
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สโตนเฮ้นจ์ | บ้านเช็คสเปียร์ | ปราสาทเอดินเบิร์ก  
สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด| ลอนดอน 

เดินทาง ก.พ. – มิ.ย.63   
ราคาเร่ิมต้นเพียง   

วันแรก กรุงเทพฯ   

21.00 น. 

 

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – เมืองบาธ – เมือง
คาร์ดิฟฟ์    

00.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เที่ยวบินที่ TG 910  



 

 

06.20 น. 

ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ เดือนเมษายนเป็นต้นไป จะออกเดินทางเวลา 00.55 น.และไปถึงลอนดอนเวลา 07.15 น. 
เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ช่ัวโมง  และจะเปล่ียนเป็น 6 ช่ัวโมง ในวันที่ 29 มีนาคม 
2563) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บัวร่ี (Salisbury) น าท่านชมเสาหินส
โตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาด
ใหญ่ ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซ่ึงไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
         บ่าย น าท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่น า้เอวอนในบริเวณที่มีน า้พุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตัง้ถิ่น

ฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอ านาจ และเป็นผู้สร้างโรงอาบน า้โรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์น า้แร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซ่ึงมี
ประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตัง้ของบ่อน า้แร่ร้อนคิงส์ ( The 
Sacred Spring) ส่วนที่สอง คือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการ
น า้แร่ซ่ึงมีทัง้สระว่ายน า้, บ่อน า้แร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน า้ และส่วนที่เป็น Turkish Bath จากนัน้เดินทางต่อสู่เมืองคาร์ดิฟฟ์ 
(Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส์ (Wales) หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตัง้ของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นที่พ านัก
ของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยก าแพงโบราณ จากนัน้ผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่
ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ,   สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ท าการของรัฐ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก CLAYTON HOTEL CARDIFF  หรือเทียบเท่า  

วันที่สาม เมืองคาร์ดิฟฟ์ – Bourton On The Water – บ้านเช็คสเปียร์ – ลิเวอร์พูล  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water  ซ่ึงเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่มีความ

สวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซ่ึงเป็นหิน 
Cotswold stone เท่านัน้ ภายในหมูบ้านจะมีแม่น า้ Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น า้ เป็น
หมู่บ้านที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค จากนัน้เดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตัง้อยู่ริม
ฝ่ังแม่น า้เอวอน อันเป็นบ้านเกิดของวิลเล่ียม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare ) กวีที่มีช่ือเสียงที่สุดของอังกฤษ    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซ่ึง ร่มร่ืนไปด้วยสวนสาธารณะ น าท่านชมบ้านเช็คสเปียร์ (ด้านนอก) และชีวิตความเป็นอยู่

ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น า้เอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ    กวี
เอกผู้นี ้อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินค้าที่ระลึกจากร้านค้ามากมาย จากนัน้ออกเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) ได้รับการ
ยกย่องให้เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่นก าเนิดของวงดนตรีส่ีเต่าทองหรือเดอะบีทเทิล  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี ลิเวอร์พูล – วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือเลคดิสทริค – เมืองเอดินเบิร์ก 
ประเทศสก็อตแลนด์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere) สู่เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนาม



ว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวิน
เดอร์เมียร์ ด้วยการล่องเรือเลคดิสทริค ที่ท่านจะได้ช่ืนชมกับความเป็นธรรมชาติในทะเลสาบ จากแอมเบิลไซด์สู่เมืองเบาว์
เนส ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามยิ่ง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเข้าสู่เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อต

แลนด์  (Scothland) ดินแดนที่ ตั ง้อยู่ ในพื น้ที่ที่ สวยงาม น าท่ าน
เดินทางสู่ย่านเมืองเก่า สู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสาย
ส าคัญที่เช่ือมสู่พระต าหนักโฮล่ีรู๊ด (Palace of Holyroodhouse) ซ่ึง
เป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็น
ที่ประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL EDINBURGH PARK  หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า ปราสาทเอดินบะระ – แมนเชสเตอร์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อันสง่างามด้วยท าเลที่ตัง้บนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจาก

ทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและก าแพง
ปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา , 
โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพ่ือร าลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชัน้ใน
ส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเร่ืองราวของราชวงศ์แห่งสก็อต 
Outlet ฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย จากนัน้ออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ที่มีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่ง

แรกของโลก เป็นศูนย์กลางศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทัง้ยังเป็นเมืองที่ตัง้ของสโมสรที่มีช่ือเสียงโด่งดังในวงการ
ฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี ้และสโมสรคริกเก็ต แลง
คาเชียร์ เคาน์ตี ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN MANCHESTER หรือเทียบเท่า 

วันที่หก แมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์  แทรฟฟอร์ด  – OUTLET – 
ลอนดอน   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium and 

Museum Tour ) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่ารวยที่สุดในโลก เป็นสนามที่ใหญ่เป็น
อันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76 ,212 คน เป็นรองจากสนาม
เวมบลีย์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียง
แห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนัน้ยังเป็น 1 ใน 2 สนามใน
อังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทัง้เข้า ชมพิพิธภัณฑ์ (Museum) ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้



สโมสร และ ยังมีส่ิงของ ถ้วยรางวัลต่างๆ แสดงโชว์อยู่ด้วย จากนัน้อิสระให้ท่านเลือกซือ้ของที่ระลึกของทีมที่ท่านช่ืนชอบใน
ร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล จากนัน้ น าท่านสู่ย่าน Manchester 
Piccadilly ถนนช้อปปิง้ที่คึกครืน้ที่สุดของเมือง หรือเดินเลือกซือ้สินค้าในห้าง Manchester Arndale ห้างขนาดใหญ่และ 
Market Street ที่มีร้าน   แบรนด์ดังเรียงรายเต็มไปหมดไม่แพ้ oxford street ในลอนดอน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (Fish and Chips) 
บ่าย น าท่ านเดินทางสู่  Bicester Village outlet ชอปปิ ้งจุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านให้เลือกสรร อาทิ  เช่น 

Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio 

Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด ลอนดอน – สะพานหอคอย – ลอนดอนอาย - ถนนอ๊อกฟอร์ด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลล่ีเซอร์คัส (PiccadillyCircus) เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มี

น า้พุ และรูปปัน้อีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลก้าร์ 
(Trafagal Square) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่
เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสู่
จัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ที่ตัง้ของรัฐสภาอังกฤษมาตัง้แต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยัง
เป็นท่ีตัง้ของหอนาฬิกาท่ีรู้ จักกันดีในนามหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งช่ัวโมง เป็น
นาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสุดในโลกและฝ่ังตรงข้ามท่ีมีแม่น า้เทมส์กัน้อยู่เป็นที่ตัง้ของชิงช้าสวรรค์ ลอนดอน อาย (London 

Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรป จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น า้เทมส์ที่
สามารถยกเปิดปิดได้ จากนัน้ถ่ายรูปคู่กับหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์อัน
เกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และ
แดนประหาร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้อิสระให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซือ้สินค้าตามอัธยาศัย บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็น

ศูนย์กลางการช๊อปปิง้ในกรุงลอนดอน มีร้านค้าเสือ้ผ้าแฟช่ัน เคร่ืองประดับ นาฬิกา ช่ือดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 
กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, 
Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis, House of Fraser และ ยังมีห้างสุดหรูอย่าง Selfridges ที่มีสินค้าซุปเปอร์แบรนด์ 
ตัง้อยู่อีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

วันที่แปด อิสระเที่ยวลอนดอนตามอัธยาศัย 

เช้า 
 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือ ค าแนะน า และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการส่ง ค่าใช้จ่ายทัง้หมดเป็นความ
รับผิดชอบของตัวท่านเอง เช่นชมพิพิธภัณฑ์บริติช(British Museum) ซ่ึงเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมของมนุษยที่ส าคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก มีการก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ้งต้นวัตถุที่เก็บ
รวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซ่ึงเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่ง



