
 

 

รหัสทัวร GOT1900583 
ทัวรอังกฤษ เวลส สกอตแลนด 9 วัน 7 คืน (BR) 
ชมเสาหินสโตนเฮนจ 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยของโลก 
เขาชมพิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน เมืองบาธ 
เมืองเล็กแสนนารัก Bourton On The Water 
บานเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปยร เมืองสแตรทฟอรด 
เขาชมพิพิธภัณฑอังกฤษ 
 

 
 
 
 
 



 

 

  เสนทางการเดินทาง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลา
งวัน คํ่า โรงแรมท่ีพัก  

หรือ เทียบเทา 

1. กรุงเทพฯ – ลอนดอน ✈ ✈ ✈ 
HOTEL PARK 
INN AIRPORT   

2. ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ – เมืองบาธ –                                              
เมืองคารดิฟฟ�  เมืองหลวงประเทศเวลส ✈ O O 

CLAYTON 
HOTEL 
CARDIFF 

3. Bourton On The Water  – บานเช็คสเปยร – ลิ
เวอรพูล O O O PARK INN 

LIVERPOOL 

4. ลิเวอรพูล – วินเดอรเมียร – ลองเรือเลคดิสทริค – 
เมืองเอดินเบิรก ประเทศสก็อตแลนด O O O HOLIDAY INN 

EDINBURGH 

5. ปราสาทเอดินบะระ – แมนเชสเตอร O O  O 
MARRIOTT 
SALFORD 
QUAY 

6. แมนเชสเตอร – สนามฟุตบอลโอลดแทรฟฟอรด – 
Bicester Village Outlet – ลอนดอน O X O HOTEL PARK 

INN AIRPORT   

7. ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – เขาชมหอคอย
ลอนดอน – ชอปปم�งหางแฮรรอด - ถนนออกฟอรด O O X HOTEL PARK 

INN AIRPORT   

8. 
พิพิธภัณฑอังกฤษ – ชอปปم�งหางแฮรรอด – สนามบิน
ฮีทโธรว –  
กรุงเทพฯ   

O O ✈  

9. กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  
   โปรแกรมการเดินทาง   

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
09.00 น.
  

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู โดยสารระหวางประเทศ 
เคานเตอรสายการบิน อี.วี.เอ.แอร ประตู 8 แถว Q พบเจาหนาที่คอยอํานวย
ความสะดวก 



 

 

13.05 น. ออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว  เท่ียวบินที่ BR 67 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 12 พ.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 12.50 น. 
และถึงลอนดอน เวลา 19.25 น.*** 

19.20 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว  (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นําทาน
ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  

ที่พัก      เดินทางเขาสูที่พัก HOTEL PARK INN AIRPORT  หรือเทียบเทา 
วันที่ 2: ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ – เมืองบาธ – เมืองคารดิฟฟ�  เมืองหลวงประเทศ

เวลส 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสู เมืองซาลสบัวรี่ (Salisbury) นําทานชมเสาหินสโตนเฮนจ 

(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกอนประวัติศาสตร มีอายุ
กวา 5,000 ป เปนกลุมแทงหินขนาดใหญ ตั้งอยูกลางทุงราบกวางใหญ ซึ่งไมมี
ใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน ออกเดินทางตอสูเมืองบาธ 
(Bath) ตั้งอยูในหุบเขาของแมน้ําเอวอนในบริเวณที่มีน้ําพุรอนธรรมชาติที่เปน
ที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอํานาจ และเปนผูสรางโรงอาบน้ําโรมัน 
(Roman Bath) และยังไดเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก (UNESCO) 
ในป ค.ศ. 1987 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติ

