
 

 

รหัสทัวร GOH1900989 
ทัวรอังกฤษ เวลส สกอตแลนด 9 วัน 6 คืน (TG) 
 

 
  บินตรงลัดฟ�าเขาสูประเทศอังกฤษ ต่ืนตาต่ืนใจกับเสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge)  
 เลน Bourton On The Water ซ่ึงไดช่ือวาเปนหมูบานท่ีสวยท่ีสุดในประเทศอังกฤษ  
 เท่ียวบานเกิดของวิลเล่ียม เช็คสเปยร (William Shakespeare)  
 เท่ียวเมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด (Scotland)  
 เขาชมปราสาทเอดินเบิรก (Edinburge Castle) เคยเปนท่ีประทับของกษัตริยสกอต  
 เขาชมพิพิธภัณฑบริติช (British Museum) ซ่ึงเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑดานประวัติศาสตร

และวัฒนธรรมของมนุษยท่ีสําคัญท่ีสุดและใหญท่ีสุดในโลก 
  เขาชมหอคอยลอนดอน (Tower of London)  ถายรูปกับหอนาฬิกาบ๊ิกเบน (Big Ben)  
 ชอปปم�งจุใจท่ีหางแฮรรอดส และ ถนนออกฟอรด ใจกลางกรุงลอนดอน (London) 



 

 

   โปรแกรมการเดินทาง   
วันท่ี 1: กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
22.00 
น.  

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 4 
เคานเตอร H, J สายการบินไทย โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

วันท่ี 2: กรุงเทพฯ – ลอนดอน – Bourton On The Water  – บานเช็คสเปยร – ลิเวอร
พูล 

00.55 
น. 

ออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว  เท่ียวบินท่ี TG 910 
***คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 5 เม.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 00.55 น. และ
ถึงลอนดอน เวลา 07.15 น.*** 

07.15 
น. 

เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว  (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 7 ชั่วโมง)     นํา
ทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนนารัก 
Bourton On The Water  ซึ่งเปนหมูบานท่ีไดรับการโหวตใหเปนหมูบานท่ีมี
ความสวยงามมากท่ีสุดในอังกฤษ ดวยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเดนเฉพาะ 
ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซ่ึงเปนหิน Cotswold stone เทาน้ัน ภายในหมูบาน
จะมีแมน้ํา Windrush ไหลผาน มีเปดหัวเขียวสวยงามเวียนวายเต็มแมน้ํา เปน
หมูบานท่ีมีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค จากน้ันเดินทางตอสู เมือง สแตรทฟอรด 
(Stratford Upon Avon) เมืองท่ีต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําเอวอน อันเปนบานเกิดของวิ
ลเล่ียม เช็คสเปยร (William Shakespeare ) กวีที่มีช่ือเสียงท่ีสุดของอังกฤษ   

กลางวัน       รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 นําเท่ียวชมเมืองแสตรทฟอรด ซ่ึง รมร่ืนไปดวยสวนสาธารณะ นําทานชมบานเช็คส

เปยร (ดานนอก) และชีวิตความเปนอยูของกวีเอกในอดีต ชมโบสถเกาแก Holy 



 

 

Trinity แมน้ําเอวอนอันเงียบสงบ และสถานท่ีในประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวของกับกวีเอก
ผูน้ี อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกจากรานคามากมาย จากน้ันออกเดินทางสู
เมืองลิเวอรพูล (Liverpool) ไดรับการยกยองใหเปนเมืองวัฒนธรรมแหงยุโรปในป 
2008 และยังเปนเมืองถ่ินกําเนิดของวงดนตรีสี่เตาทองหรือเดอะบีทเทิล 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
ท่ีพัก      เขาสูท่ีพัก โรงแรม RADISSON BLU LIVERPOOL หรือเทียบเทา   
วันท่ี 3: ลิเวอรพูล – วินเดอรเมียร – ลองเรือเลคดิสทริค – เมืองเอดินเบิรก 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองวินเดอรเมียร  (Windermere) สู เขตเลคดิสทริค (Lake 

