิช ซึ่งใช้ในการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทางวิทยุ BBC  ลอนดอนใน
การ  ถ่ายทอดเสียงการตีระฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬิกาประจ าพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้ 

 

https://www.wbstudiotour.com/buy-tickets


 

 
 
 

เป็นรัฐสภาอังกฤษตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวังหอนาฬิกาถูกสร้างหลังจากไฟไหม้
พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 
โดย ชาลส ์แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ โดยมีความสูง 96.3 เมตร ตัว
นาฬิกาอยู่สูงจากพ้ืน 55 เมตร หนักถึง 13,760 กิโลกรัม ซึ่ง
แขวนไว้ บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา ตัว อาคารสร้าง
ด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย 
(Victorian gothic)  และบนสะพาน  Westminster ทา่น
สามารถบันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ่งเป็น
ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 
ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและ
เป็นจุดดึงดูดนัก ท่องเที่ยวได้อย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 
ล้านคนต่อปีจากนั้นน าท่านถ่ายรูปหน้า วิหารเวสต์มินสเตอร์ 
แอบบีย์ (Westminster Abbey) เดิมเป็นส านักสงฆ์ (แอบ
บี) แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลิคันที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของ
พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่ง
สถาปัตยกรรม  ส่วนใหญ่เป็นแบบกอธิค นอกจากหอคอยที่
เป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกอธิค แอบบีเวสต์มินสเตอร์เป็นสถานที่ท่ีใช้ในการท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและที่
ฝัง  พระบรมศพของพระ  มหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถึงปี ค.ศ. 1556 
แอบบีได้รับเลื่อนฐานะขึ้นเป็นมหาวิหาร ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แอบบีก็ได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar) ถ่ายภาพ จากนั้น น าท่านชมและ ถ่ายรูปด้านนอก 
พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็น
พระราชวัง ประจ าราชวงศ์อังกฤษ (อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย) จนถึงเวลานัดหมาย น าท่านเดินทางไป 
สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์และรอขึ้นเครื่อง  

17.55น.             น่าท่านเหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานบรูไน โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์ Royal Brunei Airlines       
    เที่ยวบินที่ BI004 

 

วันทีเ่จ็ด          ท่าอากาศยานบรูไน –  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

14.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานบรูไน รอเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางสู่ประเทศไทย 
18.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน BI519 
 



 

 
 
 

20.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

*********************************** 

หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน,
การจราจรหรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค่านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  

1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท่าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การช่าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 25,000 บาท และค่าบริการวีซ่า 6,000 บาท รวมเป็น 31,000 บาท 
(กรุณาส่งแบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าและส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมกับหลักฐานโอนเงินมัดจ าค่าทัวร์) 
 - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25 วันก่อนออกเดินทาง  
**ส่าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ

จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า)  **กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับก่อนส่งให้บริษัท

มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ**  

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี   
และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ
ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆทั้งสิ้น  
5.อัตราค่าบริการนี้รวม  
 



 

 
 
 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  
2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน   
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง  
5. ค่าน้่าหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน  30 กิโลกรัม (ไม่เกิน2ชิ้น) ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Worldwide โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังนี้  
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท 
  ผู้เอาประกันภัยที่อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย ไม่เกินวงเงิน 50,000 บาท  
  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน่าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน่าเที่ยว ท่าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถ
ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถ
แจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  

7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้า มันตามรายการทัวร์ 
8. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1.ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3.ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4.ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน  
5.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม  
6.ค่าวีซ่าด่วน กรณีท่านส่งเอกสารยื่นไม่ทันวีซ่าปกติ ประมาณ 12,000 บาท 
7.ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 GBP ต่อทริป ส่าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้่าใจจากท่าน 
8.ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษและค่าบริการ ท่านละ 6,000 บาท  
 



 

 
 
 

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช่าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจ่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแล้ว ) 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท่าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
 



 

 
 
 

13. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ  ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 
 
** กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งพร้อมเอกสารอ่ืนๆที่ประกอบการยื่นวีซ่าให้กับบริษัท หลังจากจองทัวร์ 

