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HAPPY TIME TO LONDON 

จุดเด่น 

 

● ชม สโตนเฮนจ์ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก  

● ชมววิโดยรอบของ ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน  

● ชม หอนาฬิกาบ๊ิกเบน  

● ถ่ายรูปดา้นนอก วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์  

● บนัทึกภาพกบั ลอนดอนอาย  

● ถ่ายรูปดา้นนอก พระราชวังบัคกิง้แฮม 

● ถ่ายรูปกบั จัตุรัสทราฟัลการ์  

● ไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด, บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ  

● อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน ในกรุงลอนดอน  

● เมืองบา้นเกิดของวลิเลียมส์เช็คสเปียร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน  
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ช่ือโปรแกรม HAPPY TIME TO LONDON   

จ านวน 6 วัน 4 คืน 

 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โคลอมโบ - ฮีทโธรว์ 

 

06:00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้ 10 เคาน์เตอร์ W สายการบิน SriLankan Airlines โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ 

 

09:10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ โดยเท่ียวบินท่ี UL403 

 

11:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน บันดารานายเก Bandaranaike ประเทศศรีลังกา Sri Lanka (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 

 

13:05 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอาศยาน ฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน SriLankan Airlines เท่ียวบินท่ี UL503 

 

20:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

 

ที่พกั  IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า             

 

วันที่ 2 ลอนดอน - ซาลิสบัวร่ี - สโตนเฮนจ์ - เมืองบาธ 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บัวร่ี Salisbury เมืองชนบทเล็กๆ แบบองักฤษอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงลอนดอน ระหวา่งทางท่านสามารถชมทศันียภาพของ

ชนบทองักฤษทุ่งหญา้กวา้งท่ีสวยงามตามเส้นทาง น าท่านชม สโตนเฮนจ์ Stonehenge 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก กองหินหรือแนวแท่งหินท่ีเป็นความลบั

ด ามืดในช่วงหน่ึงของประวติัศาสตร์ แนวหินท่ีมีขนาดมหุมาเรียงรายราวๆ 3 กิโลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ 112 กอ้น ตั้งโดดเด่นอยู่

กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกนัอยู ่3 วง มีอายปุระมาณปลายยคุหินถึงตน้ยคุบรอนซ์ ให้ท่านไดเ้ก็บภาพท่ีระลึกถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ Bath เมืองท่ีสมเด็จพระเจา้เอ็ดการ์ผูท่ี้รักความสงบไดท้ าพิธีราชาภิเษก เป็นพระมหากษตัริยอ์งักฤษท่ีมหาวหิารบาธ ในปี พ.ศ. 1516 

ต่อมาในสมยัจอร์เจีย บาธกลายเป็นเมืองน ้ าแร่ท่ีเป็นท่ีนิยมกนัมาก ท าให้เมืองขยายตวัมากและมีสถาปัตยกรรมจอร์เจียท่ีเด่นๆ จากสมยันั้นท่ีสร้างจากหินบาธท่ีเป็นสี

เหลืองนวล สามารถเห็นสถาปัตยกรรมแบบน้ีไดท้ัว่ทั้งเมืองบาธท าให้เป็นเมืองท่ีมีความสวยงาม เมืองบาธไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 

ค.ศ. 1987 เท่ียวชมเมืองสวยงามท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม พพิธิภัณฑ์น ้าแร่ร้อนโรมัน ประมาณ 15 ปอนด์) 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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ที่พกั  IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า             

 

วันที่ 3 ลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - บิ้กเบน - ลอนดอนอาย - พระราชวังบักกิง้แฮม - ถนนอ๊อกฟอร์ด - เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ - จตุรัสทราฟัลการ์ 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม กรุงลอนดอน มหานครอนัยิง่ใหญ่ท่ีเตม็ไปดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจกัรภพ และศูนยร์วมอ านาจการปกครองของสหราช

อาณาจกัรในปัจจุบนั และเป็นศูนยร์วมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของโลก น าท่านเก็บภาพความประทบัใจสวยๆ และเดินชมววิโดยรอบของ ทาวเวอร์ ออฟ 

