
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลอนดอน | สโตนเฮนจ์ | เบอร์ตนั ออน เดอะวอเทอร์| คาร์ดิฟฟ์ | 

เอดินเบิร์ก | วนิเดอร์เมียร์| สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด 

 

 

  

THERE’S NOTHING LIKE GREAT BRITAIN 
อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ 9 วัน 7 คืน 

Vb9k]u  เดินทาง พฤศจิกายน 62 – มิถุนายน 63  

ราคาแนะน าเพียง  65,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – ลอนดอน 

วนัท่ี 2. ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ์ – พิพิธภณัฑ์น า้แร่ร้อนโรมนั - คาร์ดิฟฟ์ 

วนัท่ี 3. คาร์ดิฟฟ์ – เบอร์ตนั ออน เดอะวอเทอร์ – สแตรทฟอร์ด – ลิเวอร์พูล 

วนัท่ี 4. ลิเวอร์พูล – วินเดอร์เมียร์ – เอดินเบิร์ก   

วนัท่ี 5.เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – แมนเชสเตอร์ 



 

 

  

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – ลอนดอน 
10.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบนิ อ.ีว.ีเอ.
แอร ์ประตู 8 แถว Q พบเจา้หน้าทีค่อยอ านวยความสะดวก 

13.05 น. ออกเดนิทางสู่กรุงลอนดอนดว้ยเทีย่วบนิ BR067 
 ** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วนัที่ 10 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 12.50 น. และเดนิทางถงึกรุง

ลอนดอนเวลา 19.25 น. *** 
19.20 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชัว่โมง)    น าท่านผ่านพธิีตรวจคน

เขา้เมอืงและศุลกากร 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั MERCURE LONDON HEATHROW HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ี 2 
ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ์ – พิ พิธภัณ ฑ์น ้ าแร่ร้อนโรมัน  - 
คารดิ์ฟฟ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงซาลส์บวัรี ่(Salisbury) น าท่านชมเสาหินสโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1 ใน 

7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคก่อนประวตัิศาสตร์ มอีายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตัง้อยู่
กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึ่งไม่มใีครทราบวตัถุประสงคใ์นการสรา้งอย่างชดัเจน ออกเดนิทางต่อสู่เมอืงบาธ 
(Bath) ตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่น ้าเอวอนในบรเิวณที่มนี ้าพุรอ้นธรรมชาตทิี่เป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชาวโรมนั
สมยัที่ยงัเรอืงอ านาจ และเป็นผู้สร้างโรงอาบน ้าโรมนั (Roman Bath) และยงัไดเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจาก
องคก์ารยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 



 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

         บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์น ้าแร่ร้อนโรมนั (Roman Bath Museum) ซึ่งมปีระวตักิารค้นพบที่น่าสนใจ 
ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตัง้ของบ่อน ้ าแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred 
Spring)  ส่วนทีส่อง คือ บรเิวณวดั และส่วนทีส่าม คอื บริเวณที่เปิดบรกิารใหน้ักท่องเทีย่วหรอืชาวเมอืง
ใช้บริการน ้าแร่ซึ่งมทีัง้สระว่ายน ้า,     บ่อน ้าแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน ้า และส่วนที่เป็น Turkish Bath  
จากนัน้เดินทางต่อสู่เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมอืงหลวงประเทศเวลส์ (Wales) หนึ่งในเครือจกัรภพ 
กลางใจเมอืงเป็นทีต่ัง้ของปราสาทคารด์ิฟฟ์ เดมิเป็นที่พ านักของขุนนางผู้ปกครองเมอืง ถูกลอ้มรอบไว้
ด้วยก าแพงโบราณ จากนั ้นผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง 
สวนสาธารณะคารด์ิฟ๊,   สนามกฬีามลิเลนเนียม, อาคารทีท่ าการของรฐั 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
ท่ีพกั เดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั HOLIDAY INN CARDIFF หรอืเทยีบเท่า  

วนัท่ี 3 คารดิ์ฟฟ์ – เบอรต์นั ออน เดอะวอเทอร ์– สแตรทฟอรด์ – ลิเวอรพ์ลู 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางไปยงัเมอืงเล็กแสนน่ารกั Bourton On The Water ซึ่งเป็นหมู่บ้านทีไ่ด้รบัการโหวตให้

