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Taste of Burger & Lobster  

อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์  

9 วัน 6 คืน 
เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 63 

ราคาแนะน าเพียง 58,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เมืองออกซฟอร์ด– บ้านเชกสเปียร์ – ลิเวอร์พูล 

วนัท่ี 3. ลิเวอร์พูล – เมืองยอร์ก – เมืองเอดินเบิร์ก 

วนัท่ี 4. ปราสาทเอดินบะระ – เมืองแมนเชสเตอร์ 

วนัท่ี 5. เมืองแมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – OUTLET – คาร์ดิฟฟ์  

วนัท่ี 6. คาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮนจ์ – ลอนดอน 

วนัท่ี 7. หอนาฬิกาบิ๊กเบน – พิพิธภณัฑ์บริติช – ถนนอ๊อกฟอร์ด  



 

 

 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เมืองออกซฟอร์ด – บ้านเชกสเปียร์ – ลิเวอร์พูล 
00.15 น. 
   
06.20 น. 

ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เท่ียวบินท่ี TG 910  
*** ส าหรับคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่ 4 เมษายนจะออกเดินทางเวลา 00.55 และไปถึงลอนดอนเวลา 07.15 น. *** 
คณะเดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง ) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร น าท่านเข้าสู่เมืองออกซฟอร์ด (Oxford) เมืองแห่งการเรียนรู้ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในด้านประวตัิศาสตร์ เป็น
ท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยั ท่ีมีอายุมากกว่า 800 ปี เมืองท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของเหล่าขุนนางต่างๆมากมาย รวมทัง้ นกัวิชาการ
และนับตัง้แต่ศตวรรษท่ี 9 เป็นต้นมา และยังเป็นเมืองสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง Harry Potter ภาพยนตร์ท่ีมี
ช่ือเสียงโด่งดงัในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองอ๊อกซฟอร์ด มีเวลาเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองมหาวิทยาลยัแห่งนี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
         
บ่าย 

จากนัน้เดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เอวอน อันเป็นบ้านเกิด
ของวิลเลียม เชกสเปียร์(William Shakespeare ) กวีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุขององักฤษ น าเท่ียวชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซ่ึง ร่ม
ร่ืนไปด้วยสวนสาธารณะ น าท่านชมบ้านเชกสเปียร์ (ด้านนอก) และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ 
Holy Trinity แม่น า้เอวอนอันเงียบสงบ และสถานท่ีในประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้ นี ้อิสระให้ท่านเลือกซือ้
สินค้าท่ีระลึกจากร้านค้ามากมาย จากนัน้ออกเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) ได้รับการยกย่องให้เป็นเมือง
วฒันธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยงัเป็นเมืองถิ่นก าเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพกั NOVOTEL LIVERPOOL  หรือเทียบเท่า  

 

วันท่ี 3 ลิเวอร์พูล – เมืองยอร์ก – เมืองเอดินเบิร์ก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองยอร์ก (York) เมืองท่ีมีความเก่าเเก่อีกเมืองของอังกฤษเเละเต็มไปด้วยสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ความสวยงามมาก เช่น มหาวิหารยอร์ก (York University) ท่ีมีความสง่างาม,ปราสาทยอร์ก (York Castle) นัน้ก็มี



ความเก่าเเก่เพราะสร้างมาตัง้เเต่สมยัพระเจ้าวิลเลียมท่ีหน่ึง และ มหาวิหารยอร์ก (York Cathedral) ท่ียิ่งใหญ่ น าท่าน
ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารยอร์ก เป็นคริสต์ศาสนสถานวิหารท่ีสร้างเป็นแบบกอธิคท่ีใหญ่ท่ีเป็นท่ีสองรองจากมหาวิหาร
โคโลญ (Cologne Cathedral) ในประเทศเยอรมนี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเข้าสู่เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ (Scothland) ดินแดนท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีสวยงาม 