District) อุทยานแหงชาติท่ีไดรับการขนานนามวาดีและสวยท่ีสุดของอังกฤษ ท่ี
กวางขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แหง นําทานสัมผัสกับบรรยากาศของ
ทะเลสาบวินเดอรเมียร ดวยการลองเรือเลคดิสทริค ท่ีทานจะไดช่ืนชมกับความเปน
ธรรมชาติในทะเลสาบ จากแอมเบิลไซดสูเมืองเบาวเนส ทามกลางทัศนียภาพอัน
งดงามย่ิง 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นํ าท าน เข าสู เมื อ งเอ ดิน เบิ ร ก  (Edinburgh) เมือ งหลวงของสก็ อตแลนด  

(Scothland) ดินแดนท่ีต้ังอยูในพ้ืนท่ีท่ีสวยงาม นําทานเดินทางสูยานเมืองเกา สู
ถนนรอยัลไมล (Royal Mile) ถนนสายสําคัญท่ีเช่ือมสูพระตําหนักโฮล่ีรูด (Palace 
of Holyroodhouse) ซ่ึงเปนท่ีประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด 
และเคยเปนท่ีประทับของพระนางแมรีแหง สก็อต ฝم�งตรงขามเปนรัฐสภาแหงชาติส
ก็อตอันนาภาคภูมิใจ ดวยสถาปตยกรรมรวมสมัย 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

 

ท่ีพัก      เขาสูท่ีพัก โรงแรม HOLIDAY INN EDINBURGH หรือเทียบเทา   
วันท่ี 4: ปราสาทเอดินบะระ – เมืองแมนเชสเตอร 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อันสงางามดวยทําเลท่ีต้ัง

บนเนินเขาสูง มองเห็นเดนเปนสงาจากทุกมุมเมือง เคยเปนท่ีประทับของกษัตริยส
กอต แบงเปนสวนตางๆอยางนาชม อาทิ สวนของป�อมปราการและกําแพงปราสาท
โบราณ มีปนใหญเรียงราย รวมท้ังประเพณีการยิงปนใหญในเวลา 13.00 น. ของ
ทุกวันตลอด 150 ปท่ีผานมา, โบสถเซนต มากาเร็ต สรางในคริสตศตวรรษท่ี 12 
เพื่อรําลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเดวิดท่ี 1 แลวเขาสูพระราชฐานช้ันในสวนท่ีเปน 
The Palace จัดแสดงเก่ียวกับเร่ืองราวของราชวงศแหงสก็อต 

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

ช่ือเสียงจากการเปนเมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของโลก เปนศูนยกลางศิลปะ สื่อ 
และธุรกิจขนาดใหญ อีกท้ังยังเปนเมืองท่ีต้ังของสโมสรท่ีมีช่ือเสียงโดงดังในวงการ
ฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแก แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด และ
แมนเชสเตอร ซิต้ี และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร เคานต้ี   

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ท่ีพัก       เดินทางเขาสูท่ีพัก NOVOTEL MANCHESTER CENTRE  หรือเทียบเทา   
 



 

 

 
วันท่ี 5: สนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด – คารดิฟฟ� 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําคณะเขาชมสนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford Stadium and 

Museum Tour ) ของสโมสรแมนยูฯ ท่ีจัดวารวยท่ีสุดในโลก เปนสนามท่ีใหญเปน
อันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดมากถึง 76,212 คน เปนรองจากสนาม
เวมบลีย สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียง
แหงเดียว และใหญเปนอันดับท่ี 11 ของยุโรปนอกจากน้ันยังเปน 1 ใน 2 สนามใน
อังกฤษท่ี ยูฟ�า รับรองเปนสนาม 5 ดาว รวมท้ังเขา  ชมพิพิธภัณฑ (Museum) ท่ี
รวบรวมประวัติความเปนมาต้ังแตเร่ิมกอต้ังสโมสร และ ยังมีส่ิงของ ถวยรางวัล
ตางๆ แสดงโชวอยูดวย จากน้ันอิสระใหทานเลือกซ้ือของท่ีระลึกของทีมท่ีทานช่ืน
ชอบในราน MEGA STORE ท่ีมากมายไปดวยของท่ีระลึกหลากหลายชนิดสําหรับ



 

 

แฟนบอล ***หมายเหตุ หากไมสามารถเขาชมสนามฟุตบอลและพิพิธภัณฑได เชน 
ในวันท่ีมีการแขงขัน ฯลฯ ทางบริษัทขอคืนคาใชจาย 700 บาท ตอทาน*** 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (FISH AND 
CHIPS) 

