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CODE: UKTR06 AROUND LONDON 6D 4N BY TR 

 AROUND LONDON  

STONEHENGE BIGBEN BATH OXFORD BICESTER 

6 วนั 4 คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT  

น า้หนกั 20 kg. / CARRY ON 10 kg. 

 

 

 



 
◊ ชอปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนออ๊กฟอรด์ และ บสิเตอร ์วลิเลจ 

◊ หอนาฬกิาทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดในโลก BIG BEN 

◊ พระราชวงับคัก ิง้แฮม เป็นพระราชวงัประจ าราชวงศอ์งักฤษ 

◊ สญัลกัษณ์ของกรงุลอนดอน สะพานหอคอยแห่งกรงุลอนดอน  

◊ ชมสถาปัตยกรรมอนังดงาม มหาวหิารซอลสบ์ร ีโรงอาบน า้โรมนั 

◊ ล ิม้ลองอาหารมือ้สุดพเิศษทีร่า้นอาหาร Four Season 

 

 FLIGHT:  

DEPARTURE:  TR750 BKK-LGW 14:30-20:15 

RETURN       : TR751 LGW-BKK  22:05-16:05 

11.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ประต ู6 เคานเ์ตอร ์L สาย

การบนิ SCOOT โดยมเีจา้หนา้ที่บรษัิทคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรที่น่ัง โหลด

สัมภาระโดยมเีจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋าก่อนขึน้เครือ่งและ

ออกเดนิทางสูท่่าอากาศยานลอนดอนแกตวคิ 

14:30 น. น าท่านเดนิทางสู ่กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR750 

20:05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวคิ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ  โดยสายการบนิ SCOOT  น า

ท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิีการทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 7 ชัว่โมง) 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็น  

 จากนัน้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสูท่ี่พักในเมอืงแกตวคิ ลอนดอน 

ทีพ่กั:  Hotel Novotel Excel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

            (ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก 2-11 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว 

เพ ิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

01 - 06 พฤษภาคม 65 52,500 45,000  

 

16,500 

20  

 26 มถินุายน – 1 กรกฎาคม 65  49,500 42,000 20 

17 - 22 กรกฎาคม 65 49,500 42,000 20 

>> ราคาทวัรไ์ม่รวมคา่วซี่าและคา่บรกิาร 8,500 บาท << 

วนัที ่1            กรงุเทพฯ  - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ - ทา่อากาศยานลอนดอนแกตวคิ                                          



 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที1่) 

  น าท่านเดนิทางสู่เมือง เมอืงซาลสบ์วัรี่ 

(Salisbury) เ มืองชนบทเล็ ก ๆแ บบ
อังกฤษ (ระยะทาง130 ก.ม./ใชเ้วลา2
ชม.)  อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องกรุง
ลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชม
ทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ทัง้ทุ่งหญา้

อันกวา้งใหญ่ที่สวยงามตามเสน้ทางผ่าน 
จากนั้น  น าท่านชม กองหินประหลาด 
สโตน เฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน  7สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลก กองหนิหรือแนวแท่ง
หนิที่เป็นความลับด ามดืในช่วงหนึง่ของประวัตศิาสตร ์ แนวหนินี้มขีนาดมหมึาเรยีงรายราวๆ 3 กโิลเมตร ประกอบไป

ดว้ยกอ้นหนิทรงสูงขนาดใหญป่ระมาณ112 กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยู่กลางทุ่งนา เป็นรปูวงกลมซอ้นกันอยู่ 3 วงมีอายุ
ประมาณปลายยุคหนิถงึตน้ยุคบรอนซ ์ใหท้่านไดเ้ก็บภาพที่ระลกึถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่

เมอืงบาธ 
เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัรคาร (มือ้ที ่2) 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาธ (ระยะทาง64 กม./ใชร้ะยะเวลา 1ชม.) เมืองเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกวา่ 2,000 ปีเพื่อ