น าท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า สู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายส าคัญท่ีเช่ือมสู่พระต าหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of 
Holyroodhouse) ซ่ึงเป็นท่ีประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นท่ีประทับของพระนางแมรี
แห่ง สก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอนัน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั HOLIDAY INN EDINBURGH หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 ปราสาทเอดินบะระ – เมืองแมนเชสเตอร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อนัสง่างามด้วยท าเลท่ีตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่า
จากทุกมุมเมือง เคยเป็นท่ีประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและ
ก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปี ท่ี
ผ่านมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 เพื่อร าลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดท่ี 1 แล้วเข้าสู่
พระราชฐานชัน้ในส่วนท่ีเป็น The Palace จดัแสดงเกี่ยวกับเร่ืองราวของราชวงศ์แห่งสก็อต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนัน้ออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ท่ีมี ช่ือเสียงจากการเป็นเมือง



อุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทัง้ยังเป็นเมืองท่ีตัง้ของสโมสรท่ีมี
ช่ือเสียงโด่งดงัในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ 
ซิตี ้และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ตี ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั CROWE PLAZA MANCHESTER CITY  หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 5 เมืองแมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – OUTLET - คาร์ดิฟฟ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium ) ของสโมสรแมนยูฯ ท่ีจัดว่ารวย
ท่ีสดุในโลก เป็นสนามท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ขององักฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบ
ลีย์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดับท่ี 11 ของ
ยุโรปนอกจากนัน้ยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษท่ี ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทัง้เข้า น าท่านสู่ CHESHIRE 
OAKS DESIGNER OUTLET เพื่อซือ้สินค้าท่ีลดราคาแบบสุดๆอิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซือ้สินค้ามีกว่า 140 
ร้ า น ค้ า  อ า ทิ  เ ช่ น  Amani, Barbour, Gap, Diesel, French Connection,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, 
Samsonite, Burbury, Superdry, Calvin Klein,Next,Mulburry ,M&S Outlet ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย เดินทางต่อสู่เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส์ (Wales) หน่ึงในเครือจกัรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตัง้ของ

ปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นท่ีพ านกัของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยก าแพงโบราณ จากนัน้ผ่านชมศาลาว่า
การเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารท่ีท าการ
ของรัฐ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั HOLIDAY INN CARDIFF หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 6 คาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮนจ์ – ลอนดอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่น า้เอวอนในบริเวณท่ีมีน า้พุร้อนธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตัง้
ถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยท่ียงัเรืองอ านาจ และเป็นผู้สร้างโรงอาบน า้โรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็นเมืองมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์น า้แร่ร้อนโรมัน (Roman Bath 

Museum) ซ่ึงมีประวตัิการค้นพบท่ีน่าสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมือง คือ บริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้ของบ่อน า้แร่
ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนท่ีสอง คือ บริเวณวัด และส่วนท่ีสาม คือ บริเวณท่ีเปิดบริการให้นักท่องเท่ียวหรือ
ชาวเมืองใช้บริการน า้แร่ซ่ึงมีทัง้สระว่ายน า้, บ่อน า้แร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน า้ และส่วนท่ีเป็น Turkish Bath 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (Fish and Chips) 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บวัร่ี (Salisbury) น าท่านชมเสาหินสโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์

ของโลกในยุคก่อนประวตัิศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซ่ึงไม่มี
ใครทราบวตัถุประสงค์ในการสร้างอย่างชดัเจน จากนัน้ดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน (London) เมืองท่ีเป็นศนูย์กลาง
ส าคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้น าด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การ
บนัเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นท่ียอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่โลก และยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่และส าคญัของยุโรปอีก
ด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีนโฟร์ซีซัน่ เพื่อลิม้รสเป็ดย่างอนัเลื่องช่ือ 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 7 หอนาฬิกาบิ๊กเบน - พิพิธภัณฑ์บริติช - ถนนอ๊อกฟอร์ด 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเท่ียวชมมหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์คสั (Piccadilly Circus) เดิมเป็นวงเวียนท่ีบรรจบของ
ถนน 6 สาย มีน า้พุ และรูปปัน้อีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่าน



จตัรัุสทราฟัลก้าร์ (Trafagal Square) ท่ีรายล้อมไปด้วยอาคารท่ีน่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนต์ปอล 

(St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานท่ีใช้จดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่าง

เจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสู่จตัรัุสรัฐสภามหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster 

