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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 

◊ หอนาฬกิาทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในโลก BIG BEN 

◊ พระราชวงับคักิง้แฮม เป็นพระราชวงัประจ าราชวงศอ์งักฤษ 

◊ สญัลกัษณ์ของกรงุลอนดอน สะพานหอคอยแหง่กรงุลอนดอน  

◊ ชมสถาปตัยกรรมอนังดงาม มหาวหิารซอลสบ์ร ีโรงอาบน า้โรมนั 

◊ ล ิม้ลองอาหารมือ้สดุพเิศษทีร่า้นอาหาร Four Season 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◼ FLIGHT:  

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

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

 

11.00 น . พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ประต ู6 เคานเ์ตอร ์L สาย

การบนิ SCOOT โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรทีน่ั่ง โหลด

สมัภาระโดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่งและ

ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานลอนดอนแกตวคิ 

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

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

ทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 7 ชัว่โมง) 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็น  

 จากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสูท่ีพ่ักในเมอืงแกตวคิ ลอนดอน 

ทีพ่กั:  Hotel Novotel Excel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

            (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวนัเดนิทาง)  

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที1่) 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงซาลสบ์วัร ี ่(Salisbury) เมอืงชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ (ระยะทาง130 ก.ม./ใชเ้วลา2
ชม.)  อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องกรุงลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ทัง้ทุ่ง
หญา้อันกวา้งใหญ่ทีส่วยงามตามเสน้ทางผ่าน จากนัน้ น าท่านชม กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 1
ใน 7สิง่มหัศจรรยข์องโลก กองหนิหรอืแนวแท่งหนิทีเ่ป็นความลับด ามดืในชว่งหนึง่ของประวัตศิาสตร ์แนวหนินี้มี
ข น า ด มหึม า เ รี ย ง ร า ย ร า ว ๆ  3 
กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิ
ทรงสงูขนาดใหญ่ประมาณ112 กอ้น 
ตัง้โดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูป
ว งกลมซ อ้นกั นอยู่  3 ว งมีอ า ยุ
ป ร ะมาณปลายยุคหินถึงต น้ยุค
บรอนซ ์ใหท้่านไดเ้ก็บภาพที่ระลกึ
ถา่ยรูปตามอัธยาศัย จากนัน้ น าทา่น
เดนิทางสูเ่มอืงบาธ 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ 
ภตัรคาร (มือ้ที ่2) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-11 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

26 มถินุายน – 1 กรกฎาคม 65  49,500 42,000 
16,500 

20  

17 - 22 กรกฎาคม 65 49,500 42,000 20 

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 8,500 บาท << 

วนัที ่1            กรงุเทพฯ  - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ - ทา่อากาศยานลอนดอนแกตวคิ                                          

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

ลอนดอน                                                                                                                                     อาหารเชา้, เทีย่ง,เย็น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาธ (ระยะทาง64 กม./ใชร้ะยะเวลา 1ชม.) เมอืงเก่าแก่ทีม่อีายุยาวนานกว่า 2,000 ปีเพือ่

ชม โรงอาบน า้โรมนั ที่สรา้งขึ้นมาตัง้แต่ยุคโรมัน
โบ ร าณ เ ป็นสถานที่ท่ อ ง เที่ ย วที่ มีคุณค่ าทาง
ประวัตศิาสตรเ์ป็นอยา่งมาก ภายในมกีารตกแตง่อยา่ง
งดงามตามสถาปัตยกรรมแบบโรมันดว้ยหลักฐานการ
เป็นบอ่น ้าพุรอ้นและซากอาคารเกา่แกท่ีห่ลงเหลอือยู่
ท าใหเ้มอืงบาธไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกจาก
องคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 ต่อมามกีารปรับปรุง
ซ่อมแซมตัวอาคารดว้ยเงนิลงทุนถงึ 5.5 ลา้นปอนด์
และเสร็จสิน้ในปี 2011 จากนัน้เดนิทางต่อสูต่ัง้อยู่ใน
ใจกลางเมือจัตุรัสแห่งนี้มักมีการชุมนุมและการ
ประทว้งอยู่บ่อยครัง้ เพราะมีการรายลอ้มดว้ยตกึทีม่ี
ความส าคัญทางการเมอืง ตลุาการ และศาสนา ซึง่ตัง้ตระหง่านโดดเดน่ ณ บรเิวณนัน้ ถา่ยภาพสิง่ปลกูสรา้งอันเป็น4 
สะพาน Pulteney เป็นสะพานขา้มแมน่ ้าเอวอนในเมอืงบาธ ประเทศอังกฤษ เสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1774 เชือ่มโยง
เมอืงนี้กับดนิแดนของตระกลู Pullney ทีต่อ้งการจะพัฒนา ออกแบบโดยโรเบริต์ อดัมในสไตลพ์ัลลาเดยีน นับวา่ไม่
ธรรมดาเพราะมรีา้นคา้ทีส่รา้งขึน้เต็มพืน้ทีท่ัง้สองดา้น ไดร้ับการก าหนดใหเ้ศูนยเ์    กลางของเมอืง จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสูเ่งลออ 

      เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)  

ทีพ่กั:  Hotel Novotel Excel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

            (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวนัเดนิทาง)  

วนัที ่3               ลอนดอน - ถนนออ๊กฟอรด์ – 10 Downing Street - London eye -  บิก๊เบน - พระราชวงับคักิง้แฮม  

                         – จตัรุสัรฐัสภาแหง่กรงุลอนดอน – สะพานหอคอยแหง่กรงุลอนดอน        อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที4่) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนออ๊กฟอรด์ (Oxford Street) เป็นยา่นชือ่ดังในกรงุลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

2.4 กโิลเมตร มรีา้นคา้และรา้นอาหาร คาเฟ่ประมาณ 300 แหง่เทีย่วชม

รา้นคา้ชือ่ดังนับรอ้ย รา้นอาหารและคาเฟ่ในถนนแหง่การชอ้ปป้ิงทีค่กึคัก

ทีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป ไมว่า่จะเป็นพลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที,

หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลยุส,์ หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ 

ซึง่แตล่ะหา้งก็ลว้นแลว้แตม่ชีือ่เสยีงดว้ยกนัทัง้สิน้ อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบ

รนดเ์นมไดต้ามอัธยาศัย  

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่)  

บา้นเลขที ่10 ถนนดาวนงิ (10 Downing Street) ในลอนดอน หรอื

ที่รูจ้ักกันทั่วไปในสหราชอาณาจักรว่า บา้นเลขที่ 10 เป็นที่พ านักและ

ส านักงานอยา่งเป็นทางการของขนุคลังเอกเก็บภาพความประทับใจสวยๆ 

กับแลนด์มาร์คยอดนิยม อาธิ London Eye เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์ค

ส าคัญของกรุงลอนดอนทีห่ลายคนคุน้ชนิกันด ีเป็นชงิชา้สวรรคท์ีม่ขีนาด

ใหญ่และสูงทีสุ่ดในยุโรป(เคยสูงทีสุ่ดในโลกมาก่อน) ซึง่มคีวามสูงถงึ 

135 เมตร หรือ 443 ฟุต ตัง้อยู่รมิแม่น ้าเทมส ์ย่าน Southwark เปิดให ้

ประชาชนเขา้ชมอย่างเป็นทางการ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2000 ซึง่นักท่องเทีย่ว

สามารถเพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ของเมืองลอนดอนที่ค่อยๆ

เคลือ่นสงูขึน้ไดแ้บบ 360 องศา เชน่ Houses of Parliament อาคาร

รฐัสภาแห่งองักฤษ ถงึแมว้่าจะเก็บภาพภายในไม่ได ้แต่สามารถเก็บ

ภาพภายนอกไดอ้ยา่งแน่นอน ส าหรับอาคารรัฐสภาแหง่นี้นัน้มวีวิทวิทัศน์

ที่สวยงามเป็นอย่างมากถา้หากคุณมองจากดา้นนอกเขา้ไปที่อาคาร

รัฐสภาแลว้ก็คุณจะเห็นฉากของแม่น ้ าท าซึง่อยู่ดา้นหนา้ของอาคาร

รัฐสภาแห่งนี้นานๆที่นี่จึงเป็นวิวที่งดงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

นอกจากนี้ตรงใกลก้ับบรเิวณอาคารรัฐสภาคุณยังจะไดเ้จอกับ อสิระให ้

ท่านถ่ายรูปดา้นนอก หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big ben clock tower) ที่

เป็นหนึง่ในนาฬกิาทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลก สัญลักษณ์ส าคัญของทัง้กรุง

ลอนดอนและสหราชอาณาจักร รวมถงึปรากฎอยู่ในงานศลิปะ หนังสอื 

ภาพยนตร์ และโทรทัศน์มากมาย ซึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภาอังกฤษ 

ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬกิาบิ๊กเบนเป็นสว่น

หนึ่งของcงชัน้สามเป็นทีพ่ักอาศัยส่วนตัวและมหีอ้งครัวอยู่ชัน้แรกของ

อาคาร ชัน้อืน่ ๆ เป็นทัง้ส านักงาน, หอ้งประชมุ, หอ้งรับแขก, หอ้งน่ังเลน่

และหอ้งทานอาหาร ทีซ่ ึง่นายกรัฐมนตรไีดพ้บปะและสังสรรคก์ับบรรดา

แขกผูม้เีกยีรตแิละเหล่ารัฐมนตรใีนคณะรัฐบาล พระราชวงับคักิง้แฮม 

(Buckingham Palace) ดา้นนอกซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะ

ไดรั้บการสถาปนาเป็นพระราชวัง ประจ าราชวงศอั์งกฤษ ดา้นนอกท่าน

สามารถดูโชวก์ารเปลีย่นเวรของทหารยามทีป่ฏบิัตกิารอยู่ในพระราชวัง 

และดคูวามสวยงามและยิง่ใหญข่อง พระราชวังบัคกิง้แฮมไดอ้กีดว้ย เดนิ

ชมจตัุรสัรฐัสภาแห่งกรุงลอนดอน (Parliament square) นี่เป็น

สถานที่เปิดของลอนดอน ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจกับสิง่

ปลูกสรา้งอันเป็นสัญลักษณ์คู่เมอืงหลวงแห่งนี้ ประดับประดาดว้ยสนาม

หญา้สเีขยีวและประตมิากรรมมากมาย ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืง จัตรุัสแหง่นี้

มักมกีารชมุนุมและการประทว้งอยูบ่อ่ยครัง้ เพราะมกีารรายลอ้มดว้ยตกึที่

มคีวามส าคัญทางการเมอืง ตลุาการ และศาสนา ซึง่ตัง้ตระหง่านโดดเดน่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ บรเิวณนัน้ ถ่ายภาพสิง่ปลูกสรา้งอันเป็นสัญลักษณ์ประจ ากรุงลอนดอน สะพานหอคอยแหง่กรุงลอนดอน

(London Tower Bridge) เป็นสะพานทีข่ ึน้ชือ่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน โดยมลีักษณะเป็นสะพาน

ยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ทัง้ยังประกอบไปดว้ยหอคอย 2 หอ จงึท าใหส้ะพานแหง่นี้มชี ือ่เรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ 

สะพานหอคอย น่ันเอง ซึง่ก็ถอืเป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วในกรุงลอนดอนทีไ่ม่ควรพลาดทีจ่ะแวะมาชมความ

สวยแปลกตาของทีน่ี ่ 

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

 ทีพ่กั:  Hotel Novotel Excel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

                 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที7่)   

อสิระใหท้่านไดท้่องเทีย่วและพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัย โดยมไีกดแ์นะน าเสน้ทางใหท้่าน จนถงึเวลานัดหมาย ใน

วันนีจ้ะเป็น  อสิระอาหารเทีย่งและเย็น เพือ่สะดวกแกท่า่นในการทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั:  Hotel Novotel Excel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

             (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที8่)   

จากนั้นน าท่าสู่  บิสเตอร์ ว ิลเลจ  (Bicester outlet) 

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

ใหญย่อดนยิมของบรรดานักทอ่งเทีย่วจากท่ัวโลกเพือ่ตะลยุช

อปป้ิง มสีนิคา้แฟชั่นมากมายใหเ้ลอืก ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้

แบรนดด์ังระดับโลก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ตาม

แ ฟชั่ น  เ ช่ น   Mulberry, Stella McCartney, DVF, 

Coach, Saint Laurent Paris และ Marni อีกทั ้งยั งมี

รา้นอาหารและเครือ่งดืม่ในคาเฟ่และรา้นอาหารในหมูบ่า้นให ้

ลองเลอืกชมิอกีดว้ย อสิระใหท้า่นเดนิถา่ยรปูและชอปป้ิงตาม

อัธยาศัย   อสิระอาหารเทีย่งและเย็น เพือ่สะดวกแก่

ทา่นในการทอ่งเทีย่ว 

ค า่ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวคิ กรุงลอนดอน เพื่อเดนิทางกลับสู่

กรงุเทพฯ 

19:00 น.  เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่QR096 

22.05 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR751 

16.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

Update 18/3/2565 

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

วนัที ่4                อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                                                     อาหาร เชา้ 

วนัที ่5                   ลอนดอน - อสิระชอ้ปป้ิงที ่บสิเตอร ์วลิเลจ – ทา่อากาศยานแกตวคิ                         อาหาร เชา้ 

วนัที ่6                ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ                                                       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( Update 20 มกราคม 2565 ) 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย เดนิทางเขา้ประเทศองักฤษมผีลบงัคบัใช ้11 FEB 2022 