ชม โรงอาบน า้โรมนั ที่สรา้งขึน้มาตัง้แตยุ่คโรมันโบราณเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มคีณุค่าทางประวัตศิาสตรเ์ป็นอย่าง
มาก ภายในมกีารตกแต่งอย่างงดงามตามสถาปัตยกรรมแบบโรมันดว้ยหลักฐานการเป็นบ่อน ้าพุรอ้นและซากอาคาร
เกา่แกท่ี่หลงเหลอือยู่ท าใหเ้มืองบาธไดข้ ึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 ตอ่มามี
การปรับปรงุซ่อมแซมตัวอาคารดว้ยเงนิลงทุนถงึ 5.5 ลา้นปอนดแ์ละเสร็จส ิน้ในปี 2011 จากนัน้เดนิทางตอ่สูต่ัง้อยู่ใน
ใจกลางเมือจัตุรัสแห่งนี้มักมีการชุมนุมและการประทว้งอยู่บ่อยครัง้ เพราะมีการรายลอ้มดว้ยตกึที่มีความส าคัญทาง

การเมือง ตุลาการ และศาสนา ซึง่ตัง้ตระหง่านโดด
เด่น ณ บริเวณนั้น  ถ่ายภาพสิ่งปลูกสรา้งอันเป็น4 
สะพาน Pulteney เป็นสะพานขา้มแม่น ้าเอวอนใน
เมืองบาธ ประเทศอังกฤษ เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 

1774 เชือ่มโยงเมอืงนี้กับดนิแดนของตระกลู Pullney 
ที่ตอ้งการจะพัฒนา ออกแบบโดยโรเบิร ์ต อดัมใน
สไตลพั์ลลาเดียน นับว่าไม่ธรรมดาเพราะมีรา้นคา้ที่
สรา้งขึ้นเต็มพื้นที่ทั ้งสองดา้น ไดรั้บการก าหนดให ้
เศูนย์เ    กลางของเมือง จากนั้นน าท่านเดนิทางสูเ่ง

ลออ 
      เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)  

ที่ พ ัก :  Hotel Novotel Excel ห รื อ ร ะ ด ับ

ใกลเ้คยีงกนั 

            (ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 

 

 

 

 

วนัที ่2          ลอนดอน -  เมอืงซาลสบ์วัรี ่-  สโตนเฮนจ ์-  เมอืงบาธ -  พพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั - สะพาน Pulteney - 

ลอนดอน                                                                                                                                     อาหารเชา้, เทีย่ง,เย็น 



 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที4่) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ถนนออ๊กฟอรด์ (Oxford Street) เป็นย่านชือ่ดังในกรงุลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

2.4 กโิลเมตร มรีา้นคา้และรา้นอาหาร คาเฟ่ประมาณ 300 แห่งเที่ยวชมรา้นคา้ชือ่ดังนับรอ้ย รา้นอาหารและคาเฟ่

ในถนนแหง่การชอ้ปป้ิงที่คกึคักที่สดุแห่งหนึง่ในยุโรป ไมว่า่จะเป็นพลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที,หา้งสรรพสนิคา้

จอหน์หลยุส ,์ หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ ซึง่แตล่ะหา้งก็ลว้นแลว้แต่มชีือ่เสียงดว้ยกันทัง้ส ิน้ อสิระช ้

อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมไดต้ามอัธยาศัย  

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่)  

บา้นเลขที ่10 ถนนดาวนงิ (10 Downing Street) ในลอนดอน หรือที่รูจั้กกันท่ัวไปในสหราชอาณาจักรวา่ 

บา้นเลขที่ 10 เป็นที่พ านักและส านักงานอย่างเป็นทางการของขนุคลังเอกเก็บภาพความประทับใจสวยๆ กับแลนด์

มารค์ยอดนิยม อาธิ London Eye เป็นหนึ่งในแลนดม์ารค์ส าคัญของกรุงลอนดอนที่หลายคนคุน้ชนิกันดี เป็น

ชงิชา้สวรรคท์ี่มขีนาดใหญแ่ละสงูที่สุดในยุโรป(เคยสูงที่สดุในโลกมาก่อน) ซึง่มคีวามสงูถงึ 135 เมตร หรอื 443 

