
 

รหัสทัวร HUG1902673 

ทัวรสกอตแลนด เวลส อังกฤษ 9 วัน 6 คืน (EK) 
เอดินเบิรก   ชมปราสาทเอดินเบิรก   นิวคาสเซิล   ยอรก ลีดส  
แมนเชสเตอร   ลิเวอรพูล   คารดิฟฟ�   บาธ   ชมสโตนเฮนจ 
บิสเตอร วลิเลจ เอาทเลท   ชมเมืองอ็อกซฟอรด   ชมลอนดอนอาย 
ชอปปم�งหางแฮรรอด 



 
พิเศษ ทัวรสเตเดียม แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด & ลิเวอรพูลและ ลองเรือแมนํ้าเทมส 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  
22.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) 

เจาหนาท่ีใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 
วันที่สอง ดูไบ  - เอดินเบอระ – ยานเมืองเกาเอดินเบอระ 
01.35 น.       ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส 

เท่ียวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
04.45 น.        แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
09.55 น. ออกเดินทางสู เมืองเอดินเบิรก ประเทศสก็อตแลนด โดยสายการบินเอมิเรตส 

เท่ียวบินที ่EK23 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
14.50 น.   เดินทางถึงเอดินเบอระ ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองกอนนําทุกทานออกเดินทางสูเมือง 

เอดินเบอระ (Edinburgh) เมืองที่มีความสําคัญมาตั้งแตอดีต โดยครองตําแหนง
เมืองหลวงของสก็อตแลนดมาตั้งแตยุคศตวรรษที่ 15 และเปนหนึ่งในเมืองที่เจริญ
ที่สุดในสหราชอาณาจักรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เมืองเอดินเบอระมีความพิเศษตรงที่
มีภูเขาตั้งอยูใจกลางเมือง และเปนที่ตั้งของปราสาทเอดินเบอระชื่อดังน่ันเอง นําทาน
สู ยานเมืองเกาเอดินเบอระ ที่ไดรับการจดทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนส
โกเมื่อป 1995 ชม รอยัลไมล (Royal Mile) ถนนสายหลักตัดผานยานเมืองเกาเอ
ดินเบอระ รอยัลไมลเปนชื่อเรียกถนนหลักของยานเมืองเกาที่ประกอบดวยถนน 4 
สาย อยูคูกับยานเมืองเกามาชานาน เปนถนนยอดนิยมของนักทองเที่ยวทั่วโลก ดวย
อาคารเกาแกที่เรียงรายอยู 2 ฝم�งถนนนั้นมากดวยรานคา และยังเปนถนนสายตรงที่
เช่ือมไปยังปราสาทเอดินเบอระดวย   

เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก ณ Hilton Edinburgh Airport หรือระดับเดียวกัน 
วันที่สาม เอดินเบอระ – ปราสาทเอดินเบอระ – กลาสโกว – นิวคาสเซิล 
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

น ํ า ท  า น เ ข  า ช มภ า ย ใ น  ป ร า ส า ท เอ ดิ น เบอระ 
(Edinburgh Castle) สิ่งกอสรางชิ ้นสําคัญที่เปนทั้ง
สัญลักษณและสมบัติแหงชาติของสก็อตแลนด ปราสาทเอ
ดินเบอระไมมีหลักฐานการเริ ่มสรางที ่แนนอน แตเปน