การคนพบที่นาสนใจ ปจจุบันเปนกลุมอาคารสําคัญของเมือง คือ บริเวณที่เปน
ที่ตั้งของบอน้ําแรรอนคิงส (The Sacred Spring)  สวนที่สอง คือ บริเวณวัด 
และสวนที่สาม คือ บริเวณที่เปดบริการใหนักทองเที่ยวหรือชาวเมืองใชบริการ
น้ําแรซึ่งมีทั้งสระวายน้ํา,     บอน้ําแรเย็น-รอน, หองอบไอน้ํา และสวนที่เปน 
Turkish Bath  จากน้ันเดินทางตอสู เมืองคารดิฟฟ�  (Cardiff) เมืองหลวง
ประเทศเวลส (Wales) หน่ึงในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเปนที่ตั้งของปราสาท
คารดิ๊ฟ เดิมเปนที่พํานักของขุนนางผูปกครองเมือง ถูกลอมรอบไวดวยกําแพง
โบราณ จากน้ันผานชมศาลาวาการเมืองและกลุมอาคารโบราณเกาแกผานชม
เมือง สวนสาธารณะคารดิ๊ฟ,   สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทําการของรัฐ 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก CLAYTON HOTEL CARDIFF หรือเทียบเทา   
วันที่ 3: Bourton On The Water  – บานเช็คสเปยร – ลิเวอรพูล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนนารัก Bourton On The Water  ซึ่งเปน

หมูบานที่ไดรับการโหวตใหเปนหมูบานที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ดวย
ลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเดนเฉพาะ ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซึ่งเปน
หิน Cotswold stone เทาน้ัน ภายในหมูบานจะมีแมน้ํา Windrush ไหลผาน 
มีเปดหัวเขียวสวยงามเวียนวายเต็มแมน้ํา เปนหมูบานที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมน
ติค จากน้ันเดินทางตอสู เมืองสแตรทฟอรด (Stratford Upon Avon) เมือง
ที่ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําเอวอน อันเปนบานเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปยร (William 
Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําเท่ียวชมเมืองแสตรทฟอรด ซ่ึงรมร่ืนไปดวยสวนสาธารณะ นําทานชมบานเช็คส

เปยร (ดานนอก) และชีวิตความเปนอยูของกวีเอกในอดีต ชมโบสถเกาแก Holy 
Trinity แมน้ําเอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ในประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับ    
กวีเอกผูน้ี อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาที่ระลึกจากรานคามากมาย จากน้ันออก
เดินทางสูเมืองลิเวอรพูล (Liverpool) ไดรับการยกยองใหเปนเมืองวัฒนธรรม
แหงยุโรปในป 2008 และยังเปนเมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรีสี่เตาทองหรือเดอะ
บีทเทลิ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพิ้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก PARK INN LIVERPOOL หรือเทียบเทา   
วันที่ 4: ลิเวอรพูล – วินเดอรเมียร – ลองเรือเลคดิสทริค – เมืองเอดินเบิรก ประเทศส

ก็อตแลนด 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันออกเดินทางสูเมืองวินเดอรเมียร (Windermere) สู เขตเลคดิสทริค 

(Lake District) อุทยานแหงชาติที่ไดรับการขนานนามวาดีและสวยที่สุดของ
อังกฤษ ที่กวางขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แหง นําทานสัมผัสกับ



 

 

บรรยากาศของทะเลสาบวินเดอรเมียร ดวยการลองเรือเลคดิสทริค ที่ทานจะไดชื่น
ชมกับความเปนธรรมชาติในทะเลสาบ จากแอมเบิลไซดสู เมืองเบาวเนส 
ทามกลางทัศนียภาพอันงดงามยิ่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเขาสู เมืองเอดิน เบิ รก  (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด  

(Scothland) ดินแดนที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่สวยงาม นําทานเดินทางสูยานเมืองเกา สู
ถนนรอยัลไมล (Royal Mile) ถนนสายสําคัญที่ เชื่อมสูพระตําหนักโฮลี่รูด 
(Palace of Holyroodhouse) ซึ่งเปนที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือน
สกอตแลนด และเคยเปนที่ประทับของพระนางแมรีแหง สก็อต ฝم�งตรงขามเปน
รัฐสภาแหงชาติสก็อตอันนาภาคภูมิใจ ดวยสถาปตยกรรมรวมสมัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
 

ที่พัก  เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN EDINBURGH  หรือเทียบเทา   
วันที่ 5: ปราสาทเอดินบะระ – แมนเชสเตอร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อันสงางามดวยทําเล