เป็นหมู่บ้านที่มคีวามสวยงามมากที่สุดในองักฤษ ด้วยลกัษณะของตวัอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ 
ปลูกสร้างตวัอาคารด้วยหิน ซึ่งเป็นหิน Cotswold stone เท่านัน้ ภายในหมูบ้านจะมแีม่น ้ า Windrush 
ไหลผ่าน มเีป็ดหวัเขยีวสวยงามเวยีนว่ายเต็มแม่น ้า เป็นหมู่บา้นทีม่ธีรรมชาตสุิดแสนโรแมนตคิ จากนัน้
เดนิทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าเอวอน อนัเป็นบา้น
เกดิของวลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์(William Shakespeare ) กวทีีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดขององักฤษ 



 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บ่าย  น าเที่ยวชมเมอืงแสตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ น าท่านชมบ้านเช็คสเปียร ์(ด้านนอก) 

และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น ้าเอวอนอนัเงยีบสงบ และ
สถานทีใ่นประวตัศิาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบั กวเีอกผู้นี้ อสิระใหท่้านเลอืกซื้อสนิค้าทีร่ะลกึจากรา้นค้ามากมาย 
จากนัน้ออกเดนิทางสู่เมืองลิเวอรพ์ูล (Liverpool) ได้รบัการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงวฒันธรรมแห่งยุโรปใน
ปี 2008 และยงัเป็นเมอืงถิน่ก าเนิดของวงดนตรสีีเ่ต่าทองหรอืเดอะบทีเทลิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั NOVOTEL LIVERPOOLหรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ี 4 ลิเวอรพ์ลู – วินเดอรเ์มียร ์– เอดินเบิรก์   
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่เมืองวินเดอรเ์มียร์ (Windermere) สู่เขตเลคดสิทรคิ (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่
ได้รบัการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดขององักฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง น า
ท่านสมัผสักบับรรยากาศของทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร์ ดว้ยการล่องเรือเลคดิสทริค ทีท่่านจะไดช้ื่นชมกบั
ความเป็นธรรมชาตใินทะเลสาบ จากแอมเบลิไซด์สู่เมอืงเบาวเ์นส ท่ามกลางทศันียภาพอนังดงามยิง่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเขา้สู่เมืองเอดินเบิรก์ (Edinburgh) เมอืงหลวงของสกอ็ตแลนด์ (Scothland) ดนิแดนทีต่ัง้อยู่ใน

พืน้ทีท่ีส่วยงาม น าท่านเดนิทางสู่ย่านเมอืงเก่า สู่ถนนรอยลัไมล์ (Royal Mile) ถนนสายส าคญัที่เชื่อมสู่
พระต าหนักโฮลีรู่๊ด (Palace of Holyroodhouse) ซึ่งเป็นทีป่ระทบัของพระราชนิี เวลาเสดจ็เยอืน
สกอตแลนด์ และเคยเป็นทีป่ระทบัของพระนางแมรแีห่ง สกอ็ต ฝัง่ตรงขา้มเป็นรฐัสภาแห่งชาตสิก็อตอนั



น่าภาคภูมใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั MARIOTT EDINBURGH หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ี 5 เอดินเบิรก์ – ปราสาทเอดินเบิรก์ – แมนเชสเตอร ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก(Edinburgh Castle) อันสง่างามด้วยท าเลที่ตัง้บนเนินเขาสูง 
มองเหน็เด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมอืง เคยเป็นทีป่ระทบัของกษัตรยิ์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม 
อาทิ ส่วนของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืน
ใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์ มากาเรต็ สรา้งในครสิต์ศตวรรษที ่
12 เพื่อร าลกึถึงพระมารดาของกษัตรยิ์เดวดิที ่1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชัน้ในส่วนที่เป็น The Palace จดั
แสดงเกี่ยวกบัเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสกอ็ต 



 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ที่มีชื่อเสยีงจากการเป็นเมือง

อุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศลิปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีต่ัง้ของ
สโมสรที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัในวงการฟุตบอลของโลก โดยมสีโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร ์
ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และสโมสรคริก เก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ น าท่านสู่ย่าน Manchester 
Piccadilly ถนนชอ้ปป้ิงที่คกึครืน้ทีสุ่ดของเมอืง หรอืเดินเลอืกซื้อสนิค้าในหา้ง Manchester Arndale หา้ง
ขนาดใหญ่และ Market Street ทีม่รีา้นแบรนด์ดงัเรยีงรายเตม็ไปหมดไม่แพ ้oxford street ในลอนดอน 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั HOLIDAY INN MANCHESTER CITY CENTRE หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัท่ี 6 
แมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์  แทรฟฟอร์ด - BICESTER 
OUTLET – ลอนดอน  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปกบัสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยูฯ ที่

จดัว่ารวยที่สุดในโลก เป็นสนามที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ขององักฤษ รองรบัแฟนบอลไดม้ากถงึ 76 ,212 คน 
เป็นรองจากสนามเวมบลยี์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาตอิงักฤษเพยีงแห่ง
เดยีว และใหญ่เป็นอนัดบัที ่11 ของยุโรปนอกจากนัน้ยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษที ่ยูฟ่า รบัรองเป็น
สนาม 5 ดาว จากนัน้อิสระให้ท่านเลอืกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในรา้น MEGA STORE ที่
มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล จากนั ้น น าท่านสู่ย่าน Manchester 
Piccadilly ถนนชอ้ปป้ิงที่คกึครืน้ทีสุ่ดของเมอืง หรอืเดินเลอืกซื้อสนิค้าในหา้ง Manchester Arndale หา้ง
ขนาดใหญ่และ Market Street ทีม่รีา้นแบรนด์ดงัเรยีงรายเตม็ไปหมดไม่แพ ้oxford street ในลอนดอน 



 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (Fish and Chips) 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ Bicester Village outlet อิสระให้ท่านช้อปป้ิงจุใจ มหีลากหลายแบ

รนด์ดังให้ท่านให้เลือกสรร อาทิ เช่น Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta 
Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi 
ฯลฯ หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน (London) เมอืงที่เป็นศูนย์กลางส าคญัทาง
ธุรกจิ การเมอืง วฒันธรรม และประวตัิศาสตรข์องโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง การสื่อสาร การ
บนัเทิง แฟชัน่ ศิลปะ และเป็นที่ยอมรบัว่ามอีิทธิพลไปทัว่โลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และ
ส าคญัของยุโรปอกีดว้ย 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัท่ี 7 
ลอนดอน – หอนาฬิกาบ๊ิกเบน – สะพานหอคอย – หอคอยลอนดอน –  
ถนนออ๊กฟอรด์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเทีย่วชม มหานครลอนดอน ผ่านพคิคาดลิลีเ่ซอรค์สั (PiccadillyCircus) เดิมเป็นวงเวียนทีบ่รรจบ

ของถนน 6 สาย มนี ้าพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจนีกลางมหานคร
ลอนดอน ผ่านจตุัรสัทราฟัลก้าร ์(Trafagal Square) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่านมหาวิหาร
เซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธี
อภเิษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เข้าสู่จตุัรสัรฐัสภามหาวหิารเวสท์
มนิส์เตอร ์(Westminster Abbey) ทีต่ัง้ของรฐัสภาองักฤษมาตัง้แต่ต้นศตวรรษที ่16 และยงัเป็นทีต่ัง้ของ
หอนาฬิกาที่รู ้จ ักกันดีในนามหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่ง



ชัว่โมง เป็นนาฬิกาที่มหีน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลกและฝัง่ตรงข้ามที่มแีม่น ้าเทมส์กัน้อยู่เป็นที่ตัง้ของชิงช้า
สวรรค์ ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรป จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบัสะพาน
หอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น ้าเทมส์ที่สามารถยกเปิดปิดได้ จากนัน้ถ่ายรูปคู่กับหอคอย
ลอนดอน (Tower of London) สถานที่ทีเ่กดิเหตุแห่งประวตัิศาสตรอ์นัเกรียงไกร ยิง่ใหญ่นองเลอืด หรือ
แมแ้ต่ซบัซ้อนซ่อนเงื่อน มอีดตีทีย่าวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวงั คุก และแดนประหาร 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย จากนัน้อิสระใหท่้านไดส้นุกกบัการเลือกซื้อสนิค้าตามอธัยาศยั บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) 