 
ปราสาทหลวงมาตั้งแตศตวรรษที่ 12 จนถึงป 1633 ที่ราชวงศเริ่มหมดอํานาจก็ได
เปลี ่ยนเปนฐานทางการทหารแทน ปราสาทตั้งอยู ดานบนเนินเขาทําใหสามารถ
มองเห็นวิวเมืองไดอยางชัดเจน เปนจุดชมวิวยอดนิยมอีกจุดหน่ึงของเมืองเลย ดานบน
ปราสาทจะประกอบไปดวยกลุมอาคารมากมาย เชน พิพิธภัณฑสงครามแหงชาติส
ก ็ อตแลนด   (National War Museum of Scotland)  ท ี ่ จ ะแสดง เก ี ่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร และสงครามที่เกี่ยวของกับสก็อตแลนด มี โบสถเซนตมารกาเร็ต (St. 
Margaret’s Chapel) โบสถหลวงสําหรับราชวงศที่สรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 12 ที่
ยังคงสภาพดีอยู มีปนใหญหนัก 5.9 ตัน ป�อมปราการ หอคอย และพระราชวังหลวง
แสนอลังการ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเดินทางสู  กลาสโกว (Glasgow) ที่แมจะไมไดเปนเมืองหลวงแตความ
เจริญกาวหนานั้นยิ่งกวาเมืองไหนๆ แถมดวยการเปนเมืองที่ใหญที่สุดของสก็อต
แลนด กลาสโกวเปนเมืองทาใหญของมหาสมุทรแอตแลนติกมาตั้งแตอดีต และเมื่อ
เขายุคอุตสาหกรรมก็ยิ่งเฟم�องฟู กลายเปนเมืองแถวหนาของประเทศ เปนศูนยกลาง
ของการคา เศรษฐกิจ คมนาคม และอีกมากมาย นําทานเที่ยวชมเมืองกลาสโกว ผาน
ชม มหาวิหารกลาสโกว  (Glasgow Cathedral) แหงศาสนาคริสต  นิกาย
โรมันคาทอลิก เปนวิหารที่สรางตั้งแตศตวรรษที่ 12 ดวยสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่
โดดเดนดวยหอคอยแหลมสูง และศิลปะโดยรอบที่ละเอียดและประณีต ศาลาวา
การเมืองกลาสโกว (Glasgow City Chamber) ที่สรางตั้งแตป 1882 เพื่อวา
การเมือง กอนจะเปนที่ทําการหลักแหงสภาของกลาสโกวตั้งแตป 1996 ตัวอาคาร
งดงามดวยสถาปตยกรรมสไตลวิกตอเรียน นําทานเดินทางสูเมือง นิวคาสเซิล (New 
Castle) หรือชื่อเต็มๆ วา นิวคาสเซิล อะพอน ไทน (Newcastle Upon Tyne) 
ตั้งอยูบนฝم�งแมนํ้าไทน ทําใหเปนที่มาของชื่อเมืองนี่เอง เมืองนิวคาสเซิลเปนหัวเมือง
ใหญทางฝم�งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุงเรืองดวยอุตสาหกรรม และเปนบานเกิดของ
สโมสรฟุตบอลชื่อดัง สโมสรฟุตบอลนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก Jurys Inn Swindon หรือระดับเดียวกัน 
 
 



 
วันที่สี่  นิวคาสเซิล – ยอรก – ลีดส – แมนเชสเตอร 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานชมเที่ยวชมเมือง นิวคาสเซิล (Newcastle) ชม อนุสาวรียเกรย (Grey’s 

Monument) อนุสาวรียที่ต้ังอยูใจกลางเมืองนิวคาสเซิลแหงน้ีน้ันไดถูกสรางขึ้นตั้งแต
ป 1838 เพื่อเปนอนุสรณแด ชารลส เกรย ทานเอิรลที่ 2 ตัวอนุสาวรียนั้นเปนเสาสูง 
40 เมตร ที่ดานบนเปนรูปปم�นของทานเกรยยืนเดนเปนสงาอยู ณ บริเวณอนุสาวรียน้ี
เองยังเปนจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมือง รายลอมดวยอาคาร รานคารานอาหาร 
และชอปตางๆ ผานชม สะพานมิลเลเนียม (Millenium Bridge) อีกหนึ่งแลนด
มารกของเมืองนิวคาสเซิล เปนสะพานสําหรับคนเดินและจักรยานที่เปดใชเมื ่อป 
2001 ดวยสไตลและรูปรางที่เปนทรงโคงโดดเดนทําใหเปนที่นาสนใจและเปนจุด
ทองเที่ยวยอดนิยมจุดหน่ึงของเมืองเลย แลวนําทานเดินทางตอสูเมือง ยอรก (York) 
เมืองที่มีความสําคัญตออังกฤษมาอยางยาวนาน แมเมืองยอรกจะถูกสรางขึ้นเพื่อเปน
เมืองป�อมปราการ แตก็ไดถูกตั้งใหเปนเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันบนเกาะอังกฤษ
ในเวลาตอมา เราจะพบเห็นรองรอยประวัติศาสตรไดทั ่วไปในบริเวณเมือง เชน 
กําแพงเมืองยอรก ที่ไดสรางขึ้นตั้งแตสมัยโรมัน รวมแลวมีอายุกวา 1,945 ป ยังมี
ปราสาท หอคอย และพิพิธภัณฑ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานถายรูปที่ดานหนา มหาวิหารยอรก (York Minster) มาถึงเมืองยอรกก็ตอง
แวะถายรูปและชื่นชมกับสิ่งกอสรางขนาดใหญที่สุดในเมือง และเปนมหาวิหารสไตล
โกธิคอายุกวา 600 ปที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของทวีปยุโรปเหนือ เปนรองเพียง
แคมหาวิหารโคโลญจนที่ประเทศเยอรมนีเทาน้ัน นอกจากหอคอยสูงถึง 72 เมตรแลว 
อีกจุดเดนของมหาวิหารยอรกก็คือ กระจกสีที ่มีขนาดใหญที่สุดในโลกชื่อ Great 
East Window พรอมดวยรายละเอียดการตกแตงที่อลังการและสวยสงาไมแพใคร 
ไดเวลาแลวเดินทางตอสู เมือง ลีดส (Leeds) ใหทานไดเที ่ยวชมเมืองที่เปนทั้ง
ศูนยกลางเศรษฐกิจและกฎหมายของประเทศ แมจะเปนเพียงเมืองธรรมดาๆ ใน
ศตวรรษที่ 13 แตในชวงศตวรรษที่ 17-19 ก็ไดพัฒนาขึ้นเปนเมืองช้ันนําอยางรวดเร็ว
ดวยอุตสาหกรรมที่กระจายตัวอยางรวดเร็ว เปนเมืองที่เราจะไดเห็นทั้งอาคารโบราณ
และอาคารสมัยใหมตั้งผสมผสานกันไปอยางลงตัว ในเมืองลีดสมีสถานที่ทองเที่ยว
และแลนดมารกนาสนใจมากมายใหเดินเลนและชมกัน จากนั้นเดินทางตอไปยังเมือง 