บาย เดินทางตอสูเมืองคารดิฟฟ� (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส (Wales) หน่ึงใน
เครือจักรภพ กลางใจเมืองเปนท่ีต้ังของปราสาทคารด๊ิฟ เดิมเปนท่ีพํานักของขุนนาง
ผูปกครองเมือง ถูกลอมรอบไวดวยกําแพงโบราณ จากน้ันผานชมศาลาวาการเมือง
และกลุมอาคารโบราณเกาแกผานชมเมือง สวนสาธารณะคารดิ๊ฟ,   สนามกีฬามิ
ลเลนเนียม, อาคารท่ีทําการของรัฐ 

ค่ํา        รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก       เขาสูท่ีพัก โรงแรม  HOLIDAY INN CARDIFF CITY CENTRE หรือ

เทียบเทา   
 
 

      
 

วันท่ี 6:   คารดิฟฟ� – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮนจ – ลอนดอน 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางตอสูเมืองบาธ (Bath) ต้ังอยูในหุบเขาของแม น้ําเอวอนใน

บริเวณท่ีมีน้ําพุรอนธรรมชาติท่ีเปนท่ีต้ังถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยท่ียังเรืองอํานาจ 



 

 

และเปนผูสรางโรงอาบน้ําโรมัน (Roman Bath) และยังไดเปนเมืองมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโก (UNESCO) ในป ค.ศ. 1987 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑน้ําแรรอน
โรมัน (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวัติการคนพบท่ีนาสนใจ ปจจุบันเปน
กลุมอาคารสําคัญของเมือง คือ บริเวณท่ีเปนท่ีต้ังของบอน้ําแรรอนคิงส (The 
Sacred Spring)  สวนท่ีสอง คือ บริเวณวัด และสวนท่ีสาม คือ บริเวณท่ีเปด
บริการใหนักทองเท่ียวหรือชาวเมืองใชบริการน้ําแรซ่ึงมีท้ังสระวายน้ํา,     บอน้ําแร
เย็น-รอน, หองอบไอน้ํา และสวนท่ีเปน Turkish Bath   

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองซาลสบัวร่ี (Salisbury) นําทานชมเสาหินสโตนเฮนจ 

(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกอนประวัติศาสตร มีอายุกวา 
5,000 ป เปนกลุมแทงหินขนาดใหญ ต้ังอยูกลางทุงราบกวางใหญ ซ่ึงไมมีใคร
ทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน จากน้ันดินทางเขาสูมหานครลอนดอน 
(London) เมืองท่ีเปนศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตรของโลก เปนผูนําดานการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟช่ัน 
ศิลปะ และเปนท่ียอมรับวามีอิทธิพลไปท่ัวโลก และยังเปนเมืองทองเท่ียวท่ีใหญและ
สําคัญของยุโรปอีกดวย   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก        เขาสูท่ีพัก โรงแรม  HILTON LONDON WEMBLEY หรือเทียบเทา   

 
วันท่ี 7: หอคอยแหงลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – OUTLET 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเท่ียวชม มหานครลอนดอน ผานพิคคาดิลล่ีเซอรคัส (Piccadilly Circus) 



 

 