ผูท้ ีไ่ดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งมผีล Test Covid 

1. ฉดีวัคซนีครบแลว้ 2 เข็ม 

2. เด็กอายตุ า่กวา่ 4 ปี 

3. ผูท้ีร่ักษาหายจากโควดิแลว้  

4. บคุคลทีป่่วยและไมส่ามารถเทสโควดิได ้

ตอ้งแสดง Vaccine certificateเพือ่เขา้ประเทศอังกฤษ 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. เด็กอาย ุ5-17 ปี ทีฉ่ีดวัคซนีไมค่รบ ตอ้งเดนิทางพรอ้มผูป้กครองทีฉ่ีดวคีซนีครบ และเขา้ตรวจ RT-PCR เมือ่เดนิทางถงึประเทศ

อังกฤษวันที ่2 

2. ผูท้ีฉ่ดีวัคซนีไมค่รบโดส  

3. ผูท้ีไ่มไ่ดฉ้ดีวัคซนี  

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม 

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

►ผูเ้ดนิทางเขา้สหราชอาณาจกัรจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ ชนดิของวคัซนีโควด-19 ทีส่หราชอาณาจกัรรบัรอง 

ม ีดงันี ้หากไดรั้บวัคซนีชนดิใดชนดิหนึง่ดังตอ่ไปนีค้รบโดสภายใน 14 วันกอ่นเดนิทางจะถอืวา่ทา่น "ฉีดวัคซนีครบโดส" แลว้ โดย

สามารถฉีดไขวไ้ดเ้ชน่กนั 

    Oxford/AstraZeneca (รวมถงึวัคซนีแอสตราเซเนกาทีผ่ลติในประเทศไทย) 

    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) (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)      

2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง 

4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 20,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอัปโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 

4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 

2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ัฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผล

การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR (ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ) 

ข ัน้ตอนที ่4 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตัว  

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ั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 าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่

ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ

ไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพักเดีย่ว

เพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีง

แทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้10 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่าย

การบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภัย Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอื

อบัุตเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลมุการรักษา

เทา่นัน้ (เขา้รับรักษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณี

ลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 

เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกนัภัยเดนิทางอันนโีดยทัง้นี้การท าประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ 

ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่น

สามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความ

คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไป

แลว้ 

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

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

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 และค่าตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรบัส่ง

สนามบนิ เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ) 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน

ได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอื

อุบตัเิหตุตา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลุมการรกัษา

เท่าน ัน้ (เขา้รบัรกัษาในรูปแบบอืน่ๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณี

ลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิทัฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 

เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันโีดยท ัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษิทั  มากกวา่ขอ้บงัคบั 

ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่าน ัน้ แต่ท ัง้นี ้ท่าน

สามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครอง

เพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ 

ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 30-45 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่วซีา่องักฤษ ตามวนัเวลาทีน่ดัหมาย ** 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

 

 

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

ประเทศไทย หากเคยมพีาสปอรต์เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก็่ตาม กรุณาจัดสง่ใหก้ับทางบรษัิท และ

น าไปแสดงกบัเจา้หนา้ที ่ณ ศนูยย์ืน่วซีา่อังกฤษ VFS Global เพือ่งา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่ของทา่น  

 

2.เอกสารสว่นตวั 

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

 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

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

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 

 

กรณีเด็กอายตุ า่กวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบัิตร 

 

กรณีเด็กอายตุ า่กวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบัิตร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา

บดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอม

สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของ

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

ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค ารอ้งขอวีซ่า บดิา-มารดา 

จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนา

ใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

3.หลกัฐานการท างาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุัน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

3.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจ

อยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

 

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

ส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

3.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

3.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปี

เกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

 

3.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสาร

ประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

4.หลกัฐานการเงนิ  

4.1 กรณีออกค่าใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรือส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ า (บัญชสี่วนตัว) 

รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 3 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมี

ยอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายได ้

อยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) ซึง่

ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนั Statement ขา้งตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro เทา่นัน้ 

 

 

4.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสมัพันธร์ะหวา่งตนกบัผูเ้ดนิทาง (Sponsor 

Letter) และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยจากทางธนาคารเทา่นัน้ โดยใหบ้คุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน (Sponsor) ด าเนนิการ

ตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจาก

ทางธนาคารเทา่นัน้ โดยระบชุือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญช ี(Sponsor) และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุน เอกสาร

ตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกับพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านัน้   (กรุณายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ 

บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน) 

 