ลอนดอน Tower of London (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ 14.50 ปอนด์) สร้างข้ึนโดย พระเจา้วลิ เลียมท่ี 1 แห่งองักฤษในปี ค.ศ.1078 

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสกเ์พื่อใชเ้ป็นพระราชวงั และป้อมปราการป้องกนักรุงลอนดอนมีการขดุคูคลองลอ้มรอบปราสาทเพื่อป้องกนัระหวา่งก าแพงชั้นในและนอก 

ปัจจุบนัใชเ้ก็บมหามงกุฎ และเคร่ืองเพชรของพระราชวงศอ์งักฤษเป็นสถานท่ีแห่งประวติิศาสตร์ท่ียาวนาน และมีสีสันทั้งสยดสยองและน่ากลวั เน่ืองจากคร้ังหน่ึงท่ีน่ีเคย

เป็นคุกและท่ีประหารมาก่อน ใกล้ๆ  กนัเป็นท่ีตั้งของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลกัษณ์หน่ึงของลอนดอน ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑซ่ึ์งเป็นกลุ่มอาคารและ

หอคอย น าท่านชม หอนาฬิกาบ๊ิกเบน BIG BEN ของกรุงลอนดอนประเทศองักฤษ ตั้งอยูบ่นหอสูง 180 ฟุต หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟุต ตวัเลขบอกเวลายาว 24 น้ิว 

ระฆงัตีหนกัถึง 14 ตนั สร้างข้ึนโดย เอ็ดมนัต ์ เมคเกตต ์ เดนิสัน เป็นนาฬิกาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเป็นศูนยค์วบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิช ซ่ึงใชใ้นการบอกเวลาของ

โลก โดยผา่นทางวทิย ุ BBC ลอนดอน ในการถ่ายทอดเสียงการตีระฆงัไปทัว่โลกและยงัเป็นหอนาฬิกาประจ าพระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร์ ซ่ึงในปัจจุบนัใชเ้ป็นรัฐสภา

องักฤษ ตั้งอยูทิ่ศตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั หอนาฬิกาถูกสร้างหลงัจากไฟไหมพ้ระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร์เดิม เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส์ 

แบร์รี เป็นผูอ้อกแบบ โดยมีคว  ามสูง 96.3 เมตร ตวันาฬิกาอยูสู่งจากพื้น 55 เมตร หนกัถึง 13,760 กิโลกรัม ซ่ึงแขวนไวบ้ริเวณช่องลมเหนือหนา้ปัดนาฬิกา ตวั

อาคารสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัสมเด็จพระราชินีนาถวกิตอเรีย Victorian gothic จากนั้นน าท่านถ่ายรูปดา้นนอก วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ 

Westminster Abbey เดิมเป็นส านกัสงฆ ์ แอบบี แต่ปัจจุบนัเป็นวดันิกายองักลิคนัท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกของพระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร์ในกรุงลอนดอน

ประเทศองักฤษ ซ่ึงสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบกอธิค นอกจากหอคอยท่ีเป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกอธิค แอบบีเวสตมิ์นสเตอร์เป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการท าพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก และท่ีฝังพระบรมศพของพระมหากษตัริยอ์งักฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์ระหวา่งปี ค.ศ. 1546 ถึงปี ค.ศ. 1556 แอบบีไดรั้บเล่ือนฐานะข้ึนเป็นมหา

วหิาร ต่อมาในรัชสมยัของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 1 แอบบีก็ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นพระอารามหลวง Royal Peculiar น าท่านชม มหานครลอนดอน และ

ให้ท่านไดบ้นัทึกภาพกบั ลอนดอนอาย London Eye ซ่ึงเป็นชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในทวีปยโุรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนัก ท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมาก มีผูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากนั้นให้ทุกท่านไปเก็บววิสวยๆ กบัการถ่ายรูปดา้นนอก พระราชวังบัคกิง้แฮม Buckingham Palace ซ่ึงเดิมเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะไดรั้บการ