ที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเดนเปนสงาจากทุกมุมเมือง เคยเปนที่ประทับของ
กษัตริยสกอต แบงเปนสวนตางๆอยางนาชม อาทิ สวนของป�อมปราการและ
กําแพงปราสาทโบราณ มีปนใหญเรียงราย รวมท้ังประเพณีการยิงปนใหญในเวลา 
13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปที่ผานมา, โบสถเซนต มากาเร็ต สรางใน
คริสตศตวรรษที่ 12 เพื่อรําลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเดวิดที่ 1 แลวเขาสู
พระราชฐานชั้นในสวนที่เปน The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเร่ืองราวของราชวงศ
แหงสก็อต 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันออกเดินทางสูเมืองแมนเชสเตอร (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม   ท่ี

มีช่ือเสียงจากการเปนเมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของโลก เปนศูนยกลางศิลปะ ส่ือ 
และธุรกิจขนาดใหญ อีกทั้งยังเปนเมืองที่ตั้งของสโมสรที่มีชื่อเสียงโดงดังในวงการ
ฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแก แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด 



 

 

และแมนเชสเตอร ซิต้ี และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร เคานต้ี 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (Fish and Chips) 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก MARRIOTT SALFORD QUAY หรือเทียบเทา    

  
วันที่ 6: แมนเชสเตอร – สนามฟุตบอลโอลดแทรฟฟอรด – Bicester Village Outlet 

– ลอนดอน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานถายรูปสนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford Stadium) ของ

สโมสรแมนยูฯ ที่จัดวารวยที่สุดในโลก เปนสนามที่ใหญเปนอันดับ 2 ของอังกฤษ 
รองรับแฟนบอลไดมากถึง 76,212 คน เปนรองจากสนามเวมบลีย สเตเดียม 
(Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแหงเดียว และ
ใหญเปนอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากน้ันยังเปน 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ�า 
รับรองเปนสนาม 5 ดาว จากน้ันอิสระใหทานเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ทานชื่น
ชอบในราน MEGA STORE ที่มากมายไปดวยของที่ระลึกหลากหลายชนิด
สําหรับแฟนบอล จากน้ัน นําทานเดินทางสู  เดินทางสู  Bicester Village 
outlet 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย อิสระใหทานชอปปم�งจุใจ มีหลากหลายแบรนดดังใหทานใหเลือกสรร อาทิ เชน 

Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta 
Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, 
Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูมหา
นครลอนดอน (London) เมืองที่ เปนศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของโลก เปนผูนําดานการเงิน การเมือง การสื่อสาร 
การบันเทิง แฟช่ัน ศิลปะ และเปนที่ยอมรับวามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเปนเมือง
ทองเที่ยวท่ีใหญและสําคัญของยุโรปอีกดวย   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย        
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม  HOTEL PARK INN AIRPORT  หรือเทียบเทา   

 



 

 

วันที่ 7: ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – เขาชมหอคอยลอนดอน – ชอปปم�งหางแฮรรอด - 
ถนนออกฟอรด 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผานพิคคาดิลลี่ เซอรคัส (Piccadilly 

Circus) เดิมเปนวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ําพุ และรูปปم�นอีรอสตรง
กลาง และเขาสูไชนาทาวน ยานชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผานจัตุรัสท
ราฟลการ (Trafagal Square) ที่รายลอมไปดวยอาคารที่นาสนใจ ผานมหา
วิหารเซนตปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญเปนอันดับ 2 ของ
โลก สถานที่ใชจัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวางเจาฟ�าชายชารล และเลดี้ไดอา
นา สเปนเซอร แลวเขาสูจัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสทมินสเตอร (Westminster 
Abbey) ที่ต้ังของรัฐสภาอังกฤษมาต้ังแตตนศตวรรษที่ 16 และยังเปนที่ต้ังของหอ
นาฬิกาที่รูจักกันดีในนามหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตี
บอกเวลาทุกหน่ึงชั่วโมง เปนนาฬิกาที่มีหนาปดใหญที่สุดในโลกและฝم�งตรงขามท่ีมี
แมน้ําเทมสกั้นอยูเปนที่ตั้งของชิงชาสวรรค ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชา
สวรรคที่สูงที่สุดในยุโรป จากน้ันนําทานถายรูปกับสะพานหอคอย (Tower 
Bridge) สะพานขามแมน้ําเทมสที่สามารถยกเปดปดได 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ลิ้มรส Burger & Lobster รานดังของลอนดอน 