Abbey) ท่ีตัง้ของรัฐสภาองักฤษมาตัง้แต่ต้นศตวรรษท่ี 16 และยงัเป็นท่ีตัง้ของหอนาฬิกาท่ีรู้จกักันดีในนามหอ

นาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ท่ีมีความสงู 320 ฟุต ตบีอกเวลาทุกหน่ึงชัว่โมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสดุในโลก

และฝ่ังตรงข้ามท่ีมีแม่น า้เทมส์กัน้อยู่เป็นท่ีตัง้ของชิงช้าสวรรค์ ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ท่ีสงูท่ีสดุ

ในยุโรป น าเข้าชมพิพิธภัณฑ์บริติช (British Museum) ซ่ึงเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์ด้านประวตัิศาสตร์และ
วฒันธรรมของมนุษยท่ีส าคญัท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุในโลก มีการก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ้งต้นวตัถุท่ี

เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซ่ึงเป็นแพทย์และนกัวิทยาศาสตร์ 
พิพิธภณัฑ์แห่งนีเ้ปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นครัง้แรกในวนัท่ี15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส์ 
เมืองบลมูส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อนัเป็นสถานท่ีตัง้ของอาคารพิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนั 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย 

 

 
 
 

ค ่า 

ที่พัก 

จากนัน้อิสระให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซือ้สินค้าตามอธัยาศัย บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซ่ึงเรียกได้ว่า
เป็นศนูย์กลางการช๊อปปิง้ในกรุงลอนดอน มีร้านค้าเสือ้ผ้าแฟชัน่ เคร่ืองประดับ นาฬิกา ช่ือดังมากมายตลอดแนวถนน
ก ว่ า  2  กิ โ ล เ ม ต ร  อ า ทิ  เ ช่ น  Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, 
Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ  ห้ าง  John Lewis, House of Fraser และ  ยั งมี ห้ า งสุ ด ห รูอย่ า ง 
Selfridges ท่ีมีสินค้าซุปเปอร์แบรนด์ ตัง้อยู่อีกด้วย 
อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี 8 หอคอยลอนดอน - แฮร์รอดส์ – สนามบิน 
เช้า 

 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น า้เทมส์ท่ีสามารถยกเปิดปิดได้ จากนัน้น าท่าน
ถ่ายรูปด้านนอกกับหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานท่ีท่ีเกิดเหตแุห่งประวตัิศาสตร์อันเกรียงไกร ยิ่งใหญ่
นองเลือด หรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตท่ียาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดนประหาร 
ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลงั มหามงกุฎอิมพีเรียล ซ่ึงประดบัด้วยเพชรท่ีใหญ่เป็นอัน
ดังสองของโลกช่ือ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร 
“โคอินูร์” ท่ีเคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ท่ีสุดในโลก และชิน้สุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ท่ีสดุในโลก “ดารา
แห่งอาฟริกา 1” หรือ “คลัลินนั 1” 



กลางวัน 
 

รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง ลิม้รส Burger & Lobster ร้านดงัของลอนดอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย 
 

เลือกซือ้สิน้ค้าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดงัอย่าง ฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey 
Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ท่ีท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าแฟชั่นชัน้น าจากทั่วทุกมุมโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮร์
รอดส์ท่ีนิยมกันอย่างมาก รวมทัง้มีร้านค้าแฟชั่นมากมายตัง้อยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, 
Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ท่ีเป็นท่ีตัง้ของร้าน Super 
Brands อ า ทิ  เ ช่ น  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 

21.35 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อให้ท่านได้มีเวลาท า คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือ้ สินค้าปลอดภาษีใน
สนามบิน 
ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี TG 917  
*** ส าหรับคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่ 4 เม.ย. จะออกเดินทางเวลา 21.25 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 15.00 น. *** 
 
 

วันท่ี 9 กรุงเทพฯ 
16.00 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 



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

ราคาแนะน าเพยีง 
Taste of Burger & Lobster 
 อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์  

9 วัน 6 คืน  โดยสายการบินไทย (TG) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 
พกัหอ้งละ 
2-3 ท่ำน 
ท่ำนละ 