ซึ่งเรยีกไดว่้าเป็นศูนยก์ลางการช๊อปป้ิงในกรุงลอนดอน มรีา้นคา้เสือ้ผ้าแฟชัน่ เครื่องประดบั นาฬกิา ชื่อ
ดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 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 ยงัมหีา้งสุดหรูอย่าง Selfridges ทีม่สีนิคา้ซุปเปอรแ์บรนด์ ตัง้อยู่อกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัท่ี 8 ลอนดอน – พิพิธภณัฑ์บริติช – ช้อปป้ิง – สนามบิน 
เช้า 

 
 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าเข้าชมพิพิธภัณฑ์บริติช (British Museum) ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และ
วฒันธรรมของมนุษยที่ส าคญัที่สุดและใหญ่ทีสุ่ดในโลก มกีารก่อตัง้ขึ้นในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ใน
เบื้องต้นวตัถุที่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็น
แพทยแ์ละนักวิทยาศาสตร ์พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เปิดให้บรกิารแก่สาธารณะเป็นครัง้แรกในวนัที่15 มกราคม 
พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส ์เมอืงบลูมส์เบอร์ร ีกรุงลอนดอน อนัเป็นสถานที่ตัง้ของอาคาร



พพิธิภณัฑใ์นปัจจุบนั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (เป็ดย่างโฟรซี์ซัน่) 

บ่าย เลือกซื้อสิ้นค้าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของห้างสรรพสนิค้าชื่อดงัอย่าง ฮาร์วีย ์
นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสนิคา้แฟชัน่ชัน้น าจากทัว่ทุก
มุมโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮร์รอดส์ทีน่ิยมกนัอย่างมาก รวมทัง้มรีา้นค้าแฟชัน่มากมายตัง้อยู่บริเวณ High 
Street เช่น  Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมี
ถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็นที่ตั ้งของร้าน 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 

 น าท่านเดนิทางสู่สนามบินฮีทโธรว ์เพื่อใหท่้านได้มเีวลาท า คนืภาษี (Tax Refund) และเลอืกซื้อ สนิค้า
ปลอดภาษีในสนามบนิ 

21.20 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่BR068 
*** คณะออกเดินทางตัง้แต่วนัที ่10 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางกลบัเวลา 21.35 น. และเดนิทาง
ถงึกรุงเทพฯเวลา 15.05 น. *** 

 

วนัท่ี 9 กรงุเทพฯ 
15.45 น. ถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ดว้ยความสวสัดภิาพ   

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

ราคาแนะน าเพียง 
THERE’S NOTHING LIKE GREAT BRITAIN 

องักฤษ สกอตแลนด ์เวลส์  
9 วนั 7 คืน โดยสายการบินอีวีเอแอร ์

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

ไม่รวมตัว๋ 
ท่านละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
ท่านละ 

06 – 14 มี.ค. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 40,660.- 9,900.- 

10 – 18 เม.ย. 63 89,900.- 89,900.- 89,900.- 49,320.- 11,900.- 

12 – 20 เม.ย. 63 89,900.- 89,900.- 89,900.- 52,240.- 11,900.- 



30 เม.ย. – 08 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 44,660 11,900.- 

15 – 23 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 44,660 11,900.- 

05 – 13 มิ.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 44,660 11,900.- 

19 – 27 มิ.ย. 63 73,900.- 73,900.- 73,900.- 44,190 11,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นัง่จะยืนยันเมื่อได้รบัเงนิมัดจ าแล้ว

เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองคิว

ยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบรษิัทขออนุญาติยกเลิก
การจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื่อไดร้บัการยนืยนัว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซี่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อ

เจ้าหน้าที ่ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิไ์ม่ รบัผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบ
หมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อน
การจองไดจ้ากทางเจา้หน้าที ่

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรค
ประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่าน
และครอบครวัต้องให้การดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1  ค่าตัว๋เครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบนิ) 
2. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าที)่ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  



 ค่ารักษาพยาบาลในกรณี เกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)์ 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกบัทางบริษทัได้  

 เบี้ยประกนัเริม่ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบี้ยประกนัเริม่ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิทัดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสอืเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สัง่พิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  
ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมคี่าทีสู่ญ
หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวซี่าประเทศองักฤษ (จ านวน 6,000 บาท ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 
6. ค่าทปิพนักงานขบัรถ และไกด์ทอ้งถิน่  (16 ปอนด์) 
7. ค่าทปิมคัคุเทศก์จากเมอืงไทย (18 ปอนด์) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 
ทางบริษทัขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง
จะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่าน
ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้



เวลาในการพจิารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพจิารณา
อนุมตัวิซี่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่ึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดินทางต้องมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีม
หนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหน้าหนังสอืเดนิทาง ต้องเหลอืว่างส าหรบั
ตดิวซี่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปก
หนังสอืเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนังสอืของทางราชการ ต้องไม่มรีอยฉีกขาด หรือ 
การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครือ่งบินและท่ีนัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบรษิทัไดส้ ารองที่นัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะ
ด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตัว๋เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียก
เกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืน
เป็นอย่างน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ทีม่รี่างกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 
ไม่ใช่ผู้ทีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทาง
เจา้หน้าทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 



5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ
เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายต่อ
ทางบรษิัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่
เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 
บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะต้องเสยีค่าใชจ้่ายที่
ไม่สามารถเรยีกคนืไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวซี่าตามที ่สถานทูตฯ 
เรยีกเกบ็  

7. กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์
หรอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่น
วีซ่า / ค่ามัดจ าตัว๋เครื่องบิน หรือค่าตัว๋เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋เครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างใน
กรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจง้ยกเลิกก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืน
ค่าทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจ้าหน้าที่ ไม่
ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหี้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 
เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืง

เตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทดัรตัและไม่มอ่ีางอาบน ้า ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละ
หอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศองักฤษ  

ใช้เวลาท าการอนุมติัวีซ่านับจากวนัย่ืนประมาณ 1 เดือน 

*** ย่ืนวีซ่าแสดงตนท่ี VFS Global (เทรนด้ี ชัน้ 28) 



ในระหว่างย่ืนวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

 

**ลูกค้ากรณุาอย่ายึดติดกบัการย่ืนขอวีซ่าในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เรื่อย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสอืเดนิทาง ต้องมหีน้าเหลอื

ส าหรบัประทบัวซี่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนั

เดนิทางกลบั  และหนงัสอืเดนิทางจะต้องไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเก่า กรุณาน ามา

ประกอบการยื่นวซี่าดว้ย)  

 

***ในกรณี ท่ีถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่

ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของ

ทางบริษัทให้ทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อก าหนดของทาง

สถานทูตต้องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศ

ไทยได้ ข้อก าหนดน้ีรวมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

 

2. รปูถ่าย รูปถ่ายสหีน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ 

(พืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนห้ามสวมแว่นตา

หรอืเครื่องประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงิน  

3.1  กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ส าเนาสมุดเงนิ



ฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป ส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ถ่ายส าเนา ย้อนหลงั 6 

เดอืน รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิ

ในบญัช ีอพัเดทไม่เกนิ 15 วนั ก่อนวนัยื่นวซี่า  และบญัชต้ีองมคีรบทุกเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชี้แจง  

3.2  กรณีเปล่ียนบญัชีเป็นเล่มใหม่ ใหท่้านถ่ายส าเนาสมุดบญัชมีาทัง้สองเล่ม (ทัง้เล่มเก่า 

–เล่มใหม่) 

 

***ควรเคลื่อนไหวบญัชสีม ่าเสมอ ไม่ควรแต่งบญัชโีดยการน าเงนิก้อนใหญ่เขา้บญัชกี่อนยื่น

วซี่า จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึ่งอาจเป็นเหตุใหท่้านถูกปฏเิสธวซี่าได้   

     

 

3.3 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมุดเงนิฝากออมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืน ของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ อพัเดทไม่

เกนิ 15 วนั ก่อนวนัยื่นวซี่า  และบญัชต้ีองมคีรบทุกเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อ

เป็นSTATEMENT พรอ้มท าจดหมายชี้แจง 

     3.3.2. ต้องท าหนังสอืรบัรองค่าใชจ้่ายทีม่กีารชี้แจงความสมัพนัธ์อกีหนึ่งฉบบั (Sponsor 

Letter) 

 

**สถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีติดลบ บญัชีฝากประจ า บญัชีกระแสรายวนั 

บญัชีสหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจ้าของกิจการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื



หุน้ส่วน อายุไม่เกนิ 3 เดือน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น 

สญัญาเช่าที่ โฉนดทีด่นิ เป็นต้น 

- เป็นพนักงาน    หนังสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท า

งาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตาม

หน้าพาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตาม

หน้าพาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น) 

5. เอกสารส่วนตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สูตบิตัร(กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร(ถ้าม)ี 

- ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล (ถ้ามกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเดก็อายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเดก็เดินทางไปกบับิดา จะต้องมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดย

มารดาจะต้องคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนา

บตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะต้องมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยบดิา

จะต้องคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัร



ประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเดก็ไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะต้องคดัหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอ

ต้นสงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมี

รายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผู้เดยีว 

***กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า พรอ้ม

เดนิทางมาสมัภาษณ์กบับุตรที่สถานทูตด้วย ทัง้สองท่าน 

7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซน็ รบัรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค าร้องขอวี

ซ่าเท่านัน้ 

8. ในกรณีท่ีมีเอกสารเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั จะต้องแปล

จากรา้นแปลหรอืศูนยแ์ปล พรอ้มประทบัตราจากรา้นหรอืศูนยแ์ปลเท่านัน้ ไม่สามารถใชต้วั

ทีแ่ปลเองได ้

(ค่าแปลเอกสารไม่รวมในรายการทวัร ์ผู้เดินทางเป็นผูร้บัผิดชอบเอง) 

 

 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศองักฤษ 

 
(กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทุกข้อ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน) 
 
ชื่อ-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง ภาษาไทย 

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

ชื่อ-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง ภาษาองักฤษ ตามหนังสอืเดนิทาง 

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



ชื่อ-นามสกุลเก่า ทีเ่คยใชก้่อนเปลีย่น 

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

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

เปลีย่นเมื่อวนัที ่(วนั/เดอืน/ปี) ................................... 

 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ..................................................................เชื้อชาต.ิ.........................  

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

 

ทีอ่ยู่ ( ถ้าที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยู่ปัจจุบนัคนละทีอ่ยู่กรุณาแจง้รายละเอยีด) 

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

........................................................................................................................รหสัไปรษณีย์

................................... ท่านอาศยัอยู่ในบา้นหลงันี้มาเป็นเวลา …......ปี ............เดอืน 

หมายเลขโทรศพัท์มอืถอื.......................................... 

หมายเลขโทรศพัท์ที่ท างาน ......................................... 

หมายเลขโทรศพัท์

บา้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 

มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด ..................เล่ม     

หมายเลขหนังสอืเดนิทางปัจจุบนั ........................ 

วนัทีอ่อก...............................หมดอายุ.............................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ......................... 

วนัทีอ่อก...............................หมดอายุ............................... 

 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศองักฤษหรือไม่ 

………………………………………………………………… 

วนั/เดอืน/ปี ทีเ่คยเขา้ประเทศองักฤษครัง้ล่าสุด .............................................  

รวมทัง้หมดกี่วนั .................... 

วตัถุประสงคใ์นการไปครัง้ล่าสุด (ท่องเทีย่ว , ธุรกจิ , นักเรยีน) 

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

ประเภทของวซี่าองักฤษที่เคยไดร้บั เป็นประเภทใด 

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



ระยะเวลาของวซี่าองักฤษที่เคยไดร้บั เริ่มตัง้แต่วนัที ่..................................... 

ถงึวนัที ่................................... 

 

ท่านเคยไดร้บัการปฏเิสธวซี่าองักฤษ หรอื ประเทศอื่นๆหรือไม่ 

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

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

วนั/เดอืน/ปี ทีถู่กปฏเิสธ ....................................... 

 

ประเทศอื่น ๆ ที่ท่านเคยเดนิทางไปนอกจากองักฤษ (ในรอบ 10 ปี) วนัเดือนปี ทีไ่ป รวมกี่วนั และ

วตัถุประสงคใ์นการไป (ท่องเทีย่ว , ธุรกจิ, นักเรยีน) 

1.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถุประสงคใ์นการไป .......................... 

2.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถุประสงคใ์นการไป .......................... 

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

วตัถุประสงคใ์นการไป .......................... 

4.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถุประสงคใ์นการไป .......................... 