 
แมนเชสเตอร (Manchester) อีกหนึ่งเมืองที่ไมควรพลาดมาเที่ยวชมเมื่อไดมา
เยือนอังกฤษ แมนเชสเตอรเปนเมืองขนาดใหญทางตอนเหนือของอังกฤษ มีความ
เปนมายาวนานตั้งแตชวงยุคโรมันหรือประมาณ 2,000 ปที่แลว แตเปนเพียงเมือง
รองขนาดเล็กเทานั้น เมืองแมนเชสเตอรไดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วในชวงศตวรรษที่ 
19 ชวงแหงการพัฒนาอุตสาหกรรมจนกลายเปนเมืองที่ไดชื่อวา เมืองอุตสาหกรรม
แหงแรกของโลก เมืองแมสเชสเตอรยังเปนเมืองที่มีแลนดมารกนาสนใจอีกหลายแหง 
ไมวาจะเปนสนามฟุตบอลชื่อดัง โบสถ วิหาร และสะพานโบราณ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสูที่พัก ณ Hallmark Inn Manchester South หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หา  แมนเชสเตอร – สนามโอลด แทรฟฟอรด – ลิเวอรพูล – สนามฟุตบอล
แอนฟลด – เชลตนัม 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเขาชม สนามโอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford Stadium) บานของทีม
ฟุตบอลชื่อดัง แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด สนามโอลด แทรฟฟอรดเปนสนามฟุตบอลที่มี
อายุเกาแกมากกวา 100 ป และมีขนาดความกวางใหญเปนอันดับ 2 ในอังกฤษ 
สนามโอลด แทรฟฟอรดเปดใชมาตั้งแตป 1910 และสามารถรองรับผูชมไดมากกวา 
76,000 คน ที่ผานมาสนามแหงนี้เคยถูกใชเปนสถานที่แขงขันฟุตบอลนัดสําคัญ
มาแลวมากมาย อยางเชน FA Cup รอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลโลกป 1966 และ
ฟุตบอลยูโรป 1996 รวมทั ้งยังเคยใชเปนสนามแขงรักบี ้อ ีกดวย และเขาชม 
พิพิธภัณฑโอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford Museum) ซึ่งตั้งอยูภายในสนาม
ฟุตบอลนี ้เอง เปนพิพิธภัณฑที ่จัดแสดงเกี ่ยวกับประวัติศาสตรของทีมฟุตบอล
แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด มีถวยรางวัลจํานวนมากที่ทางทีมไดชนะมาในแตละการแขงขัน 
พรอมรูปถาย และเสื้อทีม จัดแสดงใหไดชม 

   
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
เดินทางโดยรถโคชสูเมือง ลิเวอรพูล (Liverpool) เมืองใหญทางภาคตะวันตกเฉียง
เหนือของประเทศอังกฤษ เปนเมืองที่มีความสําคัญตอการคาของอังกฤษอยางมาก 
โดยเฉพาะในชวงศตวรรษที่ 18 เมืองลิเวอรพูลไดกลายเปนเมืองทาอันดับตนๆ ของ
โลก ประเทศตางชาติที่ติดตอคาขายกับอังกฤษสวนใหญจะมาทางการขนสงผานทาง
ทาเรือเมืองลิเวอรพูลน่ีเอง นําทานเขาชม สนามฟุตบอลแอนฟลด (Anfield) คือ
สนามฟุตบอลที่มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 6 ของประเทศ และเปนถิ่นของสโมสร ลิ

เวอรพูล ตั้งแตป 1892 สนามฟุตบอลนี้ไดเปดตวัเม่ือป 
1884 และเปนบานของสโมสรแอฟเวอรตัน ในชวงป 1884-
1891 สามารถจุผูชมไดมากกวา 54,076 คน และเคยใชเปน
สถานที่จัดแขงขันฟุตบอลนัดสําคัญมากมาย ฟุตบอลนัดใหญ
ที่เคยดวลกันที่น่ี ไดแก ฟุตบอลยูโรป 1996 และยังใชจัดการ

