
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GORGEOUS LONDON  
6 วัน 4 คนื  

 

ราคาแนะน าเพยีง 38,900.- 

เดนิทาง เมษายน – พฤษภาคม 63 
ลอนดอน | เสาหินสโตนเฮนจ ์| เมืองบาธ | ออกซฟอรด์ | อิสระเท่ียวเมืองลอนดอน 1 วนั | พิพิธภณัฑบ์รติิช 

 

 

 

 



เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – โคลมัโบ – ลอนดอน  
วนัท่ี 2. ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ ์– บาธ – ลอนดอน 
วนัท่ี 3. ลอนดอน – Outlet – ออกซฟอรด์ – ลอนดอน 
วนัท่ี 4. อิสระเท่ียวเมืองลอนดอน 
วนัท่ี 5. ลอนดอน – พิพิธภณัฑบ์รติิช – สนามบิน 
วนัท่ี 6. โคลมัโบ – กรุงเทพฯ 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – ลอนดอน 
06.00 น. คณะพรอ้มกนั  ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ SriLankan Airlines ประตู 9 

แถว S พบเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก 
09.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา โดยสายการบนิศรลีงักนั แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UL 403 
11.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบนิ 
13.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์ เท่ียวบนิท่ี UL 503 
19.00 น. เดนิทางถึง สนามบนิฮทีโธรว ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง ) นาํท่านผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร แลว้นาํ

ท่านเดนิทางเขา้พกัโรงแรม 
ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั IBIS LONDON CANNING TOWN หรือเทียบเท่า 

วันที ่2 ลอนดอน – เสาหนิสโตนเฮนจ ์– บาธ – ลอนดอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านออกเดนิทางเพ่ือเขา้ชมเสาหนิสโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุ คก่อนประวตัศิาสตร ์มีอายุ
กวา่ 5,000 ปี เป็นกลุม่แท่งหินขนาดใหญ่ ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึ่งไมมี่ใครทราบวตัถปุระสงคใ์นการสรา้งอย่างชดัเจน  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย เดนิทางตอ่สูเ่มืองบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหบุเขาของแมน่ํา้เอวอนในบรเิวณท่ีมีนํา้พรุอ้นธรรมชาตท่ีิเป็นท่ีตัง้ถิ่นฐานของชาวโรมนั

สมยัท่ียงัเรืองอาํนาจ และเป็นผูส้รา้ง โรงอาบน ้าโรมัน (Roman Bath) และยงัไดเ้ป็ นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก  
(UNESCO) ในปี ค .ศ. 1987 ผา่นชมสะพาน Pulteney สรา้งขึน้เพ่ือขา้มแมน่ํา้ Avon เป็นสะพานเก่าแก่และสวยงามท่ีสดุแห่ง
หนึ่งของโลกและเป็นแลนดม์ารค์สาํคญัแห่งหนึ่งของเมืองบาธ (Bath) จากนัน้นาํท่านเดนิทางเขา้สูม่หานครลอนดอน (London) 
เมืองท่ีเป็นศนูยก์ลางสาํคญัทางธรุกิจ การเมือง วฒันธรรม และประวตัศิาสตรข์องโลก เป็ นผูน้าํดา้นการเงิน การเมือง การส่ือสาร 
การบนัเทิง แฟชั่น ศลิปะ และเป็นท่ียอมรบัวา่มีอิทธิพลไปทั่วโลก และยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่และสาํคญัของยโุรปอีกดว้ย   

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั IBIS LONDON CANNING TOWN หรือเทียบเท่า 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่3 ลอนดอน – Outlet – ออกซฟอรด์ – ลอนดอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสู่  Bicester Village outlet อิสระใหท้่านชอ้ปปิ้ อย่างจใุจ มีหลากหลายแบรนดด์งัใหท้่านใหเ้ลือกสรร อาทิ เช่น 
Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & 
Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสูเ่มืองออกซฟอรด์ (Oxford) เมืองแห่งการเรียนรู ้และเมืองสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตรเ์ร่ือง Harry Potter 

ภาพยนตรท่ี์มีช่ือเสียงโดง่ดงัในยคุ 2000 โดย  J.K. Rowling เมืองอ๊อกซฟอรด์ เป็นเมืองท่ีคอ่นขา้งเลก็กะทดัรดั ตัง้อยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศองักฤษ ใกลก้บัแมน่ํา้เทมส ์นาํท่านชมอาคารไคร้ชเชริท์คอลเล็ท (Christchurch College) จาก
ดา้นนอกซึ่งสถานท่ีแห่งนีไ้ดเ้ป็นสถานท่ีถ่ายทาํหนึ่งในฉากหอ้งอาหารของภาพยนตรแ์ฮรี่ พอ็ตเตอร ์