เดก็อำยุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ12

ปี 
 [มเีตยีง] 
พกักบั
ผูใ้หญ่ 
 1 ท่ำน  
ท่ำนละ 

เดก็อำยุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ12

ปี 
[มเีตยีง] 
พกักบั
ผูใ้หญ่ 
2 ท่ำน  
ท่ำนละ 

เดก็อำยุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ7ปี  
[ไม่มเีตยีง] 
พกักบั
ผูใ้หญ่ 
2 ท่ำน  
ท่ำนละ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 
ท่ำนละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ท่ำนละ 

วนัท่ี 13-21 มี.ค. 63 58,900 58,900 58,900 58,900 33,115 7,900 

วนัท่ี 4-12 เม.ย. 63 72,900 72,900 72,900 72,900 37,545 11.900 

วนัท่ี 12-20 เม.ย.63 73,900 73,900 73,900 73,900 38,545 11.900 

วนัท่ี 23-31 พ.ค. 63 61,900 61,900 61,900 61,900 36,115 11.900 

วนัท่ี 14-22 มิ.ย. 63 61,900 61,900 61,900 61,900 36,115 11.900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 



2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 
วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 

3. เม่ือได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 



2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศองักฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ช าระพร้อมเงินมดัจ า) 
6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (16 ปอนด์) 
7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (18 ปอนด์) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   



2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

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

ในระหวา่งยืน่วซ่ีาเขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่รือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซ่ีาจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซ่ีาในประเทศไทยได ้ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน

หา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 



 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดเงนิฝาก 

ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่าย

ส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไม่

เกนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน  ในกรณี

ทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมาย

ชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท่้านถ่ายส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเล่ม (ทัง้เล่มเกา่ –เล่ม

ใหม่) 

 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไม่ควรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญ่เขา้บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ จะ

ท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตุใหท่้านถูกปฏเิสธวซีา่ได ้  

     

 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมุดเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้อัพเดทไม่เกนิ 15 

วัน กอ่นวันยืน่วซี่า  และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT 

พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสัมพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สัญญาเชา่

ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 



- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดว่า

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบุตรทีส่ถานทูตดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท่้านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซ่ีาเทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอืศูนย์

แปล พรอ้มประทับตราจากรา้นหรอืศูนยแ์ปลเท่านัน้ ไม่สามารถใชตั้วทีแ่ปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 
แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำประเทศองักฤษ 

 

(กรุณากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทุกขอ้ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของ
ท่าน) 
 



ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาไทย 

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

ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสอืเดนิทาง 

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

ชือ่-นามสกลุเกา่ ทีเ่คยใชก้อ่นเปลีย่น 

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

เหตุผลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) .............................. 

เปลีย่นเมือ่วันที ่(วัน/เดอืน/ปี) ................................... 

 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ..................................................................เชือ้ชาติ

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

สัญชาต ิ............................ สถานทีเ่กดิ........................... ประเทศ........................... 

 

ทีอ่ยู่ ( ถา้ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น กับทีอ่ยู่ปัจจุบันคนละทีอ่ยู่กรุณาแจง้รายละเอยีด) 

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

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

............................รหัสไปรษณีย.์.................................. ท่านอาศัยอยู่ในบา้นหลังน้ีมา

เป็นเวลา …......ปี ............เดอืน 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.......................................... 

หมายเลขโทรศัพทท์ีท่ างาน ......................................... 

หมายเลขโทรศัพท์

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

มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด ..................เลม่     

หมายเลขหนังสอืเดนิทางปัจจุบัน ........................ 

วันทีอ่อก...............................หมดอายุ.............................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ......................... 

วันทีอ่อก...............................หมดอายุ............................... 

 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม่ 

………………………………………………………………… 

วัน/เดอืน/ปี ทีเ่คยเขา้ประเทศอังกฤษครัง้ล่าสดุ .............................................  

รวมทัง้หมดกีวั่น .................... 

วัตถุประสงคใ์นการไปครัง้ล่าสดุ (ท่องเทีย่ว , ธุรกจิ , นักเรยีน) 

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

ประเภทของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดร้ับ เป็นประเภทใด 

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

ระยะเวลาของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดร้ับ เริม่ตัง้แต่วันที ่..................................... 