ฟุต ตัง้อยู่รมิแม่น ้าเทมส ์ย่าน Southwark เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมอย่างเป็นทางการ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2000 ซึง่

นักท่องเที่ยวสามารถเพลดิเพลนิกับการชมววิทิวทัศน์ของเมอืงลอนดอนที่ค่อยๆเคลือ่นสงูข ึน้ไดแ้บบ 360 องศา 

เช่น Houses of Parliament อาคารรฐัสภาแห่งองักฤษ ถงึแมว้่าจะเก็บภาพภายในไม่ได ้แต่สามารถเก็บ

ภาพภายนอกไดอ้ย่างแน่นอน ส าหรับอาคารรัฐสภาแห่งนี้นัน้มีววิทิวทัศนท์ี่สวยงามเป็นอย่างมากถา้หากคุณมอง

จากดา้นนอกเขา้ไปที่อาคารรัฐสภาแลว้ก็คณุจะเห็นฉากของแมน่ ้าท าซึง่อยู่ดา้นหนา้ของอาคารรัฐสภาแห่งนี้นานๆ

ที่นี่จงึเป็นววิที่งดงามเป็นอย่างมากเลยทีเดยีวนอกจากนี้ตรงใกลกั้บบรเิวณอาคารรัฐสภาคณุยังจะไดเ้จอกับ อสิระ

ใหท้่านถา่ยรปูดา้นนอก หอนาฬกิาบ ิก๊เบน (Big ben clock tower) ที่เป็นหนึง่ในนาฬกิาที่มชีื่อเสยีงที่สุดใน

โลก สัญลักษณ์ส าคัญของทั้งกรุงลอนดอนและสหราชอาณาจักร รวมถึงปรากฎอยู่ในงานศิลปะ หนังสือ 

ภาพยนตร์ และโทรทัศน์มากมาย ซึ่งในปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั ้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ

พระราชวัง หอนาฬกิาบิ๊กเบนเป็นสว่นหนึง่ของcงชัน้สามเป็นที่พักอาศัยสว่นตัวและมหีอ้งครัวอยู่ชัน้แรกของอาคาร 

ชัน้อื่น ๆ เป็นทั้งส านักงาน, หอ้งประชุม, หอ้งรับแขก, หอ้งน่ังเล่นและหอ้งทานอาหาร ที่ซ ึง่นายกรัฐมนตรีได ้

พบปะและสังสรรค์กับบรรดาแขกผูม้ีเกียรติและเหล่า รัฐมนตรีในคณะรัฐบาล พระราชวงับคัก ิ้งแฮม 

(Buckingham Palace) ดา้นนอกซึง่เดมิเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะไดรั้บการสถาปนาเป็นพระราชวัง ประจ า

ราชวงศอั์งกฤษ ดา้นนอกท่านสามารถดโูชวก์ารเปลีย่นเวรของทหารยามที่ปฏบัิตกิารอยู่ในพระราชวัง และดคูวาม

สวยงามและยิง่ใหญข่อง พระราชวังบัคกิง้แฮมไดอ้กีดว้ย เดนิชมจตัรุสัรฐัสภาแห่งกรงุลอนดอน (Parliament 

square) นี่เป็นสถานที่เปิดของลอนดอน ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจกับสิง่ปลูกสรา้งอันเป็นสัญลักษณ์

คู่เมืองหลวงแห่งนี้ ประดับประดาดว้ยสนามหญา้สเีขยีวและประตมิากรรมมากมาย ตัง้อยู่ในใจกลางเมือง จัตุรัส

แหง่นี้มักมกีารชุมนุมและการประทว้งอยู่บอ่ยครัง้ เพราะมกีารรายลอ้มดว้ยตกึที่มคีวามส าคัญทางการเมือง ตลุา

การ และศาสนา ซึง่ตัง้ตระหง่านโดดเด่น ณ บรเิวณนั้น ถ่ายภาพสิง่ปลูกสรา้งอันเป็นสัญลักษณ์ประจ ากรุง