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั IBIS LONDON CANNING TOWN หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


  

วันที ่4 อิสระเทีย่วเมืองลอนดอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระให้เตม็วัน โดยมีหัวหน้าทัวรใ์ห้ข้อมูล หรือ ค าแนะน า และทางบริษัทฯ ไม่มีรถบริการรับ –  ส่ง โดยค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง  
- Warner Bros. Studio ซึ่งเป็นโรงถ่ายภาพยนตเ์ร่ือง Harry Potter ท่ียงัคงเก็บหลายๆ ฉากท่ีสาํคญั รวมทัง้ชดุของนกัแสดงและ
อปุกรณป์ระกอบฉากไว ้ท่ีน่ีจึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหลา่สาวกแฮรร์ี่ พอตเตอรไ์มค่วรพลาด  หรือหากท่านสนใจเก่ียวกบัเร่ืองราว
ของธรรมชาตติัง้แตด่กึดาํบรรพ ์ 
- พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรธ์รรมชาต ิ(Natural History Museum) จดัแสดงเก่ียวกบัธรรมชาตติัง้แตย่คุดีกดาํบรรพ ์มีโครงกระดู
ไดโนเสารข์นาดของจรงิ และสิง่มีชีวติอ่ืนๆท่ีสญูพนัธไ์ปแลว้ หรือหาดไูดย้ากใหไ้ดช้ม  
- ถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford Street) ซึ่งเรียกไดว้า่เป็นศนูยก์ลางการชอปปิงในกรุงลอนดอน มีรา้นคา้เสือ้ผา้แฟชั่น เครื่องประดบั 
นาฬิกา ช่ือดงัมากมายตลอดแนวถนนกวา่ 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike 
Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ หา้ง John Lewis, House of Fraser และ ยงัมี หา้งสดุหรูอย่าง 
Selfridges ท่ีมีสนิคา้ซุปเปอรแ์บรนด ์ตัง้อยู่อีกดว้ย   

 อิสระอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั IBIS LONDON CANNING TOWN หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วันที ่5 ลอนดอน – พพิธิภัณฑบ์ริตชิ – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑบ์ริตชิ (British Museum) ซึ่งเป็นหนึ่งในพพิธิภณัฑด์า้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของมนษุยท่ี
สาํคญัท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุในโลก มีการก่อตัง้ขึน้ในปี พ .ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ้งตน้วตัถท่ีุเก็บรวบรวมไวส้ว่นใหญ่เป็นของ
สะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทยแ์ละนกัวทิยาศาสตร ์พพิธิภณัฑแ์ห่งนีเ้ปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะเป็น



ครัง้แรกในวนัท่ี  15 มกราคม พ .ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากเูฮาส ์เมืองบลมูสเ์บอรร์ี กรุงลอนดอน อนั เป็นสถานท่ีตัง้ของ
อาคารพพิธิภณัฑใ์นปัจจบุนั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย นาํท่านเท่ียวชม มหานครลอนดอน ผา่นพคิคาดลิล่ีเซอรค์สั (Piccadilly Circus) เดมิเป็นวงเวียนท่ีบรรจบของถนน 6 สาย มีนํา้พ ุ

และรูปป้ันอีรอสตรงกลาง และเขา้สูไ่ชน่าทาวน ์ย่านชมุชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผา่น จัตุรัสทราฟัลก้าร ์ (Trafalgar 

Square) ท่ีรายลอ้มไปดว้ยอาคารท่ีน่าสนใจ ผา่น มหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 
ของโลก สถานท่ีใชจ้ดัพระราชพธีิอภิเษกสมรสระหวา่งเจา้ฟา้ชายชารล์และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สูจ่ตัรุสัรฐัสภา  ถ่ายรูป

บริเวณด้านนอกของมหาวหิารเวสทม์ินสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ท่ีตัง้ของรฐัสภาองักฤษมาตัง้แตต่น้ศตวรรษท่ี 16 และ
ยงัเป็นท่ีตัง้ของหอนาฬกิาท่ีรูจ้กักนัดีในนามหอนาฬิกาบกิเบน (Big ben) ท่ีมีความสงู 320 ฟตุ ตีบอกเวลาทกุหนึ่งชั่วโมง เป็น
นาฬกิาท่ีมีหนา้ปัดใหญ่ท่ีสดุในโลกและฝ่ังตรงขา้มท่ีมีแมน่ํา้เทมสก์ัน้อยู่เป็นท่ีตัง้ของ ชงิช้าสวรรคล์อนดอนอาย (London Eye) 