ก่าหนดไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากคิววีซ่าจะไม่สามารถล็อกคิวได้หากเอกสารข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ** 
*อาจมีบางช่วงที่คิวยื่นวีซ่ามีจ านวนมากทางบริษัทรบกวนขอเอกสารไวกว่าก่อนก าหนด* 

 
กฎในการยื่นวีซ่าอังกฤษ 

1.ผู้เดินทางทุกท่านต้องมาแสดงตนด้วยตัวเองที่VFS Global (เทรนดี้ ชั้น28) เพราะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ และสแกนม่านตา 

(เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนัดวันกับท่าน และด าเนินการแจ้งท่านอีกครั้ง) 

2.ต้องด าเนินการนัดคิวยื่นวีซ่า ( ในการท าคิววีซ่า เอกสารทุกอย่างของผู้เดินทางต้องพร้อมหมดก่อน และทางเราจะกรอกออนไลน์

เข้าในระบบพร้อมทั้งจ่ายค่าวีซ่าถึงจะสามารถทราบคิวที่ยื่นได้ 

3.ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาของทางสถานฑูต ใช้ระยะเวลา 15 - 21 วัน ขึ้นอยู่กับทางสถานฑูตและในระหว่างด าเนินการไม่

สามารถขอดึงเล่มหนังสือเดินทางเพ่ือใช้เดินทางไปประเทศอ่ืนได้ 

หมายเหตุ: ผู้ยื่นค าขอทุกคนต้องไปที่ศูนย์รับค าขอวีซ่าด้วยตนเอง  เด็กเล็กที่มีอายุต่ ากว่า 5 ปีต้องไปปรากฏตัวที่ศูนย์ด้วย แต่ไม่

ต้องให้ข้อมูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก)  เด็กท่ีมีอายุน้อยกว่า 16 ปีต้องมีผู้ใหญ่พาไปด้วย และผู้ใหญ่นี้จะต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของวีเอฟ

เอส  

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 

ระยะเวลาด่าเนินการพิจารณาวีซ่า 20-30 วันท่าการ 

 **ผู้เดินทางต้องมาแสดงตน สแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ย่ืนวีซ่าอังกฤษ ตามวันเวลาที่นัดหมาย ** 

โปรดด่าเนินการตามค่าแนะน่าของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก่าหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส่าหรับยื่นค่าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ่า 

 
 



 

 
 
 

.1หนังสือเดินทาง(Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดินทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย หากเคยมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม กรุณาจัดส่งให้กับทางบริษัท และน าไป
แสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ VFS Global เพ่ือง่ายต่อการอนุมัติวีซ่าของท่าน  
 
2.เอกสารส่วนตัว แปลภาษาอังกฤษเท่านั้น 
  -  ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
  ( -ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร) กรณีคู่สมรสเสียชีวิต 
  -ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
กรณีเด็กอายุต่ ากว่า18ป ีบิดาและ)มารดาเดินทางไปด้วย( จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
  -ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุต่ ากว่า18ป ี/บิดา)มารดา ไม่ได้เดินทาง( จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
  -ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 
  -หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดามารดา- 
   โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอม
ให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา
บิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอม
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขตอ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของ/
) ท่านพร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต (ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา/โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต ลงนามและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า บิดา มารดา-
 จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่ากรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบ
ส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
 
3.หลักฐานการท่างาน หนังสือรับรองการท่างาน/ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 
3.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ 

ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ านาจ

อย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

 



 

 
 
 

 3.2กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ )DBD(, คัด)
(ส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 3.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

.43  กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

.53 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคู่สมรสเสียชีวิต(, หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่

ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด 

ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันจดหมายชี้ชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

3.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป , อาชีพอิสระ Freelance, ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสาร

ประกอบ อาท ิรูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น  จดหมาย ชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