เดิมเปนวงเวียนท่ีบรรจบของถนน 6 สาย มีน้ําพุ และรูปปم�นอีรอสตรงกลาง และเขา
สูไชนาทาวน ยานชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผานจัตุรัสทราฟลการ 
(Trafagal Square) ท่ีรายลอมไปดวยอาคารท่ีนาสนใจ ผานมหาวิหารเซนตปอล 
(St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญเปนอันดับ 2 ของโลก สถานท่ีใชจัดพระ
ราชพิธีอภิเษกสมรสระหวางเจาฟ�าชายชารล และเลด้ีไดอานา สเปนเซอร แลวเขาสู
จัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสทมินสเตอร (Westminster Abbey) ท่ีต้ังของรัฐสภา
อังกฤษมาต้ังแตตนศตวรรษท่ี 16 และยังเปนท่ีต้ังของหอนาฬิกาท่ีรูจักกันดีในนาม
หอนาฬิกาบ๊ิกเบน (Big Ben) ท่ีมีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงช่ัวโมง เปน
นาฬิกาท่ีมีหนาปดใหญท่ีสุดในโลกและฝم�งตรงขามท่ีมีแมน้ําเทมสกั้นอยูเปนท่ีต้ังของ
ชิงชาสวรรค ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชาสวรรคท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป จากน้ัน
นําทานถายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขามแมน้ําเทมสท่ี
สามารถยกเปดปดได จากน้ันนําทานเขาชมหอคอยลอนดอน (Tower of London) 
สถานท่ีท่ีเกิดเหตุแหงประวัติศาสตรอันเกรียงไกร ย่ิงใหญนองเลือด หรือแมแต
ซับซอนซอนเง่ือน มีอดีตท่ียาวนาน เคยเปนป�อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และ
แดนประหาร ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑซ่ึงเปนกลุมอาคารและหอคอยหลายหลัง มหา
มงกุฎอิมพีเรียล ซ่ึงประดับดวยเพชรท่ีใหญเปนอันดังสองของโลกช่ือ “ดาราแหงอาฟ
ริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับดวยเพชร 
“โคอินูร” ท่ีเคยเปนเพชรเม็ดใหญท่ีสุดในโลก และช้ินสุดทายคือ “คฑา” ประดับดวย
เพชรเม็ดใหญท่ีสุดในโลก “ดาราแหงอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1”   

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู Bicester Village Outlet ชอปปم�งจุใจ มีหลากหลายแบ

รน ด ดั งให ท าน ให เลื อก ส รร อ า ทิ  เช น  Balenciaga, Valentino, MCM, 



 

 

Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, 
Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi 
ฯลฯ 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก       เขาสูท่ีพัก โรงแรม  HILTON LONDON WEMBLEY หรือเทียบเทา   
  

   

 
วันท่ี 8: พิพิธภัณฑบริติช (British Museum) – ชอปปم�ง – สนามบิน 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑบริติช (British Museum) ซ่ึงเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑดาน

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของมนุษยท่ีสําคัญท่ีสุดและใหญท่ีสุดในโลก มีการ
กอต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบ้ืองตนวัตถุท่ีเก็บรวบรวมไวสวนใหญ



 

 

เป นของสะสมของเซอร  แฮนส  สโลน (Hans Sloane) ซ่ึงเป นแพทยและ
นักวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑแหงน้ีเปดใหบริการแกสาธารณะเปนคร้ังแรกในวันท่ี15 
มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส เมืองบลูมสเบอรรี กรุงลอนดอน 
อันเปนสถานท่ีต้ังของอาคารพิพิธภัณฑในปจจุบัน   

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารจีน โฟรซีซ่ัน เพื่อล้ิมรสเปดยางอันเล่ือง
ช่ือ 

บาย จากน้ันพาทานเลือกซ้ือส้ินคาในยานไนซบริดจ (Knights Bridge) ซ่ึงเปนท่ีต้ังของ
หางสรรพสินคาช่ือดังอยาง ฮารวีย นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮรรอดส 
(Harrods) ท่ีทาน 
สามารถเลือกซ้ือสินคาแฟช่ันช้ันนําจากท่ัวทุกมุมโลก รวมท้ังกระเป�าแฮรรอดสท่ีนิยม
กันอยางมาก รวมท้ังมีรานคาแฟช่ันมากมายต้ังอยูบริเวณ High Street เชน 
Accessorize, H&M, Zara, Kipling,  
Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally  และยังมีถนนสโลน (Sloane 

Street)    ท่ีเปนท่ีตั้งของ 
ราน 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 

17.00 
น. 

พาทานเดินทางสูสนามบินฮีทโธรว เพ่ือใหทานไดมีเวลาทํา คืนภาษี (Tax Refund) 
และเลือกซ้ือ 

สินคาปลอดภาษีในสนามบิน 



 

 

21.35 
น. 

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี TG 917 
***คณะเดินทางต้ังแตวันท่ี 5 เม.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 21.25 น. และ
ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.00 น.*** 

วันท่ี 9 :   กรุงเทพ 
16.00 
น. 