ชิงชา้สวรรคท่ี์สงูท่ีสดุในยโุรป จากนัน้นาํท่าน ถ่ายรูปบริเวณด้า นนอกของพระราชวังบ้ัคกิง้แฮม (Buckingham Palace) ท่ี
ประทบัของพระราชินีอลซิาเบธท่ี 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน นาํท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธรว ์เพ่ือใหท้่านไดมี้เวลา
ทาํ คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือ้ สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

20.30 นาํท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ โดยสายการบนิศรีลงักนั แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UL 504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

วันที ่6 โคลัมโบ – กรุงเทพฯ 
12.45 น. เดนิทางถึงสนามบนิโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา 
14.20 น. นาํท่านเดนิทางตอ่ไปยงักรุงเทพ โดยสายการบนิศรีลงักนั แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ UL 406 
19.25 น. ถึงกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 

  
 



ราคาแนะน าเพยีง  
GORGEOUS LONDON 6 วัน 4 คืน 

โดยสายการศรีลังกัน แอรไ์ลน ์(UL) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

09 เม.ย. – 14 เม.ย. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 20,375.- 8,900 

09 พ.ค. – 14 พ.ค. 63 38,900.- 38,900.- 38,900.-     18,560.- 8,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน รายบคุคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ , มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวกในการ

เดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งให้ การดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้ง

ไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่เตมิกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง , คา่นํา้หนกัเกินจาก

ทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 20 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล ก รณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั , คา่
กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศองักฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ชาํระพรอ้มคา่มดัจาํ) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ  (10 GBP) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (18 GBP) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 



 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษัิททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้ง จะช่วยใหก้ารพจิารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้งนานและอาจไมส่ ามรถดงึ
เลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางท่ีศกึษาหรือทาํงานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพาํนกัหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเท ศ หากนบัแลว้ต ํ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งไปย่ืนคาํรอ้งขอทาํหนงัสือเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เน่ืองจาก
ประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวนหนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่ ง
สาํหรบัตดิวีซ่าไมต่ ํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนงัสือเดนิทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลา
เดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 
และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิกาํหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบั
ทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 

 
 
 
 



ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน /3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไมมี่อ่างอาบนํา้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 20 วนัท าการ 

*** ยืน่วซีา่แสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) *** 

 เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 



***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ , ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก 

ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 

15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น 

STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ 

จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้   

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้อัพเดทไมเ่กนิ 15 

วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT 

พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 



 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา



สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง  ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทกุฉบบั  จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอื

ศนูยแ์ปล พรอ้มประทบัตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไม่สามารถใชต้วัทีแ่ปลเองได ้ 

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาประเทศองักฤษ 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทกุขอ้ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาไทย 

...................................................................................................................  

ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสอืเดนิทาง 

.............................................................................  

ชือ่-นามสกลุเกา่ ทีเ่คยใชก้อ่นเปลีย่น 

.............................................................................................................  

เหตผุลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) ..............................  

เปลีย่นเมือ่วันที ่(วัน/เดอืน/ปี) ...................................  

 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ....................................... ...........................เชือ้ชาต.ิ.........................  

สญัชาต ิ............................ สถานทีเ่กดิ........................... ประเทศ...........................  

ทีอ่ยู ่( ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กับทีอ่ยูปั่จจบุันคนละทีอ่ยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด) 

............................................................. .............................................................................

............................................................................................................................. ...........

รหัสไปรษณีย.์.................................. ทา่นอาศัยอยูใ่นบา้นหลังนี้มาเป็นเวลา …......ปี ............เดอืน 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..........................................  

หมายเลขโทรศัพทท์ีท่ างาน .........................................  

หมายเลขโทรศัพทบ์า้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 

มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด ..................เลม่     

หมายเลขหนังสอืเดนิทางปัจจบุัน ........................ 

วันทีอ่อก...............................หมดอาย.ุ.............................  

หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ......................... 



วันทีอ่อก...............................หมดอาย.ุ..............................  

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม ่………………………………………………………………… 

วัน/เดอืน/ปี ทีเ่คยเขา้ประเทศอังกฤษครัง้ลา่สดุ .............................................  

รวมทัง้หมดกีว่ัน .................... 

วัตถปุระสงคใ์นการไปครัง้ลา่สดุ (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ , นักเรยีน) 

....................................................................  

ประเภทของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดร้ับ เป็นประเภทใด 

......................................................................................  

ระยะเวลาของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดร้ับ เริม่ตัง้แตวั่นที ่.....................................  

ถงึวันที ่...................................  

 

ทา่นเคยไดร้ับการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอื ประเทศอืน่ๆหรอืไม ่

...................................................................  

เหตผุลทีถ่กูปฏเิสธ ..........................................................  

วัน/เดอืน/ปี ทีถ่กูปฏเิสธ .......................................  

 

ประเทศอืน่ ๆ ทีท่า่นเคยเดนิทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่ัน และ

วัตถปุระสงคใ์นการไป (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ, นักเรยีน) 

1.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

2.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

3.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

4.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 



5.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

 

สถานภาพ  

.........โสด    

........ หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย)                           

......... แตง่งานแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน)            

........ แตง่งานและมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

........ หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

 

ในกรณีสมรสแลว้ทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ                                                                                                       

ชือ่ นามสกลุ ของคูส่มรส 

............................................................................................................................. . 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส

...........................................................................................................................  

สถานทีเ่กดิ..................................................................................................  

เชือ้ชาต ิ..........................................  สญัชาต ิ.............................................  

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง .............................................  

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื .........................................  

ทีอ่ยูปั่จจบุันของคูส่มรส 

................................................ ................................................................................  

 

ในกรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน                                                                                                

1.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 

........................................................................................................ ........................  

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

............................................................................................................................. .. 

สถานทีเ่กดิ................................................................... ................ 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง .............................................  



หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื .........................................  

ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี ่

.................................................................................. .................................................  

2.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 

............................................................................................................................. ... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

...............................................................................................................................  

สถานทีเ่กดิ...................................................................................  

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื .........................................  

ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี ่

............................................................................................................................. ...... 

 

ประวัตขิองบดิา                                                                                                                                                

ชือ่ของบดิา ..........................................................  

นามสกลุของบดิา .......................................................... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา .........................................  

สถานทีเ่กดิของบดิา........................................................  

ประเทศทีเ่กดิ ......................................................  

เชือ้ชาต ิ................................... สญัชาต.ิ.....................................  

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง .............................................  

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื .........................................  

ประวัตขิองมารดา                                                                                                                                               

ชือ่ของมารดา ........................................................  

นามสกลุของมารดา ....................................................  

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา ..........................................  

สถานทีเ่กดิของมารดา ..............................................  

ประเทศทีเ่กดิ .............................................  



เชือ้ชาต ิ................................... สญัชาต ิ.....................................  

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง .............................................  

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื .........................................  

 

ขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้ดนิทางเกีย่วกับดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรับ และรายจา่ยตา่ง  ๆ

งานปัจจบุันท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 

......................................................................  

ชือ่บรษัิททีท่ างาน 

............................................................................................................................. ............. 

ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ างาน

............................................................................................. .............................................

............................................................................................................................. ...........

รหัสไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน ............................................... 

เงนิเดอืน .................................บาท 

 

กรณี นักเรยีน / นักศกึษา ระบชุือ่โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย 

...............................................................................  

ระดับชัน้ทีเ่รยีนอยู ่........................................หลักสตูรทีก่ าลังเรยีน 

..............................................................  

ทา่นเคยท างานเหลา่นี้หรอืไม ่(ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ)  

........เคย ........ไมเ่คย 

ถา้เคย ระบอุาชพีทีท่ า , ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 

.............................. ......................................  

ชือ่ตน้สงักัดทีเ่คยท างาน 

......................................................................... .......................................................  

 

ทีอ่ยูข่องตน้สงักัดทีเ่คยท างาน

............................................................................................................................. .............

........................................................................................... .............................................

รหัสไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน ..........................................  

วัน/เดอืน/ปี ทีอ่อกจากงาน ..........................................  



 

ทา่นมสีมดุบัญชเีงนิฝากหรอืไม ่               ........ม ี     .......ไมม่ ี                                                                       

ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดวา่เป็น  บัญชอีอมทรัพย ์/ ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเทา่ไหร ่  

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………………... 

ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทา่ไหร่

...........................................................................................................  

 

ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร ่

.................................................................  

คา่ใชจ้า่ยของทา่นในการไปอังกฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่

...........................................................................   

ในการเดนิทางครัง้นี้ ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น 

.................................................................................. ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เชน่ คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่โรงแรม คา่อาหาร ..................................................... ถา้มคีนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นไป

อังกฤษ เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่...............................................  

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 