บาย นําทานเขาชมหอคอยแหงลอนดอน (Tower of London) เปนพระราชวังหลวง
และป�อมปราการตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอนในอังกฤษเปนพระราชวัง
ที่ เดิมสรางโดยพระเจาวิลเลียมที่  1 แหงอังกฤษ เมื่อป  ค.ศ . 1078 เปน
สถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก พระราชวังเปนรูจักกันในนามวา “หอคอยแหง
ลอนดอน” หรือ “หอ” ในประวัติศาสตร ตัวปราสาทตั้งอยูภายในโบโรแหงทาว
เวอรแฮมเล็ทสและแยกจากดานตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of 
London) ดวยลานโลงที่เรียกวาเนินหอคอยแหงลอนดอน หรือ “ทาวเวอรฮิล” 
(Tower Hill) ยุโรป จากน้ันอิสระใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคาตาม
อัธยาศัย บริเวณถนนออกฟอรด (Oxford Street) ซึ่งเรียกไดวาเปนศูนยกลาง
การชอปปم�งในกรุงลอนดอน มีรานคาเสื้อผาแฟชั่น เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อดัง



 

 

มากมายตลอดแนวถนนกวา 2 กิโลเมตร อาทิ เชน Next, Zara, Top Shop, 
Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, 
H&M, Miss Selfridge ฯลฯ หาง John Lewis, House of Fraser และ ยัง
มีหางสุดหรูอยาง Selfridges ที่มีสินคาซุปเปอรแบรนด ต้ังอยูอีกดวย   

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม  HOTEL PARK INN AIRPORT  หรือเทียบเทา   
วันที่ 8: พิพิธภัณฑอังกฤษ – ชอปปم�งหางแฮรรอด – สนามบินฮีทโธรว – กรุงเทพฯ   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑอังกฤษ (British Museum) ซึ่งเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑ

ดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของมนุษยที่สําคัญที่สุดและใหญที่สุดในโลก มี
การกอต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบ้ืองตนวัตถุที่เก็บรวบรวมไวสวน
ใหญเปนของสะสมของเซอร แฮนส สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเปนแพทยและ
นักวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑแหงน้ีเปดใหบริการแกสาธารณะเปนครั้งแรกในวันที่ 
15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส เมืองบลูมสเบอรรี กรุง
ลอนดอน อันเปนสถานที่ต้ังของอาคารพิพิธภัณฑในปจจุบัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน โฟรซีซั่น เพ่ือลิ้มรสเปดยางอัน
เล่ืองช่ือ 

บาย จากน้ันพาทานเลือกซื้อสิ้นคาในยานไนซบริดจ (Knights Bridge) ซึ่งเปนที่ตั้ง
ของหางสรรพสินคาชื่อดังอยาง ฮารวีย นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮรรอดส 
(Harrods) ที่ทานสามารถเลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนําจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้ง
กระเป�าแฮรรอดสท่ีนิยมกันอยางมาก รวมทั้งมีรานคาแฟชั่นมากมายตั้งอยูบริเวณ 
High Street เ ช น  Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo 
Boss, Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เปน
ที่ตั้งของราน Super Brands อาทิ เชน 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 



 

 

17.30 น. พาทานเดินทางสูสนามบินฮีทโธรว เพื่อใหทานไดมี เวลาทํา คืนภาษี  Tax 
Refund) และเลือกซื้อสินคาปลอดภาษีในสนามบิน 

21.20 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ เท่ียวบินที่ BR 68 
***คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 12 พ.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.35และ

ถึงกรงุเทพฯ เวลา 15.05 น.*** 
วันที่ 9:   กรุงเทพฯ 
15.45 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณี
ที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 
หมายเหต ุ
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิด
จากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, 
จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาต
ใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) 
เดินทาง  
หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออก
เดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
5. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบรษิัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง

ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 
 



 

 

กําหนดวันเดินทาง :   11-19 ก.พ. 62  
6-14 มี.ค. 62   

อัตราคาบริการ ราคา 
ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 69,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง
โรงแรมท่ีพัก) 69,900.- 

พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ 11,500.- 
เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 69,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก) 69,900.- 

ราคาทัวรไมรวมต๋ัวเครือ่งบิน   47,900.- 
ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศอังกฤษ 

(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวนัยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 5,600 บาท 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนที่ทานละ 
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 
กําหนดวันเดินทาง :   12-20 พ.ค. 62  

4-12, 12-20 มิ.ย. 62   
อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 69,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง
โรงแรมท่ีพัก) 69,900.- 

พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ 12,500.- 
เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 69,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก) 69,900.- 

ราคาทัวรไมรวมต๋ัวเครือ่งบิน   47,900.- 



 

 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศอังกฤษ 
(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวนัยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 5,600 บาท 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนที่ทานละ 
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม  

1. คาต๋ัวเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน
กรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี)คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 
บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอังกฤษ (จํานวน 5,600 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 ปอนด) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (18 ปอนด) 

 
เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิว
ยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรยีมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี  
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบ
หมูคณะและยื่น  
รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจาก
ทางเจาหนาที่ 



 

 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครวัตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
  ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะ
ชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทาน
ตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใช
เวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา
อนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเองใน
ประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 



 

 

  ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะ

ดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับ
ทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที ่ 
     บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่

เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป    
     ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  
6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน    
    ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมใน

การมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามที ่ 
    สถานทูตฯ เรียกเก็บ  



 

 

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือ
คาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)     

    คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไมคืน

คาทัวรทั้งหมด 
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไม

วาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ 
    สงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะได
เปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศอังกฤษ  
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 1 เดือน 

*** ยื่นวีซาแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ช้ัน 28) *** 
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

 
**ลูกคากรุณาอยายึดตดิกับการยื่นขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ** 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของ
ทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม
สามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึง
ผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 
(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตา
หรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน  
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ
ธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํา
รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงนิในบัญชี อัพเดทไม
เกิน 15 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน 
ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง  
3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชเีปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลม
เกา –เลมใหม) 



 

 

***ควรเคลื่อนไหวบัญชีสม่ําเสมอ ไมควรแตงบัญชโีดยการนําเงินกอนใหญเขาบัญชีกอน
ยื่นวีซา จะทําใหยอดเงินกระโดด ซึ่งอาจเปนเหตุใหทานถูกปฏิเสธวีซาได   
3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.3.1 สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายให 
อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 6 
เดือน ใหขอเปนSTATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง 
     3.3.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายท่ีมีการชี้แจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ 
(Sponsor Letter) 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชตีิดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สญัญาเชาท่ี โฉนดที่ดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่
ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่
ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 



 

 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

8. ในกรณีที่มีเอกสารเปนภาษาไทยจะตองแปลเปนภาษาอังกฤษทุกฉบบั จะตองแปลจาก
รานแปลหรือศูนยแปล พรอมประทับตราจากรานหรือศูนยแปลเทาน้ัน ไมสามารถใชตัวที่
แปลเองได 
(คาแปลเอกสารไมรวมในรายการทัวร ผูเดินทางเปนผูรับผิดชอบเอง) 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศอังกฤษ 
 

 (กรุณากรอกขอมูลเปน ภาษาอังกฤษ ใหครบถวนตามความเปนจรงิ เน่ืองจากทางเราจะใช
ขอมูลน้ีในการจองคิวนัดหมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะน้ันเอกสารที่ทานสง
ตามมาที่หลังจะตองตรงกับขอมูลท่ีทานกรอกใหมาเทาน้ัน) 