5.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถุประสงคใ์นการไป .......................... 

 

สถานภาพ  

.........โสด    

........ หย่า และมทีะเบยีนหย่า (ต้องน ามาแสดงดว้ย)                           

......... แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีน)            

........ แต่งงานและมทีะเบยีนสมรส (ต้องน ามาแสดงดว้ย) 

........ หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

 



ในกรณีสมรสแลว้ทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบียน ต้องกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ                                                                                                       

ชื่อ นามสกุล ของคู่สมรส 

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

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคู่สมรส

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

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

เชื้อชาต ิ..........................................  สญัชาต ิ............................................. 

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

หมายเลขโทรศพัท์มอืถอื ......................................... 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัของคู่สมรส 

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

 

ในกรณีทีม่บีุตร ต้องกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทุกคน                                                                                                

1.ชื่อ นามสกุล ของบุตร 

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

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร 

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

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

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

หมายเลขโทรศพัท์มอืถอื ......................................... 

ปัจจุบนับุตรอาศยัอยู่ที ่

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

2.ชื่อ นามสกุล ของบุตร 

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

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร 

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

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

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

หมายเลขโทรศพัท์มอืถอื ......................................... 



ปัจจุบนับุตรอาศยัอยู่ที ่

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

 

ประวตัขิองบดิา                                                                                                                                                

ชื่อของบดิา ..........................................................  

นามสกุลของบดิา .......................................................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา .........................................  

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

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

เชื้อชาต ิ................................... สญัชาต.ิ..................................... 

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

หมายเลขโทรศพัท์มอืถอื ......................................... 

ประวตัขิองมารดา                                                                                                                                               

ชื่อของมารดา ........................................................  

นามสกุลของมารดา .................................................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา ..........................................  

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

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

เชื้อชาต ิ................................... สญัชาต ิ..................................... 

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

หมายเลขโทรศพัท์มอืถอื ......................................... 

 

ขอ้มูลส่วนตวัของผู้เดนิทางเกี่ยวกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจ่ายต่างๆ 

งานปัจจุบนัท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

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

ชื่อบรษิทัทีท่ างาน 

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

 

 



ทีอ่ยู่ของบรษิทัทีท่ างาน

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

........................................................................................................................รหสัไปรษณีย์

.......................................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ท างาน ............................................... เงนิเดอืน 

.................................บาท 

 

กรณี นักเรยีน / นักศกึษา ระบุชื่อโรงเรยีน/มหาวทิยาลยั 

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

ระดบัชัน้ทีเ่รยีนอยู่ ........................................หลกัสูตรทีก่ าลงัเรยีน 

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

 

ท่านเคยท างานเหล่านี้หรอืไม่ (ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย สื่อมวลชน ขา้ราชการ)  

........เคย ........ไม่เคย 

ถ้าเคย ระบุอาชพีที่ท า , ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

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

ชื่อต้นสงักดัทีเ่คยท างาน 

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

 

ทีอ่ยู่ของต้นสงักดัทีเ่คยท างาน

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

........................................................................................................................รหสัไปรษณีย์

.......................................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ท างาน ..........................................  

วนั/เดอืน/ปี ทีอ่อกจากงาน .......................................... 

 

ท่านมสีมุดบญัชเีงนิฝากหรอืไม่                ........ม ี     .......ไม่ม ี                                                                       

ถ้ามโีปรดแจง้รายละเอยีดว่าเป็น  บญัชอีอมทรพัย ์/ ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเท่าไหร่   

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

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

ท่านไดใ้ชเ้งนิส่วนตวัต่อเดอืนเท่าไหร่

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



ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชกิครอบครวัเดอืนละเท่าไหร่ 

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

ค่าใชจ้่ายของท่านในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงนิเท่าไหร่ 

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

ในการเดนิทางครัง้นี้ ใครเป็นคนออกค่าใชจ้่ายใหท่้าน 

..................................................................................ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ เช่น ค่าตัว๋

เครื่องบนิ ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ..................................................... ถ้ามคีนออกค่าใชจ้่ายใหท่้านไป

องักฤษ เขาไดจ้่ายใหเ้ป็นจ านวนเงนิเท่าไหร่ ...............................................  

หมายเหตุ การอนุมติัวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทัง้ส้ิน 

ทัง้น้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ 

 