นีเ้ปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นครัง้แรกในวันที่15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุง
ลอนดอน อันเป็นสถานที่ตัง้ของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน หรือ เลือกซือ้สิน้ค้าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซ่ึงเป็น
ที่ตัง้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดังอย่าง ฮาร์วีย์นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซือ้สินค้า
แฟช่ันชัน้น าจากทั่วทุกมุมโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันอย่างมาก รวมทัง้มีร้านค้าแฟช่ันมากมายตัง้อยู่บริเวณ 
High Street เช่น  Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยั งมีถนนสโลน 
(Sloane Street) ที่ เป็ นที่ ตั ้งขอ งร้ าน  Super Brands อาทิ  เช่น  Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, 
Salvatore Ferragamo, MCM, ErmenegildoZegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior , Giorgio Armani, Dolce & 
Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

 อิสระอาหารกลางวันและค ่าตามอัธยาศัย  
    ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

วันที่เก้า ลอนดอน – เข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ – ช้อปป้ิง - สนามบิน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์(Windsor)เ พ่ือเข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle) เป็นพระราชวังตัง้อยู่ที่

วินด์เซอร์ สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษเม่ือปี ค.ศ. 1070สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก์  พระราชวัง
วินด์เซอร์เป็นพระราชฐานที่ยังมีผู้อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นพระราชฐานที่เก่าที่สุดที่มีผู้อยู่อาศัยที่ต่อเนื่องกันมา 
ตัง้แต่เร่ิมสร้างให้ท่านได้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์อาวุธ ชุดอัศวินนักรบ โล่ห์ ตราประจ าตระกูลขุนนาง 
ภาพวาดฝีพระหัตถ์ปรินซ์พิลลิป พระฉายาลักษณ์ส่วนพระองค์ ของใช้ส่วนพระองค์ ในวาระเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 90 
พรรษา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเลือกซือ้สิน้ค้าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซ่ึงเป็นที่ตัง้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดังอย่าง ฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey 

Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าแฟช่ันชัน้น าจากทั่วทุกมุมโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮร์รอดส์ที่
นิยมกันอย่างมาก รวมทัง้มีร้านค้าแฟช่ันมากมายตัง้อยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, 
Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็นที่ตัง้ของร้าน Super Brands อาทิ 
เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta 
Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

 หลังจากนัน้ น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาท า คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือ้ สินค้าปลอด
ภาษีในสนามบิน 

21.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน TG917 
ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่เดือน เมษายนจะออกเดินทางเวลา 21.25 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 15.00 น.  

วันที่สิบ กรุงเทพฯ 

16.00  น. 
 

 

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
 

 

 

 



ROMANTIC UNITED KINGDOM   

อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 10 วัน 7 คนื  โดยสารการบินไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-

3 ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ12ปี 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ท่ำน  

ท่ำนละ 

เด็กอำยุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ12ปี 

[มีเตียง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ท่ำน  

ท่ำนละ 

เด็กอำยุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ7ปี  
[ไม่มีเตียง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ท่ำน  

ท่ำนละ 

รำคำ 
ไม่รวมต๋ัว 
ท่ำนละ 

พักเด่ียวเพิม่ 
ท่ำนละ 

วนัที ่8 – 17 ก.พ. 63 59,900 59,900 59,900 59,900 34,010 10,900 

วนัที ่6 – 15 ม.ีค. 63 62,900 62,900 62,900 62,900 37,010 10,900 

 วนัที ่4 – 13 เม.ย. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 40,440 12,900 

วนัที ่12 – 21 เม.ย. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 44,440 12,900 

วนัที ่2 – 11 ม.ิย. 63 63,900 63,900 63,900 63,900 38,010 12,900 

วนัที ่18 – 27 ม.ิย. 63 63,900 63,900 63,900 63,900 38,010 12,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ตา่งจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดง
ตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชัน้ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 



ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่ส่ังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจากทาง
สายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
3. ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ช าระพร้อมเงินมัดจ า) 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 ปอนด์) 
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (20 ปอนด์) 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้  

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา
ระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  
3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไป
ยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของ
ท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า  

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต 
ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่นั่ งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 



3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็น
ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 
20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 
บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไป
ช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่า
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบิน
แล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) 
และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน 
แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน า้ ซ่ึง
ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการขอวซี่าประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