สถาปนาเป็นพระราชวงัประจ าราชวงศอ์งักฤษ น าท่านถ่ายรูปกบั จัตุรัสทราฟัลการ์ Trafalgar Square เป็นจตุัรัสท่ีใหญ่ตั้งอยูใ่จกลางกรุงลอนดอน กลาง

จตุัรัสนั้นมีอนุสาวรียล์อร์ดเนลสัน วีรบุรุษคนส าคญัขององักฤษ ตั้งอยูบ่นเสาสูงใกล้ๆ กนัเป็นท่ีตั้งของพระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้ชาลส์ท่ี 1 และป้ายเร่ิมตน้กิโลเมตร

หรือไมลท่ี์ 0 ทราฟัลการ์สแควส์ยงัเป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายภาพ ในวนัคริสตม์าสจะมีการประดบัไฟ และตน้คริสตม์าสอยา่งสวยงาม และเป็นท่ีตั้งของ

พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ National Gallery พิพิธภณัฑภ์าพวาดบุคคลแห่งชาติ National Portrait Gallery ซ่ึงมีภาพเขียนจากทัว่ยโุรปแสดงอยูก่วา่ 

2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศอ์งักฤษและบุคลส าคญัในประวติัศาสตร์องักฤษ ตั้งแต่ยคุโบราณจนถึงยคุปัจจุบนั ผา่นชม มหาวหิารเซนตป์อล ท่ีมียอดโดม

ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานท่ีใช้จดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชาร์ล และเลด้ีไดอาน่าสเปนเซอร์ ผา่นชม ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน 
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ศูนยก์ลางการปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากกวา่ 800 ปี แลว้เขา้สู่ ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารท่ีท าการของรัฐในปัจจุบนั, บา้นเลขท่ี 10 ถนนดาวน์น่ิง บา้นพกัของ

นายกรัฐมนตรีองักฤษ น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด Oxford Street เป็นยา่นช่ือดงัในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ มีความยาว

ถึง 1.6 กม มีร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้ชั้นน าขององักฤษ และชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์มารวมกนัอยูบ่นถนนเส้นเดียวกนัมากมายไม่วา่จะเป็น พลาซาอ็อกซฟอร์ดสตรีท, 

ห้างสรรพสินคา้จอห์นหลุยส์, ห้างสรรพสินคา้เฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ ฯลฯ ซ่ึงแต่ละห้างก็ลว้นแลว้แต่มีช่ือเสียงดว้ยกนัทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย  

 

ที่พกั  IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4 อิสระ 1 วันเต็ม 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน ในกรุงลอนดอน หรือรอบนอกซ่ึงสามารถเดินทางไดง่้าย โดยรถไฟใตดิ้น Tube รถเมล ์ ท่ีครอบคลุมการเดินทางทัว่กรง

ลอนดอนและรอบนอก หรือท่านจะเลือกไปเท่ียวชมบริเวณรอบนอกกรุงลอนดอน เช่น เมืองแคมบริดจ ์ซ่ึงเป็นเมืองมหาวิทยาลยัน่าเท่ียว ซ่ึงใชเ้วลาเดินทางจากลอนดอน

ไม่เกิน1ชัว่โมงโดยรถไฟ หรือจะไปเมืองวนิเซอร์เท่ียวชมพระราชวงั Windsor ซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัตก โดยสามารถเดินทางไปกลบัจากลอนดอนไดง่้ายๆ ดว้ยรถไฟ 

กรณีท่ีท่านเลือกเท่ียวในลอนดอนจะมีมิวเซ่ียมส าคญัมากมายซ่ึงมีทั้งเสียค่าเขา้ชมและไม่เสียค่าเขา้ชม เช่น บริติชมิวเซ่ียม National Museum ข้ึนลอนดอนอาย 

นัง่เรือล่องแม่น ้ าเทมส์ นัง่รถบสัเปิดประทุน Big Bus เป็นตน้ หรือไปชอ้ปป้ิงห้างดงั Harrods ไดต้ามอธัยาศยั หรือท่านจะไปถ่ายรูปหนา้สนามบอล สแตมฟอร์