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณี
ท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการ

ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 

หมาย
เหตุ   

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การ
ลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง  
หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
4. กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง 
โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
5. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย



 

 

ใดๆ ท้ังสิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและ 

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 
กําหนดวันเดินทาง :  25 เม.ย.-3 พ.ค. 62  
    3-11, 16-24, 17-25 พ.ค., 31 พ.ค.-8 มิ.ย. 62  

11-19, 21-29 มิ.ย. 62 
อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 67,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง
โรงแรมท่ีพัก) 67,900.- 
พักหองเด่ียว เพิ่มทานละ 11,900.- 
เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 67,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก) 67,900.- 
ราคาทัวรไมรวมต๋ัวเคร่ืองบิน ทานละ 41,900.- 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศอังกฤษ 
(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินพรอมเงินมัดจํา เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 5,600 บาท 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนท่ีทานละ 
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเม่ือท่ีน่ัง confirm เทาน้ัน) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอม

คณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไข
ของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
          คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 
บาท  
          คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม) 
           ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล  
           เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
           เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
           เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
           **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
           [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 



 

 

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอังกฤษ (จํานวน 5,600 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 ปอนด) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (18 ปอนด) 

 
เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ
จองคิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานท่ีตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี  
กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ัง
แบบหมูคณะและย่ืน  



 

 

รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองได
จากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 

 
  ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบาง
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หาก
นับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และ
กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของ



 

 

ทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตอง
เหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีก
ขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
  ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไม
วาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการให
ท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายท้ังหมด 
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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี  
     บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทาง

อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป    
     ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  
6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน    
    ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม

ในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามท่ี  
    สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ 
    เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน 

หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)     
    คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  

ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 
9. กรณีผู เดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ

เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ 
    สงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา
ใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และ 
    หองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภท
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรม   
    อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองท่ีมีขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศอังกฤษ  

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 1 เดือน 
*** ย่ืนวีซาแสดงตนท่ี VFS Global (เทรนด้ี ช้ัน 28) *** 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 



 

 

 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวม
ไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

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

3. หลักฐานการเงิน  
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก 
ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 
เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันย่ืนวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ใน
กรณีท่ีมีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง  



 

 

3.2  กรณีเปล่ียนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาท้ังสองเลม (ท้ังเลม
เกา –เลมใหม) 
 
***ควรเคล่ือนไหวบัญชีสม่ําเสมอ ไมควรแตงบัญชีโดยการนําเงินกอนใหญเขาบัญชีกอน
ย่ืนวีซา จะทําใหยอดเงินกระโดด ซ่ึงอาจเปนเหตุใหทานถูกปฏิเสธวีซาได       
 
3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.3.1 สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายให 
อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันย่ืนวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีท่ีมีไมครบ 6 
เดือน ใหขอเปนSTATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง 
     3.3.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายท่ีมีการช้ีแจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ 
(Sponsor Letter) 

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

 
4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ

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

สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน



 

 

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ี
ย่ืน) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ี
ย่ืน) 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)  

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

มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ



 

 

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย ท้ังสองทาน 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

8. ในกรณีท่ีมีเอกสารเปนภาษาไทยจะตองแปลเปนภาษาอังกฤษทุกฉบับ จะตองแปลจาก
รานแปลหรือศูนยแปล พรอมประทับตราจากรานหรือศูนยแปลเทาน้ัน ไมสามารถใชตัวท่ี
แปลเองได 
(คาแปลเอกสารไมรวมในรายการทัวร ผูเดินทางเปนผูรับผิดชอบเอง) 

 
 

 
            

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศอังกฤษ 

 
 (กรุณากรอกขอมูลเปน ภาษาอังกฤษ ใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใช

ขอมูลน้ีในการจองคิวนัดหมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะน้ันเอกสารท่ีทาน
สงตามมาท่ีหลังจะตองตรงกับขอมูลที่ทานกรอกใหมาเทาน้ัน) 

 
ช่ือ-นามสกุล ผูเดินทาง ภาษาไทย
................................................................................................................... 



 

 

ช่ือ-นามสกุล ผูเดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง
............................................................................. 
ช่ือ-นามสกุลเกา ท่ีเคยใชกอนเปล่ียน
............................................................................................................. 
เหตุผลท่ีเปล่ียน (เชน สมรส ฯลฯ) ..............................เปล่ียนเม่ือวันท่ี (วัน/เดือน/ป) 
................................... 
 