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

ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่รือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอื

ส ำหรับประทับวซี่ำอย่ำงนอ้ย 2 หนำ้ อำยุกำรใชง้ำนเหลอืไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน นับจำกวัน

เดนิทำงกลับ  และหนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไม่ช ำรุด (หนังสอืเดนิทำงเล่มเก่ำ กรุณำน ำมำ

ประกอบกำรยืน่วซี่ำดว้ย)  

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สญัชาติไทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ , ท างานอยู่

ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทาง

บริษทัให้ทราบทนัที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อก าหนดของทาง

สถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซ่ีาในประเทศไทย

ได้ ข้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู ้เด ินทางที่ถือพาสปอร์ต

ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ำยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 น้ิว จ ำนวน 2 ใบ (พ้ืน

หลังขำวเท่ำนัน้ ถ่ำยไม่เกนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแว่นตำหรือ

เครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง ส ำเนำสมุดเงนิฝำก ออมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำร

ท่ัวไป ส่วนตัวของผูเ้ดินทำง ถ่ำยส ำเนำ ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลูกคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ี

โดยกำร ฝำกหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 15 วัน ก่อนวันยืน่วี

ซ่ำ  และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้ม

ท ำจดหมำยชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชีเป็นเล่มใหม่ ใหท่้ำนถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชมีำทัง้สองเล่ม (ทัง้เล่มเก่ำ –

เล่มใหม่) 

 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่ำเสมอ ไม่ควรแต่งบัญชโีดยกำรน ำเงนิกอ้นใหญ่เขำ้บัญชกีอ่นยืน่วี

ซ่ำ จะท ำใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อำจเป็นเหตุใหท่้ำนถูกปฏเิสธวซี่ำได ้  



     

 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง  

     3.3.1 ส ำเนำสมุดเงนิฝำกออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกค่ำใชจ้่ำยให ้อัพเดทไม่

เกนิ 15 วัน ก่อนวันยื่นวซี่ำ  และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น

STATEMENT พรอ้มท ำจดหมำยชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท ำหนังสอืรับรองค่ำใชจ้่ำยทีม่กีำรชีแ้จงควำมสัมพันธอ์กีหน่ึงฉบับ (Sponsor 

Letter) 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรือ

หุน้ส่วน อำยุไม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส ำเนำใบทะเบียนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไม่จดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เช่น รูปถ่ำยรำ้น 

สัญญำเช่ำที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ่มท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจำกวันทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกุลตอ้งตรงตำมหนำ้

พำสปอรต์ ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรียนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู่  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจำกวันทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกุลตอ้งตรงตำมหนำ้

พำสปอรต์ ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทูตทีย่ืน่) 

5. เอกสารส่วนตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สูตบิัตร(กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่ำ/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกุล (ถำ้มกีำรเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดย

มำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกับบดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำ

บัตรประชำชนหรือหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยินยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยบดิำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรือหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 



-  หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกับใคร มคีวำมสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้

สังกัด พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลักหลังโดยมี

รำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ พรอ้ม

เดนิทำงมำสัมภำษณ์กับบุตรทีส่ถำนทูตดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ท่ำนไม่จ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถูกตอ้ง ใหท่้ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซ่ีา

เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั จะตอ้งแปลจำกรำ้นแปล

หรือศูนยแ์ปล พรอ้มประทับตรำจำกรำ้นหรือศูนยแ์ปลเท่ำนัน้ ไมส่ำมำรถใชตั้วทีแ่ปลเองได ้

(ค่าแปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 

 

 
แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่ำประเทศอังกฤษ 

 

(กรุณำกรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทุกขอ้ เพรำะจะมผีลต่อกำรพจิำรณำวซีำ่ของ
ท่ำน) 
 

ชือ่-นำมสกุล ผูเ้ดนิทำง ภำษำไทย 

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

ชือ่-นำมสกุล ผูเ้ดนิทำง ภำษำอังกฤษ ตำมหนังสอืเดนิทำง 

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

ชือ่-นำมสกุลเก่ำ ทีเ่คยใชก้่อนเปลี่ยน 

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

เหตุผลทีเ่ปลีย่น (เช่น สมรส ฯลฯ) .............................. 