แขงขันกีฬาอ่ืนๆ อีกดวย เชน แขงขันอเมริกันฟุตบอล รักบี้ และคอนเสิรตครัง้ใหญ 
เขาชม LFC Story พิพิธภัณฑท่ีเก็บรักษาประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 120 ป ของ
สโมสรลิเวอรพูลเอาไว พรอมดวยลูกเลนกิจกรรมตางๆ ใหสนุกกนั ชม คอลเลกช่ัน
ของสตีเฟ�น เจอรราด (The Steven Gerrard Collection) เรียกไดวาเปนหอง
สวนของของ สตีเฟ�น เจอรราด อดีตกัปตันทีมลิเวอรพูลก็วาได เพราะภายในน้ันจะเต็ม
ไปดวยของใชที่ สตีเฟ�น เจอรราด ไดอุทิศใหทางสโมสรนํามาจัดแสดงใหแฟนๆ ลิเวอร
พูลไดชมกัน ไมวาจะเปน เส้ือท่ีเคยใชแขง เสื้อพรอมลายเซ็นของทีมคูแขง ถวยรางวัล
ตางๆ ที่ไดมา ลวนจัดแสดงใหไดชมกันภายในหองแหงน้ี เดินทางสูเมือง เชลตนัม 
(Cheltenham) เมืองแหงรีสอรทและสปา โดดเดนในเรื่องน้ําพุแร ทําใหมี
นักทองเที่ยวแวะเวียนมาเปนจํานวนมากเปนเมืองยอดนิยมของการมาทองเท่ียวและ
ผอนคลาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูที่พัก ณ Jurys Inn Cheltenham หรือระดับเดียวกัน 
วันที่หก เขลตนัม – คารดิฟฟ� – บาธ – สวินดอน 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสูเมือง คารดิฟฟ� (Cardiff) เมืองหลวงควบตําแหนงเมืองที่ใหญที่สุดของ
ประเทศเวลส เปนเมืองศูนยกลางทางการคา วัฒนธรรม และกีฬา มากมายดวย
สถาบันการกีฬาหลายแหง แมคารดิฟฟ�จะเปนเมืองที่เพิ่งถูกตั้งอยางเปนทางการเมื่อ



 
ป 1905 และไดเปนเมืองหลวงของเวลสในป 1955 แตคารดิฟฟ�ก็มีการพัฒนาเปน
เมืองชั้นนําอยางรวดเร็ว โดยรอบเมืองคารดิฟฟ�จะไดเห็นความเปนเมืองโมเดิรน
สมัยใหมผสมผสานกับความเปนเมืองเกา ไมวาจะเปนปราสาทโบราณหลายแหง 
โบสถ วิหาร และพิพิธภัณฑมากมายใหไดเที่ยวและเยี่ยมชมกัน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสูเมือง บาธ (Bath) เมืองเกาแกมากประวัติศาสตรตั้งแตสมัยยุค
โรมันโบราณ เปนเมืองที่มากดวยนักทองเที่ยวมาตั้งแตอดีตดวยกิตติศัพทของนํ้าแรที่
มีอยูอยางมากมายในเมืองนี้ พรอมดวยอาคารและสถาปตยกรรมโบราณมากมายที่
ไดรับการอนุรักษอยางดี ปจจุบันเมืองบาธไดถูกยกใหเปนเมืองมรดกโลกโดยองคการ
ยูเนสโกในป 1987 นําทานเที ่ยวชมเมืองบาธ ผานชม โรงอาบนํ ้าโรมันบาธ 
(Roman Baths) ที่ถูกสรางขึ้นมาตั้งแตสมัยที่ยุคโรมันยังครองอังกฤษเพื่อเปนที่
อาบนํ้าสาธารณะ กลายาเปนที่นิยมมากดวยนํ้าแรรอนที่ชวยผอนคลายและรักษาโรค 
อาคารที่เห็นในปจจุบันนั้นไดผานการบูรณะตอเติมมาหลายครั้งจนมาเสร็จสิ้นสุดทาย
ในชวงศตวรรษที่ 18 แตก็ยังคงความนิยมไมเสื ่อมคลาย และกลายเปนสถานที่
ทองเที่ยวหลักแหงหนึ่งในเมืองบาธ ผานชม อารามบาธ (Bath Abbey) ที่ตั้งอยู
ใกลๆ กับโรงอาบนํ้าโรมัน เปนอารามเกาแกที่สรางขึ้นครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่ 7 และ
ได บ ูรณะปรับปร ุงในศตวรรษที ่  12 และ 16 อารามบาธเป นอารามในนิกาย
โรมันคาทอลิกที่สวยและอลังการดวยสถาปตยกรรมสไตลโกธิค มีความละเอียดและ
ประณีตในทุกๆ รายละเอียดของการแกะสลักและรูปปم�นตางๆ จากนั้นเดินทางสูเมือง 
สวินดอน (Swindon) เมืองใหญทางฝم�งตะวันตกเฉียงใตของอังกฤษ เปนเมืองแหง
อุตสาหกรรมการรถไฟในสมัยโบราณ ปจจ ุบันเปนเมืองใหญที ่ม ี อัตราความ
เจริญรุงเรืองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูที่พัก ณ Jurys Inn Swindon หรือระดับเดียวกัน 
วันที่เจ็ด สวินดอน – เอมสบิวรี่ – สโตนเฮนจ – อ็อกซฟอรด – บิสเตอร วิลเลจ เอาทเล็ต 