4.หลักฐานการเงิน  

 4.1กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า (บัญชีส่วนตัว) รายการเดิน
บัญชีย้อนหลัง 3 เดือน )กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า (ออก สม่ าเสมอ-และมียอดเงินคงเหลือ
อยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อ
ท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร )Bank Certificate( ซึ่งต้องเป็นบัญชีเดียวกัน 
Statement ข้างตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro เท่านั้น 
 4.2ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง Sponsor 
Letter และขอหนังสือรับรองสนับสนุน/ค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน Sponsor  ด าเนินการ
ตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทาง
ธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบัญชีSponsorและระบุชื่อผู้เดินทาง ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน/(เอกสารต้องเป็น
ฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทางเท่านั้น)  กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจ
ใช้เวลาด าเนินการนานถึง 3 วัน 

 
 หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูร์ Bookbank  หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด ท่านจ าเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น (Bank Statement) 

 
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็นยอดล่าสุด ครอบคลุมภายใน วัน ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า 5-3 

 **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 
 



 

 
 
 

5.เงื่อนไขและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่าหรับยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 
 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง  
เนื่องจากบริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า  และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอก
ประวัติข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัคร/ได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง/ท่าน
อาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น 
 
เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าทันที 
)ภายใน  (5-3หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 
หากถูกปฎิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนัด
หมาย( โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีเ่พ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงานกับทางการ
สถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าว
ให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 
 

เอกสารทุกฉบับท่ีใช้ประกอบการยื่นค่าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น !! 
พร้อมแนบส่าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จ่าเป็นต้องเซ็นรับรองส่าเนาถูกต้อง) 

เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 



 

 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 15-20 วันท าการ 

** ผู้เดินทางต้องมาแสดงตน สแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ ตามวันเวลาที่นัดหมาย ** 

 
กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชื่อ - นามสกุล (MISTER , MRS , MISS , MASTER)   .............................................................................. 

2. ชื่อ - นามสกุล เดิม (หากมี โปรดระบุ) ............................................................................... .................... 

 เหตุผลที่เปลี่ยน (เช่น สมรส ฯลฯ) ...............................  เปลี่ยนเมื่อวันที่ (วัน/เดือน/ปี) ....................... 

3. วัน/เดือน/ปี เกิด ..........................................  อายุ ............... ปี   สถานที่เกิด ........................................ 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน  ................................................................................................................................  

ต าบล .................... อ าเภอ .................... จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย์ 

โทรศัพท์บ้าน .............................................................  มือถือ ............................................................... 

5.บ้านที่อยู่ ปัจจุบัน ท่านอาศัยมาก่ีปี  ....................................... 

6. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)  สมรส(ไม่จดทะเบียน)  หย่าร้าง   

ม่าย 

7.ชื่อ-สกุล บิดา ................................................ และ วัน/เดอืน/ปี เกิด.............. สถานที่เกิด................. 

8.ชื่อ-สกุล มารดา ............................................. และ วัน/เดือน/ปี เกิด.............. สถานที่เกิด.................. 

9.ในกรณีสมรส โปรดระบุข้อมูลของคู่สมรส และบุตรของท่าน ได้แก่ ชื่อ-สกุล,วัน/เดือน/ปี เกิด เลขที่พาสปอร์ต 

สถานที่เกดิ 

1.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดือน/ปีเกดิ ......................... สถานที่เกิด ........................ 

เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ์ ............................. 

 



 

 
 
 

2.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดือน/ปีเกดิ ......................... สถานที่เกิด ......................... 

 เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ์ ............................. 

3.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดือน/ปีเกดิ ......................... สถานที่เกิด .........................  

เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ์ .............................. 

10.ท่านมี Passport หนังสือเดินทางเล่มเก่าหรือไม่ (ถ้ามีกรุณาระบุรายละเอียด) 

- เลขพาสปอร์ต .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถือมาวันยื่นวีซ่าได้หรือไม่  ........... 

- เลขพาสปอร์ต .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถือมาวันยื่นวีซ่าได้หรือไม่  ........... 

11.ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 10 ปีที่ผ่านมา  

1.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง .................. 

2.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ...............................จุดประสงค์ในการเดินทาง ................ 

3.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ............... 

4.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ............... 

5.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ............... 

6.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ............... 

12. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ 

ชือ-สกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ .............................. 

ชื่อ-สกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ..............................  

ชื่อ-สกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ .............................. 

ชื่อ-สกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ..............................  