เปลีย่นเมือ่วันที่ (วัน/เดอืน/ปี) ................................... 

 

วัน/เดอืน/ปีเกิด..................................................................เชือ้ชำติ

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

สัญชำต ิ............................ สถำนทีเ่กดิ........................... ประเทศ........................... 

 

ทีอ่ยู่ ( ถำ้ทีอ่ยู่ตำมทะเบยีนบำ้น กับทีอ่ยู่ปัจจุบันคนละทีอ่ยู่กรุณำแจง้รำยละเอยีด) 

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

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

............................รหัสไปรษณยี.์.................................. ท่ำนอำศัยอยู่ในบำ้นหลังน้ีมำ

เป็นเวลำ …......ปี ............เดอืน 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื.......................................... 

หมำยเลขโทรศัพท์ทีท่ ำงำน ......................................... 

หมำยเลขโทรศัพท์

บำ้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 



มหีนังสอืเดนิทำงมำแลว้ทัง้หมด ..................เล่ม     

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำงปัจจุบัน ........................ 

วันทีอ่อก...............................หมดอำยุ.............................. 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำงเล่มเก่ำ ......................... 

วันทีอ่อก...............................หมดอำยุ............................... 

 

ท่ำนเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศอังกฤษหรือไม่ 

………………………………………………………………… 

วัน/เดอืน/ปี ทีเ่คยเขำ้ประเทศอังกฤษครัง้ล่ำสุด .............................................  

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

วัตถุประสงคใ์นกำรไปครัง้ล่ำสุด (ท่องเทีย่ว , ธุรกจิ , นักเรียน) 

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

ประเภทของวซี่ำอังกฤษทีเ่คยไดร้ับ เป็นประเภทใด 

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

ระยะเวลำของวซี่ำอังกฤษทีเ่คยไดร้ับ เริม่ตัง้แต่วันที ่..................................... 

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

 

ท่ำนเคยไดร้ับกำรปฏเิสธวซี่ำองักฤษ หรือ ประเทศอืน่ๆหรือไม่ 

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

เหตุผลทีถู่กปฏเิสธ ..........................................................  

วัน/เดอืน/ปี ทีถู่กปฏเิสธ ....................................... 

 

ประเทศอืน่ ๆ ทีท่่ำนเคยเดนิทำงไปนอกจำกอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่ัน 

และวัตถุประสงคใ์นกำรไป (ท่องเทีย่ว , ธุรกจิ, นักเรียน) 

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

วัตถุประสงคใ์นกำรไป .......................... 

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

วัตถุประสงคใ์นกำรไป .......................... 

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

วัตถุประสงคใ์นกำรไป .......................... 

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

วัตถุประสงคใ์นกำรไป .......................... 

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

วัตถุประสงคใ์นกำรไป .......................... 

 

สถำนภำพ  

.........โสด    

........ หย่ำ และมทีะเบยีนหย่ำ (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย)                           

......... แต่งงำนแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีน)            

........ แต่งงำนและมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย) 

........ หมำ้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

 

ในกรณีสมรสแลว้ทัง้จดทะเบียนและไม่จดทะเบยีน ตอ้งกรอกรำยละเอยีดเพิม่เตมิ                                                                                                       

ชือ่ นำมสกุล ของคู่สมรส 

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

วัน/เดอืน/ปีเกิด ของคู่สมรส

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



สถำนทีเ่กดิ.................................................................................................. 

เชือ้ชำต ิ..........................................  สัญชำต ิ............................................. 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ทีอ่ยู่ปัจจุบันของคู่สมรส 

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

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

ในกรณีทีม่บีุตร ตอ้งกรอกรำยละเอยีดเพิม่เตมิทุกคน                                                                                                

1.ชือ่ นำมสกุล ของบุตร 

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

วัน/เดอืน/ปีเกิด ของบุตร 

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

สถำนทีเ่กดิ................................................................................... 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจุบันบุตรอำศัยอยู่ที ่

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

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

2.ชือ่ นำมสกุล ของบุตร 

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

วัน/เดอืน/ปีเกิด ของบุตร 

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

สถำนทีเ่กดิ................................................................................... 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจุบันบุตรอำศัยอยู่ที ่

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

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

ประวัตขิองบดิำ                                                                                                                                                

ชือ่ของบดิำ ..........................................................  