ดบริดจ ์Stamford Bridge ซ่ึงเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลเชลซีท่ีตั้งอยูท่ี่ ฟูลมั ลอนดอนก็สามารถไปไดมี้ไกดแ์นะน าการเดินทางให้ท่าน 

 

เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

 

ค ่า  อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
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ที่พกั  IBIS LONDON HEATHROW AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

วันที่ 5 ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - สนามบินฮีทโธรว์ 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน Stratford Upon Avon เมืองบา้นเกิดของวลิเลียมส์เช็คสเปียร์ นกัเขียนบทละครชาวองักฤษและกวเีอกผู ้

ยิง่ใหญ่ของโลก เชิญสัมผสัชีวติความเป็นอยูข่องกวเีอกในอดีต และเยีย่มชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity สถานท่ีในประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักวเีอกผูน้ี้ อิสระให้

ท่านเดินเล่นยา่นใจกลางเมือง 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ Bicester Village Shopping Centre ก่อตั้งในปี1992 มีร้านคา้มากกวา่ 900 ร้านของแฟชัน่

ชั้นน าของโลก และแบรนดไ์ลฟ์สไตลค์อลเลคชัน่ทนัสมยั 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 

 

ค ่า  อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 

 จนถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ ท่าอาการศยานฯ ฮีทโธรว์ เพื่อเดินทางกลบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน SriLankan Airlines เท่ียวบินท่ี UL504 

 

วันที่ 6 โคลอมโบ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 

 

12:45 น. เดินทางถึง บันดารานายเก โคลอมโบ ประเทศศรีลังกา (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 

 

14:20 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน SriLankan Airlines เท่ียวบินท่ี UL406 

 

19:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมดว้ยความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

PA
GE    

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

 

วันเดินทาง หมายเหตุ 

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พกัห้องละ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่เกิน 12 ปี 

พกักับผู้ใหญ่ 

 (มีเตียง) 

เด็กไม่เกิน 12 ปี พกั

กับผู้ใหญ่  

(ไม่มีเตียง) 

พกัเด่ียว 
วีซ่า 

อังกฤษ 

เดือน  กันยายน 

13 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61 * SUPER PRO 39,555 39,555 39,555 7,500 5,300 

27 ก.ย. 61 - 02 ต.ค. 61 * SUPER PRO 39,555 39,555 39,555 7,500 5,300 

เดือน  ตุลาคม 

19 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61 * วนัปิยมหาราช 49,555 47,555 45,555 8,500 5,300 

เดือน  พฤศจิกายน 

07 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61 * PRO 45,555 45,555 45,555 7,500 5,300 

30 พ.ย. 61 - 05 ธ.ค. 61 * PRO 

วนัพ่อ 
45,555 45,555 45,555 7,500 5,300 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

● กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ท่ีสามารถเล่ือนเวลา และวนัเดินทางได ้ เพราะจะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนวนัเวลาบิน มิฉะนั้น

ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

● กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือแพอ้าหารเน้ือสัตวบ์างประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชดัเจน 

● กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ให้กบัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากท่ีไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร์ หรือค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้

รายช่ือคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีให้ทราบ  

● กรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้สะกดช่ือ-นามสกลุผดิ ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตให้ทางบริษทัในการออกตัว๋เคร่ืองบิน 

● กรณีเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทางตามขอ้ตกลง มิฉะนั้นถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้าย

เพิ่มเติมในส่วนน้ี 

● หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือเรียบร้อยแลว้ ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษทัจะจดัส่งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ 

หรือแฟกซ์ท่ีท่านไดร้ะบุไว ้

● ราคาทวัร์ใชต้ัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางไดจ้ะตอ้งเดินทางไป-กลบัตามวนัเดินทางท่ีระบุเท่านั้น 

● ทางบริษทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนให้แก่ลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์เท่านั้น 

● PASSPORT ตอ้งมีอายกุารใชไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ก่อนหมดอาย ุนบัจากวนัเดินทาง ไป-กลบั 

● ลูกคา้ท่ีเดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม (พกัเด่ียว) ข้ึนอยูก่บัมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

● การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนกัท่องเท่ียวเดินทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน ้ าใจกบัผูใ้ห้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียม

ค่าใชจ่้ายส่วนน้ีเพื่อมอบให้หัวหนา้ทวัร์ระหวา่งการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

● ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบัพร้อมคณะ สายการบิน SriLankan Airlines 

● ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพกัห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การยา้ยพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

● ค่าอาหารครบทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ินการเปล่ียนแปลง 

● ค่าอตัราเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นรายการ  

● ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
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หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเร่ืองสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้เจา้หนา้ของบริษทั** อตัราเบ้ียประกนั

เร่ิมตน้ 390 บาท ข้ึนอยูร่ะยะเวลาการเดินทาง 

● ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ พร้อมพนกังานขบัรถท่ีช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

● ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตวัท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

● ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และพนกังานขบัรถตามธรรมเนียมคือ 40 ปอนด์ /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง 

● ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้ าหนกัดงัน้ี กระเป๋าโหลดใตเ้คร่ืองบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 

30 กิโลกรัม และกรณีถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 7 กิโลกรัม 

● ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง อาหารท่ีสั่งเพิ่ม ค่าโทรศพัท ์ค่าซักรีด ฯลฯ 

● ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคาน้ีทางบริษทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 

● ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างดา้ว 

● ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

● ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 

● ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

● ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบญัชีเงินฝาก 

(ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการยืน่วซ่ีาให้ท่าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ือง

แจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

● ค่าวซ่ีานกัท่องเท่ียว กรณียืน่ขอ VISA จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมในการยืน่ ท่านละ 5,300 บาท (ค่าวซ่ีาอาจมีการเปล่ียนแปลข้ึนลงตามอตัราค่าเงิน) (ค่าธรรมเนียมวซ่ีา

ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กบัท่าน ไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

 

 

เง่ือนไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☒  วซ่ีา 

 

หมายเหตุ 

 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

(ถา้มี) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือ

ไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์ และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

3. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตาม

รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทัจะ

ค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทางเน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ 

หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัไม่อาจคืนเงินให้ท่านไดไ้ม่

วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง

ประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือคนต่างดา้วท่ีพ  าพกัอยูใ่นประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทั หรือช าระโดยตรงกบัทางทางบริษทัจะถือวา่ท่านรับทราบ และยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของ

บริษทัท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

เง่ือนไขการจอง / การยกเลกิ  
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การจอง หรือส ารองที่น่ัง 

● กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทางพร้อมช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  

● ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง  

● กรณี ไม่มีวีซ่า หากมีความประสงคใ์ห้ทางบริษทัด าเนินการยืน่เอกสารวซ่ีา จะตอ้งมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ ท่านละ 5,300 บาท  

● กรณีท่ี ยังไม่ออกตั๋ว และวซ่ีาไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหัก 

ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินท่านละ 5,000 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมในการยนืวซ่ีา และจะคืนเงินส่วนท่ีเหลือให้ภายใน 7 วนั หลงัจากวนัทราบผล  

● กรณีท่ี ออกตั๋วแล้ว และวซ่ีาไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าธรรมเนียมตามราคาจริง 

● กรณี วีซ่าไม่ผา่น การพิจารณาจากทางสถานทูต บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบเก่ียวกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ 

● การยืน่ขอวซ่ีาเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ีระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีา ไม่นอ้ยกวา่ 4-6 สัปดาห์ 

ก่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวซ่ีาของท่านได ้และท่านจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซ่ีา

อีกคร้ังหน่ึง) 

● กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวซ่ีาล่าชา้ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลวซ่ีาของท่านไม่ผา่นบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

 

การยกเลิก 

● แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจ าทั้งหมด  

● แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  

● แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท  

● แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 

● แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์  

● ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  

● กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ 

● บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การ

จลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเหนือการควบคุมของบริษทัฯ 
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เอกสารประกอบการขอ VISA  สถานทูตองักฤษ 
 