วัน/เดือน/ปเกิด

............................................................................................................................................... 
เช้ือชาติ.......................... สัญชาติ ............................ สถานท่ีเกิด........................... 
ประเทศ........................... 

 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน 
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย....................................... ทานอาศัยอยูในบานหลังน้ีมาเปนเวลา 
…........….........ป .........................เดือน 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ..........................................หมายเลขโทรศัพทท่ีทํางาน 
......................................... 
หมายเลขโทรศัพท
บาน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 
ท่ีอยูอ่ืน ๆ (ถามี) 
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย....................................... 
 
มีหนังสือเดินทางมาแลวท้ังหมด ..................เลม     
หมายเลขหนังสือเดินทางปจจุบัน ........................วันท่ีออก...............................
หมดอายุ.............................. 
หมายเลขหนังสือเดินทางเลมเกา .........................วันท่ีออก...............................
หมดอายุ............................... 
 



 

 

ทานเคยเดินทางเขาประเทศอังกฤษหรือไม 
………………………………………………………………… 
วัน/เดือน/ป ท่ีทานเคยเขาประเทศอังกฤษคร้ังลาสุด ........................................ ถึง
วันท่ี ............................... 
วัตถุประสงคในการไปคร้ังลาสุด (ทองเท่ียว , ธุรกิจ , นักเรียน) 
.................................................................... 
ประเภทของวีซาอังกฤษท่ีเคยไดรับ เปนประเภทใด 
...................................................................................... 
ระยะเวลาของวีซาอังกฤษท่ีเคยไดรับ เร่ิมต้ังแตวันท่ี .....................................ถึงวันท่ี 
................................... 
 
ทานเคยไดรับการปฏิเสธวีซาอังกฤษ หรือ ประเทศอ่ืนๆหรือไม 
................................................................... 
ประเทศท่ีเคยถูกปฏิเสธ ...................................................วัน/เดือน/ป ท่ีถูกปฏิเสธ 
....................................... 
เหตุผลท่ีถูกปฏิเสธ 
.........................................................................................................................................  
 
ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีทานเคยเดินทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ป) วันเดือนป ท่ี
ไป รวมกี่วัน และวัตถุประสงคในการไป (ทองเท่ียว , ธุรกิจ, นักเรียน) 
1.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปท่ีไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถุประสงคในการไป/ประเภทวีซา (ทองเท่ียว,ธุรกิจ,นักเรียน
,อ่ืนๆ).................................................................................. 
2.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปท่ีไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถุประสงคในการไป/ประเภทวีซา (ทองเท่ียว,ธุรกิจ,นักเรียน
,อ่ืนๆ).................................................................................. 
3.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปท่ีไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถุประสงคในการไป/ประเภทวีซา (ทองเท่ียว,ธุรกิจ,นักเรียน
,อ่ืนๆ).................................................................................. 
4.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปท่ีไป ............................ รวม .......... วัน 
วัตถุประสงคในการไป/ประเภทวีซา (ทองเท่ียว,ธุรกิจ,นักเรียน
,อ่ืนๆ).................................................................................. 
5.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปท่ีไป ............................ รวม .......... วัน 



 

 

วัตถุประสงคในการไป/ประเภทวีซา (ทองเท่ียว,ธุรกิจ,นักเรียน
,อ่ืนๆ).................................................................................. 

 
สถานภาพ .........โสด                                           ........ หยา และมีทะเบียน
หยา (ตองนํามาแสดงดวย)                          ......... แตงงานแลว (แตไมไดจด
ทะเบียน)           ........ แตงงานและมีทะเบียนสมรส (ตองนํามาแสดงดวย) 
........ หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 

 
ในกรณีสมรสแลวท้ังจดทะเบียนและไมจดทะเบียน ตองกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                                  
ช่ือ นามสกุล ของคูสมรส 
..............................................................................................................................วัน/
เดือน/ปเกิด ของคูสมรส
........................................................................................................................... 
สถานท่ีเกิด.................................................................................................. 
เช้ือชาติ ..........................................  สัญชาติ ............................................. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ 
......................................... 
ท่ีอยูปจจุบันของคูสมรส 

................................................................................................................................ 
 