 
ชื่อ-นามสกุล ผูเดินทาง ภาษาไทย
................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุล ผูเดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง
............................................................................. 
ชื่อ-นามสกุลเกา ที่เคยใชกอนเปลี่ยน
............................................................................................................. 
เหตุผลท่ีเปลี่ยน (เชน สมรส ฯลฯ) .............................. 
เปลี่ยนเม่ือวันที่ (วัน/เดือน/ป) ................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด...................................................................................................................... 
เช้ือชาติ.............. สัญชาติ .................. สถานท่ีเกิด................. ประเทศ........................... 
ที่อยูตามทะเบียนบาน 
....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย................................. ท 
านอาศัยอยูในบานหลังน้ีมาเปนเวลา …......….........ป .........................เดือน 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ.......................................... 
หมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน ......................................... 
หมายเลขโทรศัพทบาน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 
ที่อยูอ่ืน ๆ (ถาม)ี 
....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย....................................... 



 

 

มีหนังสือเดินทางมาแลวทั้งหมด ..................เลม     
หมายเลขหนังสอืเดินทางปจจุบัน .....................วันที่ออก...................หมดอายุ.................... 
หมายเลขหนังสือเดินทางเลมเกา .....................วันที่ออก....................หมดอายุ.................... 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศอังกฤษหรือไม ………………………………………………………………… 
วัน/เดือน/ป ท่ีทานเคยเขาประเทศอังกฤษคร้ังลาสุด ....................... ถึงวันที่ ..................... 
วัตถปุระสงคในการไปครั้งลาสุด (ทองเที่ยว , ธุรกิจ , นักเรียน) 
.................................................................... 
ประเภทของวีซาอังกฤษที่เคยไดรับ เปนประเภทใด 
...................................................................................... 
ระยะเวลาของวีซาอังกฤษที่เคยไดรบั เริ่มต้ังแตวันที่ .........................ถึงวันที่ .................... 
ทานเคยไดรับการปฏิเสธวีซาอังกฤษ หรือ ประเทศอ่ืนๆหรือไม 
................................................................... 
ประเทศที่เคยถูกปฏิเสธ ..............................วัน/เดือน/ป ท่ีถูกปฏิเสธ ............................. 
เหตุผลท่ีถูกปฏิเสธ 
.........................................................................................................................................  
ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีทานเคยเดินทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ป) วันเดือนป ท่ีไป 
รวมกี่วัน และวัตถุประสงคในการไป (ทองเที่ยว , ธุรกิจ, นักเรียน) 
1.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถปุระสงคในการไป/ประเภทวีซา (ทองเที่ยว,ธุรกิจ,นักเรียน,อ่ืนๆ) 
.................................................................................. 
2.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถปุระสงคในการไป/ประเภทวีซา (ทองเที่ยว,ธุรกิจ,นักเรียน,อ่ืนๆ) 
.................................................................................. 
3.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถปุระสงคในการไป/ประเภทวีซา (ทองเที่ยว,ธุรกิจ,นักเรียน,อ่ืนๆ) 
.................................................................................. 
 
 



 

 

4.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน 
วัตถปุระสงคในการไป/ประเภทวีซา (ทองเที่ยว,ธุรกิจ,นักเรียน,อ่ืนๆ) 
.................................................................................. 
5.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน 
วัตถปุระสงคในการไป/ประเภทวีซา (ทองเที่ยว,ธุรกิจ,นักเรียน,อ่ืนๆ) 
.................................................................................. 
สถานภาพ .........โสด  ........ หยา และมีทะเบียนหยา (ตองนํามาแสดงดวย)                          
......... แตงงานแลว (แตไมไดจดทะเบียน)   ........ แตงงานและมีทะเบียนสมรส (ตอง
นํามาแสดงดวย)........ หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
ในกรณีสมรสแลวทั้งจดทะเบียนและไมจดทะเบียน ตองกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติม                                                                                                  
ชื่อ นามสกุล ของคูสมรส 
.............................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปเกิด ของคูสมรส
........................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.................................................................................................. 
เช้ือชาติ ..........................................  สัญชาติ ............................................. 
หมายเลขหนังสือเดนิทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ ......................................... 
ที่อยูปจจุบันของคูสมรส  
.................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ในกรณีที่มีบุตร ตองกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมทุกคน                                                                                             
1.ชื่อ นามสกุล ของบุตร 
................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปเกิด ของบุตร 
............................................................................................................................... 
สถานที่เกิด................................................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ ......................................... 
ปจจุบันบุตรอาศัยอยูที่ 
................................................................................................................................... 
2.ช่ือ นามสกุล ของบุตร 
................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปเกิด ของบุตร 
............................................................................................................................... 
สถานที่เกิด................................................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ ......................................... 
ปจจุบันบุตรอาศัยอยูที่ 
................................................................................................................................... 
ประวตัิของบิดา                                                                                                                             
ชื่อของบิดา .............................................. นามสกุลของบิดา ....................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด ของบิดา .........................................  
สถานที่เกิดของบิดา...........................................ประเทศที่เกิด .........................................  
เช้ือชาติ ................................... สัญชาติ...................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง ..............................หมายเลขโทรศัพทมือถือ ............................... 
 