นำมสกุลของบดิำ .......................................................... 

วัน/เดอืน/ปีเกิด ของบดิำ .........................................  

สถำนทีเ่กดิของบดิำ........................................................ 

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

เชือ้ชำต ิ................................... สัญชำต.ิ..................................... 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ประวัตขิองมำรดำ                                                                                                                                               

ชือ่ของมำรดำ ........................................................  

นำมสกุลของมำรดำ .................................................... 

วัน/เดอืน/ปีเกิด ของมำรดำ ..........................................  

สถำนทีเ่กดิของมำรดำ .............................................. 

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

เชือ้ชำต ิ................................... สัญชำต ิ..................................... 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

 



ขอ้มูลส่วนตัวของผูเ้ดินทำงเกีย่วกับดำ้นอำชพี กำรงำน รำยได ้รำยรับ และรำยจ่ำยต่ำงๆ 

งำนปัจจุบันท ำอำชพี, ต ำแหน่ง (โปรดระบุเป็นภำษำอังกฤษ) ................................. 

ชือ่บรษัิททีท่ ำงำน 

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

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

ทีอ่ยู่ของบรษัิททีท่ ำงำน

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

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

............................รหัสไปรษณยี.์......................................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ท ำงำน 

............................................... เงนิเดอืน .................................บำท 

 

กรณี นักเรียน / นักศกึษำ ระบุชือ่โรงเรียน/มหำวทิยำลัย 

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

ระดับชัน้ทีเ่รียนอยู่ ............................หลักสูตรทีก่ ำลังเรียน ................................ 

ท่ำนเคยท ำงำนเหล่ำน้ีหรือไม่ (ทหำร ต ำรวจ รปภ. ศำล ทนำย สือ่มวลชน ขำ้รำชกำร)  

........เคย ........ไม่เคย 

ถำ้เคย ระบุอำชพีทีท่ ำ , ต ำแหน่ง (โปรดระบุเป็นภำษำอังกฤษ) 

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

ชือ่ตน้สังกัดทีเ่คยท ำงำน 

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

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

ทีอ่ยู่ของตน้สังกัดทีเ่คยท ำงำน

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

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

............................รหัสไปรษณยี.์......................................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ท ำงำน 

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

วัน/เดอืน/ปี ทีอ่อกจำกงำน .......................................... 

ท่ำนมสีมุดบัญชเีงนิฝำกหรือไม่                ........ม ี     .......ไม่ม ี                                                                       

ถำ้มโีปรดแจง้รำยละเอยีดว่ำเป็น  บัญชอีอมทรัพย ์/ ฝำกประจ ำ  จำกธนำคำรอะไร  ยอดรวม

เท่ำไหร่   

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

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

ท่ำนไดใ้ชเ้งนิส่วนตัวต่อเดอืนเท่ำไหร่

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

ท่ำนแบ่งรำยไดข้องท่ำนใหก้ับสมำชกิครอบครัวเดอืนละเท่ำไหร่ 

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

ค่ำใชจ้่ำยของท่ำนในกำรไปอังกฤษเป็นจ ำนวนเงนิเท่ำไหร่ 

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

ในกำรเดนิทำงครัง้น้ี ใครเป็นคนออกค่ำใชจ้่ำยใหท่้ำน 

..................................................................................ใครเป็นคนจ่ำยค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ 

เช่น ค่ำต๋ัวเครื่องบนิ ค่ำโรงแรม ค่ำอำหำร ............................................ ถำ้มคีนออก

ค่ำใชจ้่ำยใหท่้ำนไปอังกฤษ เขำไดจ้่ำยใหเ้ป็นจ ำนวนเงนิเท่ำไหร่ ............................  

หมายเหตุ การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มส่ีวนเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู ้

เดนิทางเทา่น ัน้ 