– ลอนดอน 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 
 เดินทางสูเมือง เอมสบิวรี่ (Amesbury) เมืองใน
เขต วิลตเชอร (Wiltshire) เปนเมืองที่โดงดังดวยการ
เปนที่ต้ังของหน่ึงในสิ่งมหัศจรรยของโลก และเปนเมืองที่
มีการตั้งถิ่นฐานอยูอยางตอเนื่องเกาแกที่สุดในสหราช
อาณาจักร นับรวมแลวเมืองนี้มีอายุมากถึง 10,838 ป

เลย นําทานเขาชม สโตนเฮนจ (Stonehenge) แลนดมารกสุดโดดเดนของอังกฤษ 
อนุสรณสถานโบราณอายุกวา 4,000 ป ท่ีสรางขึ้นไดอยางนาพิศวง เพราะแทงหินแต
ละแทงนั้นมีความสูงถึง 4 เมตร กวาง 2.1 เมตร และหนักประมาณ 25 ตัน รวมแลว
มากถึง 112 แทง ไดถูกจับมาตั้งเรียงซอนกันเปนวงกลม 3 วง ซึ่งคงอยูไดจนถึง
ปจจุบัน แมปริศนาวาสโตนเฮนจถูกสรางขึ้นยังไงและเพ่ืออะไรยังไมกระจาง แตก็ไดถูก
ยกใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกเมื่อป 1986 และถูกจัดใหเปน 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคกลาง เดินทางสูเมือง ออกซฟอรด (Oxford) เมืองที่มีชื่อเสยีง
ในดานการศึกษา ดวยการเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนําและครองตําแหนงหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยที ่เกาแกที ่สุดในโลก มหาวิทยาลัยออกซฟอรด (University of 
Oxford) นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยมากถึง 30 วิทยาลัยอยูในบริเวณเดียวกันอีกดวย 
นําทานชมเมืองออกซฟอรดที่มากดวยประวัติศาสตรและสถาปตยกรรมสวยๆ ที่ส่ังสม
มาหลายกวาศตวรรษ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ผานชม ปราสาทออกซฟอรด (Oxford Castle) ปราสาทโบราณเกาแกที่สรางขึ้น
ครั้งแรกตั้งแตชวงศตวรรษที่ 11 กอนจะกลายเปนคุกใน
ศตวรรษที่ 18 ปจจุบันปราสาทหลังใหญแหงนี้ไดถูก
ดัดแปลงเปนรานอาหารและโรงแรม แถมเปนสถานที่
ทองเที่ยวชื่อดังที่นักทองเที่ยวแวะเวียนกันมาชมไมขาด
สาย ผานชม วิทยาลัยไครสตเชิรช (Christ Church Collage) หนึ่งในวิทยาลัย
ในเครือของมหาวิทยาลัยออกซฟอรด และเปนทั้งวิทยาลัย โบสถ และโรงเรียน 
สวยงามดวยสถาปตยกรรมแสนประณีตทั้งนอกและในอาคาร ที่วิทยาลัยแหงนี้ยังเปน
จุดถายทําภาพยนตรชื่อดัง “แฮรรี่ พอตเตอร” อีกดวย ผานชม ศาลาวาการเมืองอ
อกซฟอรด (Oxford Town Hall) ที่ใจกลางเมืองออกซฟอรด ที่นอกจากจะเปน
ศาลาวาการแลวยังเปนสถานที่จัดงานอีเวนทสําคัญๆ และเปนพิพิธภัณฑที่นาสนใจ



 
แหงหนึ่งดวย นําทานเดินทางสู บิสเตอร วิลเลจ เอาทเล็ต (Bicester Village 
Outlet) ในเมืองบิสเตอร ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�งในเอาทเล็ตที่มีรานคา
กวา 160 ราน มากมายดวยนานาแบรนดเนม เสื้อผา กระเป�า นาฬิกา รองเทาที่ลวน
ก ็น าซ ื ้อท ุกแบรนด ในราคาส ุดพิเศษ เช น burberry, Gucci, Calvin Klein, 
Chloe, Cath Kidston, Diesel, Givenchy, Fendi, Prada และอีกมาก 