 
 



 

 

ประวตัิของมารดา                                                                                                                                               
ชื่อของมารดา .......................................... นามสกุลของมารดา ................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด ของมารดา ..........................................  
สถานที่เกิดของมารดา ....................................ประเทศที่เกิด .............................................  
เช้ือชาติ ................................... สัญชาติ ..................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ ........................ 
ขอมูลสวนตัวของผูเดินทางเกี่ยวกับดานอาชีพ การงาน รายได รายรบั และรายจายตางๆ 
งานปจจุบันทําอาชีพ, ตําแหนง (โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
...................................................................... 
ชื่อบริษัทที่ทํางาน 
.......................................................................................................................................... 
ที่อยูของบริษัทที่ทํางาน
....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................รหัส
ไปรษณีย.......................................วัน/เดือน/ป ท่ีเร่ิมทํางาน ............................................... 
เงินเดือน .................................บาท 
กรณี นักเรียน / นักศกึษา ระบุชื่อโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 
............................................................................... 
ระดับช้ันที่เรยีนอยู ........................................ 
หลักสูตรที่กําลังเรียน .............................................................. 
ทานเคยทํางานเหลาน้ีหรือไม (ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย ส่ือมวลชน ขาราชการ) 
........เคย ........ไมเคย 
ถาเคย ระบุอาชีพท่ีทํา , ตําแหนง (โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
.................................................................... 
ชื่อตนสังกัดที่เคยทํางาน 
................................................................................................................................  



 

 

ที่อยูของตนสังกัดที่เคยทํางาน
....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย.......................................วัน/เดือน/ป ท่ีเร่ิมทํางาน .......................................... 
วัน/เดือน/ป ท่ีออกจากงาน ......................................... 
ทานมีสมุดบัญชีเงินฝากหรือไม                ........มี      .......ไมมี                                                    
ถามีโปรดแจงรายละเอียดวาเปน  บัญชีออมทรัพย / ฝากประจํา  ยอดรวมเทาไหร   
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
.. 
ทานไดใชเงินสวนตัวตอเดือนเทาไหร
........................................................................................................... 
ทานแบงรายไดของทานใหกับสมาชิกครอบครัวเดือนละเทาไหร 
.................................................................  
คาใชจายของทานในการไปอังกฤษเปนจํานวนเงินเทาไหร 
...........................................................................   
ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเปนคนออกคาใชจายใหทาน 
..................................................................................ใครเปนคนจายคาใชจายตางๆ เชน คา
ตั๋วเครื่องบิน คาโรงแรม คาอาหาร ..................................................... ถามีคนออก
คาใชจายใหทานไปอังกฤษ เขาไดจายใหเปนจํานวนเงินเทาไหร 
...............................................  
ขณะน้ีทานมีญาติอยูที่อังกฤษหรือในสหราชอาณาจักรหรือไม 
..................................................................  ถามี ช่ือ-นามสกุล 
.........................................................................................................................................  
ความสัมพันธกับทาน ......................................................  
สถานะพลเมือง ................................................. 



 

 

ที่อยูที่อังกฤษหรือในสหราชอาณาจักร 
........................................................................................................ 
...................................................................................................... 
 รหัสไปรษณีย......................................... 
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