ลอนดอน สะพานหอคอยแห่งกรงุลอนดอน(London Tower Bridge) เป็นสะพานที่ข ึน้ชือ่วา่เป็นสัญลักษณ์

ของกรงุลอนดอน โดยมลีักษณะเป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ทัง้ยังประกอบไปดว้ยหอคอย 2 หอ 

จงึท าใหส้ะพานแหง่นี้มีชื่อเรยีกอีกชือ่หนึง่วา่ สะพานหอคอย น่ันเอง ซึง่ก็ถอืเป็นอกีหนึง่สถานที่ท่องเที่ยวในกรุง

ลอนดอนที่ไมค่วรพลาดที่จะแวะมาชมความสวยแปลกตาของที่นี่  

เย็น    พเิศษ !!! รบัประทานอาหารเย็น ณ FORE SEASON Restaurant (มือ้ที6่)  

 ทีพ่กั:  Hotel Novotel Excel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

                 (ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  

วนัที ่3               ลอนดอน - ถนนออ๊กฟอรด์ – 10 Downing Street - London eye -  บ ิก๊เบน - พระราชวงับคัก ิง้แฮม  

                         – จตัรุสัรฐัสภาแห่งกรงุลอนดอน – สะพานหอคอยแห่งกรงุลอนดอน        อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น 



 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที7่)   

อสิระใหท้่านไดท้่องเที่ยวและพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัย โดยมไีกดแ์นะน าเสน้ทางใหท้่าน จนถงึเวลานัดหมาย ใน

วันนี้จะเป็น  อสิระอาหารเทีย่งและเย็น เพือ่สะดวกแกท่า่นในการทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั:  Hotel Novotel Excel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

             (ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที8่)   

จากนั้นน าท่าสู่  บ ิสเตอร ์ ว ิล เลจ  (Bicester outlet) 

(ระยะทาง101ก.ม.ใชเ้วลา1.45ชม.)  เป็นเอาท์เล็ทขนาด

ใหญย่อดนยิมของบรรดานักท่องเที่ยวจากท่ัวโลกเพื่อตะลุยช

อปป้ิง มีสนิคา้แฟช่ันมากมายใหเ้ลือก ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้

แบรนดด์ังระดับโลก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ตาม

แ ฟ ช่ั น  เ ช่ น   Mulberry, Stella McCartney, DVF, 

Coach, Saint Laurent Paris และ  Marni อีก ทั้ง ยั งมี

รา้นอาหารและเครื่องดืม่ในคาเฟ่และรา้นอาหารในหมู่บา้นให ้

ลองเลอืกชมิอกีดว้ย อสิระใหท้่านเดนิถา่ยรปูและชอปป้ิงตาม

อัธยาศัย   อสิระอาหารเทีย่งและเย็น เพือ่สะดวกแก่

ทา่นในการทอ่งเทีย่ว 

ค า่ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวคิ กรุงลอนดอน เพื่อเด ินทางกลับสู่

กรงุเทพฯ 

19:00 น.  เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่QR096 

22.05 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR751 

16.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ โดยสวัสดภิาพ 

** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

Update 18/3/2565 

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

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี่ยนโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

วนัที ่4                อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                                                     อาหาร เชา้ 

วนัที ่5                   ลอนดอน - อสิระชอ้ปป้ิงที ่บสิเตอร ์วลิเลจ – ทา่อากาศยานแกตวคิ                         อาหาร เชา้ 

วนัที ่6                ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ                                                       



 
 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( Update 20 มกราคม 2565 ) 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย เดนิทางเขา้ประเทศองักฤษมผีลบงัคบัใช ้11 FEB 2022 

ผูท้ ีไ่ดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งมผีล Test Covid 

1. ฉีดวัคซนีครบแลว้ 2 เข็ม 

2. เด็กอายุต า่กวา่ 4 ปี 

3. ผูท้ี่รักษาหายจากโควดิแลว้  

4. บคุคลที่ป่วยและไมส่ามารถเทสโควดิได  ้

ตอ้งแสดง Vaccine certificateเพื่อเขา้ประเทศอังกฤษ ระบ ุ

 your forename and surname(s) 

 your date of birth 

 vaccine brand and manufacturer 

 date of vaccination for every dose 

 country or territory of vaccination and/or certificate issuer 

 

ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR 72 ช ัว่โมง หรอื Antigen Rapid Test (ART) 24 ช ัว่โมง กอ่น

เครือ่งออกน ามาใชใ้นการเช็คอนิบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคา้ทเ์ตอรส์ายการบนิ  

1. เด็กอายุ 5-17 ปี ที่ฉีดวัคซนีไมค่รบ ตอ้งเดนิทางพรอ้มผูป้กครองที่ฉีดวคีซนีครบ และเขา้ตรวจ RT-PCR เมือ่เดนิทางถงึประเทศ

อังกฤษวันที่ 2 

2. ผูท้ี่ฉีดวัคซนีไมค่รบโดส  

3. ผูท้ี่ไมไ่ดฉ้ีดวัคซนี  

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสารใบรับรองที่ไดรั้บวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม 

5. หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คนื พรอ้มคา่ตรวจ RT-PCR และรถรับสง่จากสนามบนิ-โรงแรม 

►ผูเ้ดนิทางเขา้สหราชอาณาจกัรจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ ชนดิของวคัซนีโควด-19 ทีส่หราชอาณาจกัรรบัรอง 

ม ีดงันี ้หากไดรั้บวัคซนีชนดิใดชนดิหนึง่ดังตอ่ไปนี้ครบโดสภายใน 14 วันกอ่นเดนิทางจะถอืวา่ท่าน "ฉีดวัคซนีครบโดส" แลว้ โดย

สามารถฉีดไขวไ้ดเ้ชน่กัน 

✔️ Oxford/AstraZeneca (รวมถงึวัคซนีแอสตราเซเนกาที่ผลติในประเทศไทย) 

✔️ Pfizer BioNTech 

✔️ Moderna 

✔️ Janssen 

✔️ Sinovac-CoronaVac 

✔️ Sinopharm Beijing 

✔️ Covaxin 

 



 
►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) (อายุการใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)      

2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิท่านัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง 

4. ประกันสขุภาพที่ครอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 20,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิท่านัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบยีนอย่างนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอัปโหลดเอกสารที่จ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที่ 1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 

4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดรั้บ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” แสดงตอ่เจา้หนา้ที่สนามบนิที่ท่านมาถงึ 

2. ผา่นกระบวนการพธิีตรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวที่โรงแรม AQ 1 คนื เพื่อรอผล

การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR (ไมร่วมอยู่ในคา่ทัวร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับท่านที่สนใจ) 

ข ัน้ตอนที ่4 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งกักตัว  

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรกั์บบรษัิทที่มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 8,500 บาท (รวมมดัจ า28,500บาท) 

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื่นวซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นที่เหลอืช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวีซา่ออกใกลวั้นเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่า

ทัวรส์ว่นที่เหลอืตามที่บรษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลือว่างส าหรับตดิวีซา่ไม่ต า่กว่า 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ

ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 



 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทั้งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeที่น่ังเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันที่เขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่ีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพักเดีย่ว

เพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงที่ระบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มีงานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดที่พักในเมอืงใกลเ้คยีง

แทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามที่ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืข ึน้เครือ่งได ้10 กโิลกรมั และคา่ประกันวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิที่มกีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่สาย

การบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรือ

อบัุตเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิข ึน้ภายในวันเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษา

เท่านัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไมค่รอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีได ้กรณี

ลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 

เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ 

ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเที่ยว ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอบัุตเิหตใุนการเดนิทางเท่านัน้ แตทั่ง้นี้ ท่าน

สามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความ

คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่บรษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

9. คา่รถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันที่สายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไป

แลว้ 

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

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 



 
7. คา่ VISA ENGLAND 8,500 บาท 

8. คา่บรกิารยืน่วซีา่ดว่น (หากม)ี 10,300 บาท 

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

น า้ใจจากทา่น 

10. แพคเกจ “Test & Go” กกัตวัทีโ่รงแรม AQ 1 คนื และค่าตรวจหาเชื้อโควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรบัส่ง

สนามบนิ เพื่อรอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับท่านที่สนใจ) 

 

กรณีวซี่าไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซี่าไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เช่นคา่วซี่าและคา่บรกิารยืน่วซี่า/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน

ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีที่มีผูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้ ูบบุหรี ่ / ปลอดบุหรี่ได ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน

ได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้  

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่

ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกค้าตดิเชื้อโควดิ-19 หรอื

อุบตัเิหตุต่างๆ ซ ึง่เกดิข ึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลุมการรกัษา

เท่าน ัน้ (เขา้รบัรกัษาในรูปแบบอืน่ๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซ ึง่สามารถศกึษาขอ้มูลเพ ิม่เตมิจากเจา้หน้าทไีด ้กรณี

ลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพ ิม่วงเงนิคุม้ครอง เพ ิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิทัฯ  ซ ึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 



 
เป็นไปตามเง ือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันโีดยท ัง้นีก้ารท าประกนันี้จากบรษิทั  มากกวา่ขอ้บงัคบั 

ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัให้บรษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่าน ัน้ แต่ท ัง้นี้ ท่าน

สามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์ Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครอง

เพ ิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ 

ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่

ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมืองไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซี่า 30-45 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่วซี่าองักฤษ ตามวนัเวลาทีน่ดัหมาย ** 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข  

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซี่าอยูเ่ป็นประจ า 

 

 

1.หนงัสือเดนิทาง (Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดนิทางกลับมาถงึ

ประเทศไทย หากเคยมพีาสปอรต์เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรือไม่ก็ตาม กรณุาจัดสง่ใหกั้บทางบรษัิท และ

น าไปแสดงกับเจา้หนา้ที่ ณ ศนูยย์ื่นวซีา่อังกฤษ VFS Global เพื่องา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่ของท่าน  

 

2.เอกสารส่วนตวั 

    - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 

 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ท่านจ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 

 

กรณีเด็กอายุต า่กวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบัิตร 

 

กรณีเด็กอายุต า่กวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบัิตร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยินยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนังสือรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา

บดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลที่สาม พรอ้มกับยินยอม

สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหกั้บเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบยีนบา้นของ

ท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค ารอ้งขอวีซ่า บดิา-มารดา 



 
จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ที่ที่รับยื่นวซี่า กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนา

ใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พียงผูเ้ดยีว 

 

3.หลกัฐานการท างาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ที่ท างานปัจจบัุน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยื่นค ารอ้งขอวซีา่) 

3.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทที่ท่านท างานปัจจบัุน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนที่ไดรั้บ, วัน เดอืน ปี ที่เร ิม่ท างาน, และชว่งเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบัิตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้ีอ านาจ

อย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 

 

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

ส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

3.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยื่นค ารอ้งขอวซีา่) 

3.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

 

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

ที่ไมไ่ดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ี จ าเป็นตอ้งมีจดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี (Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกุล    วัน เดอืน ปี

เกดิ ของสามแีละบตุร ที่มคีวามสัมพันธร์ว่มกัน (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 

 

3.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อาทิ รา้นขายของท่ัวไป, อาชีพอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นตอ้งเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรือเอกสาร

ประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สัญญาเชา่, โฉนดที่ดนิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 

4.หลกัฐานการเงนิ  

4.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากประจ า (บัญชีส่วนตัว) 

รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 3 เดอืน (กรณุาเลอืกบัญชทีี่มีประวัตกิารเดนิบัญชีที่สมบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม า่เสมอ) และมี

ยอดเงนิคงเหลืออยู่ในบัญชนัี้นๆไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะทางการเงนิเพียงพอ ครอบคลมุกับคา่ใชจ้่ายได ้