เย็น  อิสระอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
นําทุกทานออกเดินทางสูเมือง ลอนดอน (London) มหานครที่เปนทั้งเมืองหลวง
ของประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักร เปนเมืองศูนยกลางในทุกๆ ดานไมวาจะ
เปนคมนาคม ทองเที่ยว การศึกษา เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ลอนดอนไดชื่อวาเปน
เมืองศูนยกลางทางธุรกิจที่ใหญที่สุดในโลกปจจุบัน มากมายดวยสถานที่ทองเที่ยว
และแลนดมารกชื่อดัง นอกจากนี้ลอนดอนยังเปนเมืองเกาแกที่มีอายุกวา 3,000 ป
แลว สั่งสมประวัติศาสตรไวในทุกๆ มุมของเมืองใหเราไดชมกันไมมีเบื่อ 

 นําทานเขาสูที่พัก ณ Mercure London Heathrow Hotel หรือระดับเดียวกัน
  

วันที่แปด ลอนดอน – ลองเรือแมนํ้าเทมส – ชอปปم�งหางแฮรรอด  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานผานชม พระราชวังบักกิ้งแฮม (Buckingham Palace) อีกความงดงาม
ของพระราชวังแหงราชวงศอังกฤษ และจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเปนที่ประทับของ ควีนเอลิ
ซาเบธที่ 2 และเหลาสมาชิกในราชวงศ 
เพราะฉะนั้นรอบรั้วพระราชวังบักกิ้งแฮมจึงมักจะมีชาวอังกฤษแวะเวียนโฉบไปมาอยู
บอยครั้งโดยหวังวา 
อาจโชคดีไดเห็นทานเหลานี้ไมวันใดก็วันหนึ่ง พระราชวังบักกิงแฮมเปนบานเดิมของ 
ดยุคแหงบักกิ้งแฮม 
ขุนนางชาวอังกฤษ สรางขึ้นในป 1703-1705 จากน้ันก็กลายเปนสมบัติของหลวงใน
สมัย จอรจที่ 3 และไดรับการปรับปรุงใหกลายเปนทีป่ระทับอยางเปนทางการของ
ราชวงศอังกฤษตั้งแตป 1837 นอกจากเปน 



 
ที่ประทับแลวก็ยังใชเปนสถานที่จัดงานพิธีตางๆ รวมทั้งจัดงานเลี้ยงรับรองอาคันตุกะ
แหงราชวงศอีกดวย ผานชม บิ๊กเบน (Big Ben) แลนดมารกสุดโดดเดนใจกลางกรุง

ลอนดอน หอนาฬิกาแห งน ี ้ถ ือเป นส วนหน ึ ่ งของ
พ ร ะ ร า ช วั ง เ ว ส ต  มิ น ส เ ต อ ร   ( Palace of 
Westminster) และเปนสัญลักษณประจําเมืองคูกันมา
เปนเวลายาวนานเกิน 150 ปมาแลว บิ ๊กเบนเปนหอ

นาฬิกาที่ตั้งอยูบนหอคอยสูง 96.3 เมตร ดานบนเปนนาฬิกาที่หันหนาปด 4 ดานทั่ว
ทิศ หนาปดมีเสนผานศูนยกลาง 7 เมตร เข็มชั่วโมงยาว 2.7 เมตรและเข็มนาทียาว 
4.3 เมตร ตัวกรอบโดยรอบหนาปดทําจากเหล็กกลา ทั้งหมดนี้สรางแลวเสร็จในป 
1859 โดยมีการติดตั ้งระฆังขนาดใหญนํ ้าหนักถึง 
13.76 ตันเพิ่มเขามาในปเดียวกัน เสียงกังวานของ
ระฆังใบนี้จะกองสะทอนไปทั่วบริเวณเปนที่คุ นเคย 
และชื่อ “บิ๊กเบน” ที่เรียกกันก็มาจากชื่อของระฆังใบน้ี
นี ่เอง นําทานเดินทางสู  ลอนดอนอาย (London Eye) และถายรูปกับหนึ ่งใน
สัญลักษณของกรุงลอนดอนที่อยูคูกับลอนดอนมานานถึง 20 ปตั้งแตที่ไดเริ่มสรางขึ้น
ในป 1998 เปนชิงชาสวรรคขนาดใหญที่สุดในทวีปยุโรปดวยความสูงถึง 135 เมตร 
และเคยไดตําแหนงชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในโลกมาครอง ที่นาสนใจยิ่งกวานั้นก็คือ
ชิงชาสวรรคแหงน้ีนั้นตั้งอยูไดโดยยึดจากโครงฐานเพียงฝم�งเดียวเทาน้ัน   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นําทาน ลองเรือแมนํ้าเทมส ชมความงามสองฝم�งแมนํ้าสายหลักของลอนดอน สัมผัส
กับเมืองมหานครแหงนี้ จากอีกมุมมองแตนาสนใจไมแพกันดวยทิวทัศนสวยๆ ตลอด
ชายฝم�ง ไมวาจะเปนอาคารบานเรือน สถานที่สําคัญตางๆ เชน มหาวิหารเซนตปอล 
สะพานมิลเลเนียม โรงละครแหงชาติ และจากแมน้ําเทมสน่ีเองที่เราจะไดชม ทาวเวอร
บริดจ หอคอยลอนดอน รวมถึงลอนดอนอาย ในมุมที่ดีและสวยที่สุดดวย 
อิสระชอปป งที�م ่ หางสรรพสินคาแฮรรอด (Harrods) หางสุดหรูใจกลางกรุง
ลอนดอน ที่มากมายอัดแนนไปดวยสินคาแบรนดเนมชั้นนําจากทั่วโลกที่มีใหเลือกดู
เลือกชอปปم�งกันถึง 330 ราน หางแฮรรอดเปนหางสรรพสินคาสุดหรูทั้งดวยตัวสินคา
เอง และตัวหางที่มีการตกแตงอยางหรูหราอลังการ แมจะเปนหางเกาแกอายุถึง 184 