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

 

ท่านเคยไดร้ับการปฏเิสธวซีา่องักฤษ หรอื ประเทศอืน่ๆหรอืไม่ 

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

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



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

 

ประเทศอืน่ ๆ ทีท่่านเคยเดนิทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีวั่น 

และวัตถุประสงคใ์นการไป (ท่องเทีย่ว , ธรุกจิ, นักเรยีน) 

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

วัตถุประสงคใ์นการไป .......................... 

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

วัตถุประสงคใ์นการไป .......................... 

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

วัตถุประสงคใ์นการไป .......................... 

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

วัตถุประสงคใ์นการไป .......................... 

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

วัตถุประสงคใ์นการไป .......................... 

 

สถานภาพ  

.........โสด    

........ หย่า และมทีะเบยีนหย่า (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย)                           

......... แตง่งานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีน)            

........ แต่งงานและมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

........ หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

 

ในกรณีสมรสแลว้ทัง้จดทะเบยีนและไม่จดทะเบยีน ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ                                                                                                       

ชือ่ นามสกลุ ของคู่สมรส 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของคู่สมรส

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

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

เชือ้ชาต ิ..........................................  สัญชาต ิ............................................. 

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

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ทีอ่ยู่ปัจจุบันของคู่สมรส 

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

 

ในกรณีทีม่บุีตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทุกคน                                                                                                

1.ชือ่ นามสกลุ ของบุตร 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร 

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

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

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

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 



ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที ่

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

2.ชือ่ นามสกลุ ของบุตร 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร 

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

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

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

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที ่

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

 

ประวัตขิองบดิา                                                                                                                                                

ชือ่ของบดิา ..........................................................  

นามสกลุของบดิา .......................................................... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา .........................................  

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

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

เชือ้ชาต ิ................................... สัญชาต.ิ..................................... 

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

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ประวัตขิองมารดา                                                                                                                                               

ชือ่ของมารดา ........................................................  

นามสกลุของมารดา .................................................... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา ..........................................  

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

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

เชือ้ชาต ิ................................... สัญชาต ิ..................................... 

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

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

 

ขอ้มูลสว่นตัวของผูเ้ดนิทางเกีย่วกับดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 

งานปัจจุบันท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

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

ชือ่บรษัิททีท่ างาน 

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

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

 

 

ทีอ่ยู่ของบรษัิททีท่ างาน

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

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



............................รหัสไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน 

............................................... เงนิเดอืน .................................บาท 

 

กรณี นักเรยีน / นักศกึษา ระบุชือ่โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย 

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

ระดับชัน้ทีเ่รยีนอยู่ ........................................หลกัสตูรทีก่ าลงัเรยีน 

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

 

ท่านเคยท างานเหล่าน้ีหรอืไม่ (ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ)  

........เคย ........ไม่เคย 

ถา้เคย ระบุอาชพีทีท่ า , ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

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

ชือ่ตน้สังกดัทีเ่คยท างาน 

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

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

 

ทีอ่ยู่ของตน้สังกดัทีเ่คยท างาน

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

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

............................รหัสไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน 

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

วัน/เดอืน/ปี ทีอ่อกจากงาน .......................................... 

 

ท่านมสีมุดบัญชเีงนิฝากหรอืไม่                ........ม ี     .......ไม่ม ี                                                                       

ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดว่าเป็น  บัญชอีอมทรัพย ์/ ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวม

เท่าไหร่   

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

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

ท่านไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวต่อเดอืนเท่าไหร่

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

ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเท่าไหร่ 

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

ค่าใชจ้่ายของท่านในการไปอังกฤษเป็นจ านวนเงนิเท่าไหร่ 

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

ในการเดนิทางครัง้น้ี ใครเป็นคนออกค่าใชจ้่ายใหท่้าน 

..................................................................................ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ 

เชน่ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ..................................................... ถา้มคีน

ออกค่าใชจ้่ายใหท่้านไปอังกฤษ เขาไดจ้่ายใหเ้ป็นจ านวนเงนิเท่าไหร่ 

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ ้

เดนิทางเทา่น ัน้ 



 
 
 
 
 
 