อย่างไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ท่านเดนิทางกลับสู่ภมูลิ าเนา และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) ซึง่

ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกัน Statement ขา้งตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro เท่านัน้ 

 

 

4.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหวา่งตนกับผูเ้ดนิทาง (Sponsor 

Letter) และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยใหบ้คุคลที่เป็นผูส้นับสนุน (Sponsor) ด าเนนิการ

ตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจาก

ทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบชุือ่ผูส้นับสนุนที่เป็นเจา้ของบัญช ี (Sponsor) และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ี่ไดรั้บการสนับสนุน เอกสาร

ตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกับพาสปอรต์ที่ใชเ้ดนิทางเท่านัน้   (กรณุายื่นขอจากธนาคารล่วงหนา้ 

บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน) 

 

 หมายเหตุ: หากสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์ (Bookbank) หรือมปีระวัตกิารเดนิบัญชไีมค่รอบคลุมตามเงื่อนไขที่

ก าหนด ท่านจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านัน้ (Bank Statement) 

 
กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดล่าสุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซี่า 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 



 
 

5.เง ือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยื่นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ เนื่องจาก

บรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหกั้บทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวีซา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มลู

สว่นตัวแทนผูส้มัครได ้ หากสถานทูตตรวจพบวา่ขอ้มลูของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มลูไม่ถกูตอ้งกับความเป็นจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธวีซ่า 

หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ข ึน้ 

 

 เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์ พรอ้มจัดสง่ใหกั้บบรษัิทฯทันที !! หาก

ด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทุกกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน

จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนียมที่ท่านไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 

  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ี่จะยื่นค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามที่

สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสภุาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่เพื่อไปอ านวยความสะดวกแกท่่าน ตลอดทัง้ชว่ยประสาน

งานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมือใหท้่านจัดสง่

เอกสารดังกลา่วใหกั้บทางบรษัิท เพื่อน าสง่สถานทูตเชน่กัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซี่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรียนสถานทูตเพื่อพิจารณาตอ่วซี่าของท่าน 

เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไม่มนีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศอังกฤษ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 30-45 วันท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่วซีา่อังกฤษ ตามวันเวลาทีนั่ดหมาย ** 
 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชนใ์นการยื่นวซีา่ของท่าน (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

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

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

  เหตผุลที่เปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) ...............................  เปลีย่นเมือ่วันที่ (วัน/เดอืน/ปี) ....................... 

3. วัน/เดอืน/ปี เกดิ ..........................................  อายุ ............... ปี   สถานที่เกดิ ....................... ................. 

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

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

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

5.บา้นที่อยู่ ปัจจบัุน ท่านอาศัยมากี่ปี  ....................................... 

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

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

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

9.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส และบตุรของท่าน ไดแ้ก่ ชือ่-สกลุ,วัน/เดอืน/ปี เกดิ เลขที่พาสปอรต์ 

   สถานที่เกดิ 

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

         เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสัมพันธ ์.............................. 

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

         เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสัมพันธ ์.............................. 

    3.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานที่ เกดิ .........................  

         เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสัมพันธ ์.............................. 

10.ท่านม ีPassport หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่หรือไม ่(ถา้มกีรณุาระบรุายละเอยีด) 

 - เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอายุ ............ สามารถถอืมาวันยื่นวซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 

 - เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอายุ ............ สามารถถอืมาวันยื่นวซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 

11.ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีที่ผา่นมา  

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

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

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



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

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

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

12. บคุคลที่จะเดนิทางไปดว้ยกัน   กรณุาระบุ 

 ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสัมพันธ ์.............................. 

 ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสัมพันธ ์.............................. 

 ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสัมพันธ ์.............................. 

 ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสัมพันธ ์.............................. 

13.ท่านเคยท างานเหลา่นี้หรอืไม ่(ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ) .................... 

14.อาชพีปัจจุบัน (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ...........................................................  