 
ป แตก็ยังคงความเปนหางสรรพสินคาแถวหนาของอังกฤษไดตลอดมาและกลายเปน
สัญลักษณอยางหน่ึงของลอนดอนท่ีตองลองมาสัมผัสสักครั้ง  
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินฮีทโทรว เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศ
ไทย 

21.45 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK10 แวะเปลี่ยน
เครื่อง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

วันที่เกา ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  
07.35 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินที่ EK372  

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

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

 
อัตราคาบริการ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 
 

วันเดินทาง ราคา 
สิงหาคม 10 – 18 สิงหาคม 2562 64,900 

ตุลาคม 
5 – 13 ตุลาคม 2562 

19 – 27 ตุลาคม 2562 59,900 

12 – 20 ตุลาคม 2562 64,900 
พฤศจิกายน 1-9 / 15-23 พ.ย. 62 59,900 
New Year 

2020 24 ธ.ค. 62 -1 ม.ค. 63 69,900 



 
 อัตรานี้รวม 
✓ คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซาอังกฤษ ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 
✓ คาต๋ัวเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 
อัตรานี้ไมรวม 
✗ คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 
✗ คานํ้าหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน 
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มใน
หองพัก 
✗ คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถ่ิน ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน  
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน) 
  
เงื่อนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอม
สําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตั ิ
  
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 



 
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง

บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 

และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที ่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที ่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุก
กรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบไุว
โดยทั้งหมด 

 
เอกสารที่ตองใชในการย่ืนวีซา 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรต

เลม 
เกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการ

อนุมัติวีซา 
2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 
จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน 6 เดือน) 
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบียนบาน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  
3.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถามี) 

 
 



 
4. กรณีเปนพนักงานบริษัท 
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที ่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุ
ตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางาน 
เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
5. กรณีเปนเจาของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบ
เสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
 
6. หลักฐานทางการเงิน  

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย ยอนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปจจุบันในวันที่ยื่นวีซา) 
ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมําเสมอ และมีจํานวนไมตํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงให
เห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช
จายไดอยางไมเดือดรอน เมือกลับสูภูมิลําเนา พรอมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจาก
ธนาคาร (Bank Certificate)  

หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทานั้น (ใน
กรณีที่ผู อื่นเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธพรอมย่ืน
เอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดง 
ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 
8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  

จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานัน  
9. กรณีที่เด็กอายุตํากวา 20 ป  

9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง 
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที ่ท านอยู  (เปน

ภาษาอังกฤษ) 
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 



 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย 

และ ภาษาอังกฤษ 
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันที่มาย่ืนขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอ
วีซาใหกับบุตร ** 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระ
ไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูต
มีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวน
ทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน 

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจง
สถานทูตเพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทานั้นถึงสามารถดําเนิน
ขั้นตอนการยืนวีซาได 

** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมี
คาใชจายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 

 
 
 



 
รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซาประเทศเชงเกน 

ระยะเวลาในการยื่น 20 วันทําการ 
ผูเดินทางตองมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