13.ท่านเคยท างานเหล่านี้หรือไม่ (ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สื่อมวลชน ข้าราชการ) .................... 

 



 

 
 
 

14.อาชีพปัจจุบัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์) ........................................................... 

ต าแหน่งงาน/คณะ สาขาวิชาที่เรียน (ตรงกันกับหนังสือรับรองที่ท่านใช้ยื่นสถานทูต) .................................... 

ลักษณะ/รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ ........................................................................................... ......... 

ชื่อบริษัท/ที่ท างาน/ชื่อร้านค้า/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ..........................................................................  

ที่อยู่เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน .......................................... 

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

รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์ที่ท างาน ................................ อีเมล์ ................................................ 

15.วันที่เริ่มต้นท างาน (ตรงกันกับหนังสือรับรองการงาน โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี)  .................................................. 

16.รายได้ต่อเดือน (ตรงกันกับหนังสือรับรองการงาน) ............................................บาท  

17.อาชีพ/รายได้เสริม นอกเหนือจากอาชีพหลัก ถ้ามี (กรุณาระบุรายละเอียด)  .................................................... 

18.ค่าใช้ของท่านทั้งหมด ต่อเดือน  .................................... บาท 

19.รายได้ที่ท่านให้แก่ครอบครัวในการใช้จ่ายต่างๆ ต่อเดือน  ..........................  บาท 

20.ท่านมีหลักทรัพย์ส่วนตัวนอกเหนือจากเงินฝาก อะไรบ้าง เช่น พันธบัตร, สลาก, หุ้น, ให้เช่า ฯลฯ (ถ้ามกีรุณาระบุ) 

.................................................................   รวมเป็นจ านวนเงิน  ........ ..................................... บาท 

21.มีเงินยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/สะสมทรัพย์ เป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ……………………………….. บาท 

22.ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยได้รับวีซ่าอังกฤษ หรือไม่ 

  ไม่เคย   เคย โปรดระบุประเภทวีซ่า ...................  วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่า........................ 

23.ภายใน 10 ปี ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ........ ครั้ง (โปรดระบุ) 

ประเภทวีซ่าที่ได้รับ ................. วัน/เดือน/ปี ที่อนุมัติวีซ่า .................  วัน/เดือน/ปี หมดอายุวีซ่า ..................... 

ท่านเดินทางออกจากประเทศไทยในวันที่ ....................... และเดินทางเข้าประเทศอังกฤษในวันที่ ....................... 

 



 

 
 
 

24.ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยโดนปฏิเสธวีซ่าอังกฤษ หรือไม่ 

    ไม่เคย   เคย โปรดระบุเหตุผล.............................................................. 

                                 วนั/เดือน/ปี ที่โดนปฏิเสธ ...................................................... 

25.ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยโดนปฏิเสธวีซ่า เข้าประเทศอ่ืนๆ (นอกเหนือจากประเทศอังกฤษ) หรือไม่ 

    ไม่เคย   เคย โปรดระบุเหตุผล ............................................................. 

                                      วัน/เดือน/ปี ที่โดนปฏิเสธ.................................................. 

26. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

  ตัวผู้ขอวีซ่าเอง  มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

   เช็คเดินทาง  กรุณาระบุชื่อ .......................................................... 

    บัตรเครดิต  ความสัมพันธ์ .........................................................   

    เงินสด   เหตุผล ................................................................ 

 
 หากจัดส่งเอกสารให้กับแผนกวีซ่าล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของ

ท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณ!ี! 

 

เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์) 

- จัดส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพ่ือท าการส่งชื่อยื่นค าร้องขอรับคิววีซ่า ภายใน 3 วัน หลังจากท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์ 

- กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที 

จะใช้ยื่นสถานทูต เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบ 

ออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

- หากหน่วยงานยังไมส่ามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของ 

ท่านให้ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ 

และวันเดือนปีที่เริ่มงาน 

 



 

 
 
 

เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

- กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่ 

เกิน 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

- ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียง
ตัวกลางที่คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  

 

ศูนย์รับค าร้องยื่นวีซ่าอังกฤษ VFS Global, Soi Sukhumvit 13 

 

 

 

 