 หมายเหต:ุ หากสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์ (Bookbank) หรอืมปีระวัตกิารเดนิบัญชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขที่

ก าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 

 
กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

5.เง ือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ เนื่องจาก

บรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูล

สว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบวา่ขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มลูไม่ถูกตอ้งกับความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซีา่ 

หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 

 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หาก

ด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่น

จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 

  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มัครบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามที่

สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทัง้นี้บริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่เพื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัง้ช่วย

ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่าน

จัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาตอ่วซีา่ของท่าน 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 30-45 วันท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่วซีา่อังกฤษ ตามวันเวลาทีนั่ดหมาย ** 
 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

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

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

  เหตผุลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) ...............................  เปลีย่นเมือ่วันที ่(วัน/เดอืน/ปี) ....................... 

3. วัน/เดอืน/ปี เกดิ ..........................................  อาย ุ............... ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 

4. ทีอ่ยูปั่จจบุัน  .................................................................................................................................... 

                     ต าบล .................... อ าเภอ .................... จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย ์

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

5.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบัุน ทา่นอาศัยมากีปี่  ....................................... 

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

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

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

9.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส และบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชือ่-สกลุ,วัน/เดอืน/ปี เกดิ เลขทีพ่าสปอรต์ 

   สถานทีเ่กดิ 

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

         เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

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

         เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

    3.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ .........................  

         เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

10.ทา่นม ีPassport หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่หรอืไม ่(ถา้มกีรณุาระบรุายละเอยีด) 

 - เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 

 - เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 

11.ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา  



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

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

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

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

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

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

12. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรณุาระบ ุ

 ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

 ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

 ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

 ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

13.ทา่นเคยท างานเหลา่นีห้รอืไม ่(ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ) .................... 

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

     ต าแหน่งงาน/คณะ สาขาวชิาทีเ่รยีน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองทีท่า่นใชย้ืน่สถานทตู) ....................................... 

     ลักษณะ/รายละเอยีดของงานทีป่ฏบิัต ิ.................................................................................................... 

     ชือ่บรษัิท/ทีท่ างาน/ชือ่รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ..........................................................................  

     ทีอ่ยูเ่ลขที ่........................ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน ........................................... 

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

     รหัสไปรษณีย ์................. โทรศัพทท์ีท่ างาน ................................ อเีมล ์................................................ 

15.วันทีเ่ริม่ตน้ท างาน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองการงาน โปรดระบ ุวัน/เดอืน/ปี)  .................................................. 

16.รายไดต้อ่เดอืน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองการงาน) ............................................บาท  

17.อาชพี/รายไดเ้สรมิ นอกเหนอืจากอาชพีหลัก ถา้ม ี(กรณุาระบรุายละเอยีด)  .................................................... 

18.คา่ใชข้องทา่นทัง้หมด ตอ่เดอืน  .................................... บาท 

19.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่งๆ ตอ่เดอืน  ..........................  บาท 

20.ทา่นมหีลักทรัพยส์ว่นตัวนอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบัตร, สลาก, หุน้, ใหเ้ชา่ ฯลฯ (ถา้มกีรณุาระบ)ุ 

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

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

22.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยไดร้บัวซีา่องักฤษ หรอืไม ่

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

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

     ประเภทวซีา่ทีไ่ดรั้บ ................. วัน/เดอืน/ปี ทีอ่นุมัตวิซีา่ .................  วัน/เดอืน/ปี หมดอายวุซีา่ ...................... 

     ทา่นเดนิทางออกจากประเทศไทยในวันที ่....................... และเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษในวันที ่....................... 

24.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษ หรอืไม ่

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      วัน/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ ..................................................................... 

25.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่ เขา้ประเทศอืน่ๆ (นอกเหนอืจากประเทศอังกฤษ) หรอืไม่ 

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

                                      วัน/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ .............................................................................. 

26. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

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

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ .......................................................... 

   บัตรเครดติ    ความสมัพันธ ์.........................................................   

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

 
หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตูกรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัิน

ตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี!! 

 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    พรอ้ม

จัดส่งใหก้ับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไม่

รับผดิชอบทกุกรณี 

  - กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่นสถานทูต 

เนื่องจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าสง่ขอ้มูลทีไ่ม่สอดคลอ้งกับ

ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านใหช้ดัเจน (ระบุ

เป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 

 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สปัดาห ์กอ่น

ถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางที่
คอยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศนูยรั์บค ารอ้งยืน่วซีา่อังกฤษ VFS Global, Soi Sukhumvit 13 

 

 

 