 
*1.  ช่ือ-สกุล 
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................................... 
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือช่ือ-สกลุเดิม กอนแตงงาน 
............................................................................................ 
ชื่อบิดา ................................................................................... 
วัน/เดือน/ป ท่ีเกิด ......................................................... 
ชื่อมารดา ................................................................................ 
วัน/เดือน/ป ท่ีเกิด ......................................................... 
*2.  สถานภาพ  โสด  แตงงานจดทะเบียน  แตงงานไมจดทะเบียน  หยา  หมาย  
กรณีสมรส แลว กรุณาแจง วัน-เดือน-ป ท่ีสมรส (กรณีมีทะเบียนสมรส ใสรายละเอียดตาม
ทะเบียนสมรส) 
................................................................................................................  
(กรณีไมมีทะเบียนสมรส หรืออยูกินฉันสามี-ภรรยา ใสรายละเอียดวัน-เดือน-ป คราวๆท่ีเร่ิมอยูกิน
ฉันทสามี-ภรรยา ................................................................................................................  
(กรณีสถานภาพหยา ใสรายละเอียดวัน-เดือน-ป ตามใบหยา) 
.......................................................................... 
(กรณีสถานภาพแยกกันอยู ใสรายละเอียดวัน-เดือน-ป คราวๆ) 
....................................................................... 
*3.   กรณีทานที่แตงงานแลว ไมวาจะเปนแบบจดทะเบียนหรือไมกต็าม กรุณากรอกรายละเอียด
ของ คูสาม-ีภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล 
...................................................................................................................... 
      วันเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................   



 
สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ................................. 

      สัญชาติ ...................................................................... 
 *กรุณาใสรายละเอียดบุตร หากมีบุตรดวยกนั (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อบุตร 1. ชื่อ ............................................................................................. 
วัน-เดือน-ปเกิด ....................................... สถานที่เกิด .......................................  
สัญชาติ .......................  
ชื้อบุตร 2. ช่ือ ............................................................................................. 
วัน-เดือน-ปเกิด ....................................... สถานที่เกิด .......................................  
สัญชาติ .......................      
ชื่อบุตร 3. ช่ือ ............................................................................................. 
วัน-เดือน-ปเกิด ....................................... สถานที่เกิด .......................................  
สัญชาติ .......................          
*กรุณาใสรายละเอียดพี่นอง กรณีมีพ่ีนอง (ภาษาอังกฤษ) 
    ชื่อพ่ีนอง 1. ช่ือ ................................................................................................. 
    วัน-เดือน-ปเกิด ....................................... สถานที่เกิด .............................  
สัญชาติ ...............................  
    ชื่อพ่ีนอง 2. ช่ือ ................................................................................................. 
    วัน-เดือน-ปเกิด ....................................... สถานที่เกิด ............................  
สัญชาติ ...............................  
    ชื่อพ่ีนอง 3. ช่ือ ................................................................................................. 
    วัน-เดือน-ปเกิด ....................................... สถานที่เกิด ...........................  
สัญชาติ ................................   
*4.ท่ีอยูปจจุบัน 
(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................... 
   รหัสไปรษณีย......................... โทรศัพทบาน .........................  
*โทรศัพทมือถือ .............................................  
    *อีเมล ........................................................................................................................................ 
 
 



 
*5.ช่ือสถานที่ทํางาน (ภาษาอังกฤษ)...............................................................................................  
   ที่อยูสถานที่ทํางาน (ภาษาอังกฤษ) 
.......................................................................................................... 
   ตําแหนงหนาท่ี (ภาษาอังกฤษ)   
.............................................................................................................. 
   รายไดตอเดือน/อาชีพประจํา/คูสมรส/บตุร
.............................................................................................. 
   ประเภทของงานที่ดูแลรับผิดชอบ/ประเภทของงานที่องคกรทําอยู 
........................................................ 
   โทรศัพท ................................................................................................................................................. 
*กรณีศึกษาอยู  ชื่อสถาบันการศกึษา 
........................................................................................................... 
ที่อยูสถาบันการศึกษา 
.................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย  .......................................... 
โทรศัพท .................................................................................... 
ระดับช้ัน / หลักสูตรการศึกษา 
.....................................................................................................................   
กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................  
สาขา/ภาควิชา .............................................. 
6.  ช่ือบุคคลท่ีรวมเดินทางไปดวย
......................................................................................................................... 
ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมครั้งน้ี 
(ระบุ).........................................................................................................        
*7.  ทานเคยเดินทางเขายุโรปคร้ังสุดทายหรือไม ....... ไมเคย ....... เคย 
(กรณีที่เคยใหระบวุันที่) ........................ 
กรณีเคยไดวีซาเชงเกน ไดจากประเทศอะไร .................................................. 
*8.  ทานเคยพิมพลายน้ิวมือสําหรับยื่นคํารองขอวีซาเชงเกน ครั้งลาสุด ....... ไมเคย ....... เคย  
(กรณีที่เคยใหระบวุันที่) ................................................................................. 



 
*9.  ทานเปนผูดูแลคาใชจายดวยตวัทานเอง .  ใช  ไมใช (กรณีที่ไมใชใหระบุบุคคลหรือใคร
เปนผูดูแลคาใชจายของทาน) ........................................................................................................ 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 
 

***กรณีจําวันเกิดไมไดกรุณาระบุป พ.ศ./ค.ศ. คราวๆ*** 
 