ในกรณีท่ีมีบุตร ตองกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมทุกคน                                                                                                
1.ช่ือ นามสกุล ของบุตร 
................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปเกิด ของบุตร 
............................................................................................................................... 
สถานท่ีเกิด................................................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ 
......................................... 
ปจจุบันบุตรอาศัยอยูท่ี 
................................................................................................................................... 
2.ช่ือ นามสกุล ของบุตร 
................................................................................................................................ 



 

 

วัน/เดือน/ปเกิด ของบุตร 
............................................................................................................................... 
สถานท่ีเกิด................................................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ 
......................................... 
ปจจุบันบุตรอาศัยอยูท่ี 
................................................................................................................................... 
 
ประวัติของบิดา                                                                                                                                                 
ช่ือของบิดา .......................................................... นามสกุลของบิดา 
.......................................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด ของบิดา .........................................  
สถานท่ีเกิดของบิดา........................................................ประเทศท่ีเกิด 
......................................................  
เช้ือชาติ ................................... สัญชาติ...................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ 
......................................... 
ประวัติของมารดา                                                                                                                             
ช่ือของมารดา ........................................................ นามสกุลของมารดา 
.................................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด ของมารดา ..........................................  
สถานท่ีเกิดของมารดา ..............................................ประเทศท่ีเกิด 
.............................................  
เช้ือชาติ ................................... สัญชาติ ..................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ 
......................................... 

 
ขอมูลสวนตัวของผูเดินทางเกี่ยวกับดานอาชีพ การงาน รายได รายรับ และรายจายตางๆ 
งานปจจุบันทําอาชีพ, ตําแหนง (โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
...................................................................... 
ช่ือบริษัทท่ีทํางาน 
..........................................................................................................................................
ท่ีอยูของบริษัทท่ีทํางาน



 

 

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

.......................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.......................................วัน/เดือน/ป ท่ีเร่ิมทํางาน 
............................................... เงินเดือน .................................บาท 
 
กรณี นักเรียน / นักศึกษา ระบุช่ือโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 
............................................................................... 
ระดับช้ันท่ีเรียนอยู ........................................หลักสูตรท่ีกําลังเรียน 
.............................................................. 
 
ทานเคยทํางานเหลาน้ีหรือไม (ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย สื่อมวลชน 
ขาราชการ) ........เคย ........ไมเคย 
ถาเคย ระบุอาชีพท่ีทํา , ตําแหนง (โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
.................................................................... 
ช่ือตนสังกัดท่ีเคยทํางาน 
................................................................................................................................  
ท่ีอยูของตนสังกัดท่ีเคยทํางาน
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.......................................วัน/เดือน/ป ท่ีเร่ิมทํางาน 
.......................................... วัน/เดือน/ป ท่ีออกจากงาน .......................................... 
 
ทานมีสมุดบัญชีเงินฝากหรือไม                ........มี      .......ไมมี                                                                        
ถามีโปรดแจงรายละเอียดวาเปน  บัญชีออมทรัพย / ฝากประจํา  ยอดรวมเทาไหร   
……………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………... 
ทานไดใชเงินสวนตัวตอเดือนเทาไหร
........................................................................................................... 
ทานแบงรายไดของทานใหกับสมาชิกครอบครัวเดือนละเทาไหร 
.................................................................  
คาใชจายของทานในการไปอังกฤษเปนจํานวนเงินเทาไหร 
...........................................................................   



 

 

ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเปนคนออกคาใชจายใหทาน 
..................................................................................ใครเปนคนจายคาใชจายตางๆ 
เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาโรงแรม คาอาหาร ..................................................... ถามีคน
ออกคาใชจายใหทานไปอังกฤษ เขาไดจายใหเปนจํานวนเงินเทาไหร 
...............................................  

 
 
ขณะน้ีทานมีญาติอยูท่ีอังกฤษหรือในสหราชอาณาจักรหรือไม 
..................................................................  ถามี ช่ือ-นามสกุล 
.........................................................................................................................................  
ความสัมพันธกับทาน ...................................................... สถานะพลเมือง 
................................................. 
ท่ีอยูท่ีอังกฤษหรือในสหราชอาณาจักร 
........................................................................................................ 
...................................................................................................... รหัสไปรษณีย
......................................... 
เบอรโทรท่ีอังกฤษหรือในสหราชอาณาจักร 
................................................................................................ 
 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ

ท้ังส้ิน ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง

เทาน้ัน 

 
 
 
 

 



 

 

 
 