สถานท่ีติดต่อ 

การขอวซ่ีาผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือดว้ยตนเอง ณ ศูนยรั์บค าร้องขอวซ่ีา **ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันท าการ ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด

นักขัตฤกษ์** 

 

การเตรียมเอกสาร  

1. ส าหรับบุคคลท่ัวไป 

● หนงัสือเดินทางมีอายเุหลือนับจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือน (ถา้ท่านท่ีมี

พาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาดว้ย)  

● รูปถ่ายสี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแวน่ตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุด

ครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิม้, พื้นหลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และห้ามเป็นภาพถ่าย

ท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

● ส าเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 

● กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ/เบอร์บา้น/เบอร์ท่ีท างาน/ท่ีอยู ่เพื่อใชใ้นการยืน่ขอวซ่ีา 

● กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรส และเอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวติ) ใบมรณะบตัร  

● ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  

● หลกัฐานการเงิน (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดียวกนั) 

1. หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ ช่ือเจา้ของ

บญัชี ให้ครบถว้น (สะกดช่ือ-นามสกุลให้ถูกตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต) มี อายไุม่เกิน 20 วนั นบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา 

2. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดง

ในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (สะกดช่ือ-นามสกุลให้ถูกตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต) มี อายไุม่เกิน 20 วนั นบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา 

3. สมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์อพัเดทให้เป็นปัจจุบนัและน าสมุดไปแสดงให้เจา้หนา้ท่ีสถานทูตในวนัสัมภาษณ์ 

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรัพยเ์ล่มเดียวกนัเท่านั้น ** 

● หนงัสือรับรองการท างาน (ฉบบัจริง) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

1. กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัทัว่ไป ใชห้นงัสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนา้หนงัสือ

รับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3. กรณีท าธุรกิจส่วนตวั (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนการคา้) ให้ท าหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการเพียงหลกัฐาน

เดียวยืน่ต่อสถานทูตได ้  

2. ส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ท่ีเดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป และขอเพิ่มเติมดงัน้ี)  

● หนงัสือรับรองการเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น  

3. ส าหรับเด็ก ท่ีไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง และอายุไม่เกิน 20 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี) 

● หนงัสือยนิยอมให้บุตรเดินทางท่ีท าจากท่ีวา่การอ าเภอ (ถา้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง ไม่ตอ้งท า)  

● หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

● กรณีผูเ้ดินทางอายตุ  ่ากวา่ 15 ปีขอส าเนาสูติบตัร พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ (ไม่สามารถใชบ้ตัรประชาชนเด็กได)้  

● ส าเนาบตัรประชาชน (บิดา และมารดา)   

● ใบรับรองการท างานงานของบิดา หรือ มารดา 

● กรณีท่ีบิดา หรือมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากตน้สังกดั และส าเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด  

● หลกัฐานการเงิน (ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือมารดา  

● ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง 

4. ส าหรับบุคคลท่ีถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถ่ินพ านักอยู่ในประเทศไทย 

● กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวซ่ีาอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็นหนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่ม

เหลือง) ก่อน  
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● ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาได ้(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวซ่ีาข้ึนอยูก่บัทางสถานทูต) 

 

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามท่ีระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่าของท่าน *** 

 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไป

อ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน  
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เอกสารขอย่ืน VISA  องักฤษ 
  ***กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เท่าน้ัน*** 

 

1. ช่ือ-นามสกุล ผูเ้ดินทาง (ภาษาไทย)   

2. ช่ือ-นามสกุล ผูเ้ดินทาง (ภาษาองักฤษ)   

3. วนั/เดือน/ปีเกิด   เช้ือชาติ  สัญชาติ  สถานท่ีเกิด 

     ประเทศ     

4. ท่ีอยู ่(ถา้ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด)     

_  

   