     ต าแหน่งงาน/คณะ สาขาวชิาที่เรยีน (ตรงกันกับหนังสอืรับรองที่ท่านใชย้ื่นสถานทูต) ....................................... 

     ลักษณะ/รายละเอยีดของงานที่ปฏบัิต ิ.................................................................................................... 

     ชือ่บรษัิท/ที่ท างาน/ชื่อรา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ..........................................................................  

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

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

     รหัสไปรษณีย ์................. โทรศัพทท์ี่ท างาน ................................ อเีมล ์................................................ 

15.วันที่เร ิม่ตน้ท างาน (ตรงกันกับหนังสอืรับรองการงาน โปรดระบ ุวัน/เดอืน/ปี)  .................................................. 

16.รายไดต้อ่เดอืน (ตรงกันกับหนังสอืรับรองการงาน) ............................................บาท  

17.อาชพี/รายไดเ้สรมิ นอกเหนือจากอาชพีหลัก ถา้ม ี(กรณุาระบุรายละเอยีด)  .................................................... 

18.คา่ใชข้องท่านทัง้หมด ตอ่เดอืน  .................................... บาท 

19.รายไดท้ี่ท่านใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่งๆ ตอ่เดอืน  ..........................  บาท 

20.ท่านมหีลักทรัพยส์ว่นตัวนอกเหนือจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบัตร, สลาก, หุน้, ใหเ้ชา่ ฯลฯ (ถา้มีกรณุาระบ)ุ 

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

21.มเีงนิยอดคงเหลอืในบัญชเีงนิฝากออมทรัพย/์สะสมทรัพย ์เป็นจ านวนเงนิเท่าไหร ่……………………………….. บาท 

22.ภายใน 10 ปีที่ผา่นมา ทา่นเคยไดร้บัวซีา่องักฤษ หรอืไม่ 

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

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

     ประเภทวซีา่ที่ไดรั้บ ................. วัน/เดอืน/ปี ที่อนุมัตวิซีา่ .................  วัน/เดอืน/ปี หมดอายุวซีา่ ...................... 

     ท่านเดนิทางออกจากประเทศไทยในวันที่ ....................... และเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษในวันที่ ..... .................. 

24.ภายใน 10 ปีที่ผา่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซี่าองักฤษ หรอืไม่ 

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



 
                                      วัน/เดอืน/ปี ที่โดนปฏเิสธ ..................................................................... 

25.ภายใน 10 ปีที่ผา่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซี่า เขา้ประเทศอืน่ๆ (นอกเหนือจากประเทศอังกฤษ) หรือไม่ 

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

                                      วัน/เดอืน/ปี ที่โดนปฏเิสธ .............................................................................. 

26. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

           ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เช็คเดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ .......................................................... 

   บัตรเครดติ    ความสัมพันธ ์.........................................................   

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

 
หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทูตกรณีวีซา่ของท่านไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัิน

ตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทุกกรณี!! 

 

 เมือ่ท่านไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์ และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรณุาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรับยื่นวซี่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    พรอ้ม

จัดส่งใหกั้บบรษัิทฯทันที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์   ไม่

รับผดิชอบทุกกรณี 

  - กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่นสถานทูต 

เนื่องจากขอ้มูลทั้งหมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน ์ หากน าสง่ขอ้มลูที่ไมส่อดคลอ้งกับ

ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไมส่ามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจรงิได ้ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของท่านใหชั้ดเจน (ระบุ

เป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนที่ไดรั้บ และวันเดอืนปีที่เร ิม่งาน 

 

 เมือ่ท่านไดรั้บยืนยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวซีา่ จากเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ 

  - กรณุาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยื่นวซีา่ใหกั้บบรษัิทฯ อย่างชา้ไมเ่กนิ 2 สัปดาห ์กอ่น

ถงึวันนัดหมายยื่นวซีา่ 

          - ท่านจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพื่อใหส้ถานทูตดปูระวัตกิารเดนิในชว่งที่ผา่นมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัตวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทั้งส ิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพียงตัวกลางที่
คอยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้  
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