รหัสไปรษณีย ์  

4.1 ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา  ปี    เดือน 

4.2 โทรศพัทบ์า้น   

4.3  ท่ีท างาน   

4.4  มือถือ    

4.5  โทรสารFax   

4.6  E-Mail   

 5.  มีหนงัสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด     เล่ม      

5.1 หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า   

                 วนัท่ีออก   หมดอาย ุ  

5.2 หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า   

                 วนัท่ีออก   หมดอาย ุ  

6. หนงัสือเดินทางปัจจุบนัเลขท่ี    

วนัท่ีออก   หมดอาย ุ  

   7.  ประเทศท่ีเคยเดินทางไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และวตัถุประสงคใ์นการไป 

7.1 ประเทศ   

       วนัท่ีเดินทางไป   วนัท่ีเดินทางกลบั   

       เหตุผลในการเดินทาง   

 7.2 ประเทศ   

       วนัท่ีเดินทางไป   วนัท่ีเดินทางกลบั   

       เหตุผลในการเดินทาง   

7.3 ประเทศ   

       วนัท่ีเดินทางไป   วนัท่ีเดินทางกลบั   

       เหตุผลในการเดินทาง   

7.4 ประเทศ   

       วนัท่ีเดินทางไป   วนัท่ีเดินทางกลบั   

       เหตุผลในการเดินทาง   

7.5 ประเทศ   

       วนัท่ีเดินทางไป   วนัท่ีเดินทางกลบั   

       เหตุผลในการเดินทาง   

7.6 ประเทศ   

       วนัท่ีเดินทางไป   วนัท่ีเดินทางกลบั   

       เหตุผลในการเดินทาง   

7.7 ประเทศ   

       วนัท่ีเดินทางไป   วนัท่ีเดินทางกลบั   

       เหตุผลในการเดินทาง   
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7.8 ประเทศ   

       วนัท่ีเดินทางไป   วนัท่ีเดินทางกลบั   

       เหตุผลในการเดินทาง   

7.9 ประเทศ   

       วนัท่ีเดินทางไป   วนัท่ีเดินทางกลบั   

       เหตุผลในการเดินทาง   

7.10 ประเทศ   

       วนัท่ีเดินทางไป   วนัท่ีเดินทางกลบั   

        เหตุผลในการเดินทาง   

8. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม่   

8.1 หากท่านเคยเขา้ประเทศองักฤษเม่ือ   

8.2 วนัเดือนปีท่ีเคยเขา้คร้ังล่าสุด   

8.3 รวมทั้งหมดก่ีวนั   

8.4 วตัถุประสงคใ์นการไป   

9. ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวซ่ีาองักฤษ หรือประเทศอ่ืนๆหรือไม่   

9.1 หากท่านเคย เคยถูกปฏิเสธจากประเทศ   

9.2 สาเหตุในการถูกปฏิเสธวซ่ีา   

10. สถานภาพ    ❍ โสด   ❍ หยา่ และมีทะเบียนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

        ❍ แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน) ❍ แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกี่ยวกับด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 

11. งานปัจจุบนัท าอาชีพ, ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

11.1 ช่ือบริษทัท่ีท างาน   

11.2 วนัท่ีเร่ิมการท างาน   

11.3 ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน   

12. ท่านมีรายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรือไม่   ❍ มี  ❍ ไม่มี   

12.1 ถา้มีโปรดกรอกรายละเอียด   

12.2 เงินเดือน        บาท 

13. รายไดร้วมต่อเดือนจากทุกงานท่ีท่านท า     บาท 

14. ท่านมีรายรับจากแหล่งอ่ืนๆหรือไม่รวมทั้งเพื่อนๆ และครอบครัว ❍ มี รายได ้  บาท ❍ ไม่มี 

14.1  ถา้มีโปรดแสดงรายละเอียด   

      15. ท่านไดมี้การออมเงิน เช่น ไดซ้ื้อบา้น , ท่ีดิน , อสังหาริมทรัพย ์, ซ้ือหุ้นเล่นแชร์หรือไม่ 

❍ มี โปรดแจง้รายละเอียด และระบุจ านวน     _         ❍ ไม่มี 

16. ท่านแบ่งรายไดข้องท่านให้กบัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่   

17. ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่   

18. ในการเดินทางคร้ังน้ีใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายให้ท่าน   

19. ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม ค่าอาหาร   

20. ถา้มีคนจ่ายให้ท่านไม่วา่จะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด เขาไดจ่้ายให้เป็นจ านวนเงินเท่าไหร่   

21. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่   

 

กรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิม่เติม 

22. ช่ือ-นามสกุล ของคู่สมรส   

22.1 วนั/เดือน/ปีเกิด ของคู่สมรส   

22.2 เช้ือชาติ               สัญชาติ   
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22.3 หมายเลขหนงัสือเดินทาง   วนัท่ีออก   หมดอาย ุ  

22.4 ท่ีอยูปั่จจุบนัของคู่สมรส  

 

  

 

กรณีท่ีมีบุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพิม่เติมทุกคน 

23. ช่ือ-นามสกุล ของบุตรคนท่ี 1   

วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร   เช้ือชาติ   สัญชาติ    

สถานท่ีเกิด   หมายเลขหนงัสือเดินทาง   

วนัท่ีออก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่  

 

  

ช่ือ-นามสกุล ของบุตรคนท่ี 2   

วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร   เช้ือชาติ   สัญชาติ    

สถานท่ีเกิด   หมายเลขหนงัสือเดินทาง   

วนัท่ีออก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่  

 

  

ช่ือ-นามสกุล ของบุตรคนท่ี 3   

วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร   เช้ือชาติ   สัญชาติ    

สถานท่ีเกิด   หมายเลขหนงัสือเดินทาง   

วนัท่ีออก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่  

 

  

ช่ือ-นามสกุล ของบุตรคนท่ี 4   

วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร   เช้ือชาติ   สัญชาติ   

สถานท่ีเกิด   หมายเลขหนงัสือเดินทาง   

วนัท่ีออก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่  

 

  

 

ข้อมูลของบิดา และมารดา 

24. ประวติัของบิดา  

ช่ือ-นามสกุล ของบิดา   

วนั/เดือน/ปีเกิด ของบิดา   สถานท่ีเกิด   

ประเทศท่ีเกิด   เช้ือชาติ   สัญชาติ    

หมายเลขหนงัสือเดินทาง    วนัท่ีออก   หมดอาย ุ  

25. ประวติัของมารดา  

ช่ือ-นามสกุล ของมารดา   

วนั/เดือน/ปีเกิด ของมารดา   สถานท่ีเกิด   

ประเทศท่ีเกิด   เช้ือชาติ   สัญชาติ    

หมายเลขหนงัสือเดินทาง    วนัท่ีออก   หมดอาย ุ  
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ใบจองทัวร์  ยุโรป 
 

ช่ือ – นามสกลุผู้จอง *:     

จ านวนผู้เดินทาง *:      _     ท่าน 

โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก *:  เบอร์โทรศัพท์:     เบอร์แฟกซ์:    

                                       เบอร์มือถือ:    

E-mail *:     

จ านวนวัน *:      _     วัน       _   คืน 

เดินทางโดยสายการบิน:     

วันเดินทาง *:     

 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรณีเดินทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ ให้ตรงกับหน้าหนังสือเดินทาง):  

1. ช่ือ – นามสกลุ:   

  

เลขท่ีพาสปอร์ต:   สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

2. ช่ือ – นามสกลุ:   

  

เลขท่ีพาสปอร์ต:   สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

3. ช่ือ – นามสกลุ:   

  

เลขท่ีพาสปอร์ต:   สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

4. ช่ือ – นามสกลุ:   

  

เลขท่ีพาสปอร์ต:   สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

5. ช่ือ – นามสกลุ:   

  

เลขท่ีพาสปอร์ต:    สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

 

ห้องพกั 1 ท่าน:     _      ห้อง   ห้องพกั 2 ท่าน:            ห้อง 

 

เตียงเสริม:           ห้อง   เด็กพกักับผู้ใหญ่:            ห้อง  

อาหาร:  ☐  ไม่ทานเน้ือวัว ☐  ไม่ทานเน้ือหมู ☐  ไม่ทานสัตว์ปีก ☐  ทานมังสาวิรัต 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: 
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