
 

 

 

รหัสทัวร B2B2000075 

ทัวรอังกฤษ เวลส สกอตแลนด  9 วัน 6 คืน (TG) 
ลอนดอน – เมืองออกซฟอรด– บานเชกสเปยร – ลิเวอรพูล - เมืองยอรก – เมืองเอดินเบิรก - 
ปราสาทเอดินบะระ – เมืองแมนเชสเตอร - เมืองแมนเชสเตอร – สนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด 
– OUTLET – คารดิฟฟ�  – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮนจ – ลอนดอน -หอนาฬิกาบ๊ิกเบน – 
พิพิธภัณฑบริติช – ถนนออกฟอรด - หอคอยลอนดอน - แฮรรอดส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 สโตนเฮนจ ์| ออกซฟอรด์ | ปราสาทเอดินเบิรก์ | สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์| ลอนดอน 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาแนะนาํเพยีง ��,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เมืองออกซฟอรด์– บา้นเชกสเปียร ์– ลิเวอรพ์ลู 
วนัที� �. ลิเวอรพ์ลู – เมืองยอรก์ – เมืองเอดินเบิรก์ 
วนัที� �. ปราสาทเอดินบะระ – เมืองแมนเชสเตอร ์
วนัที� �. เมืองแมนเชสเตอร ์– สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ – OUTLET – คารด์ิฟฟ์  
วนัที� �. คารด์ิฟฟ์ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮนจ ์– ลอนดอน 
วนัที� �. หอนาฬิกาบิ�กเบน – พิพิธภณัฑบ์รติิช – ถนนอ๊อกฟอรด์  
วนัที� �. หอคอยลอนดอน - แฮรร์อดส ์– สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 

Taste of Burger & Lobster  
อังกฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์ 

9 วัน 6 คืน 
เดนิทาง ธันวาคม 62 – มิถุนายน �� 



 

 

วันที� � กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู � แถว D โดยมีเจา้หนา้ที�คอยตอ้นรบั
และอาํนวยความสะดวก 
 

วันที� � กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เมืองออกซฟอรด์ – บ้านเชกสเปียร ์– ลิเวอรพู์ล 
00.15 น. 

   
06.20 น. 

ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว ์เที�ยวบินที� TG 910  
*** สาํหรบัคณะที�ออกเดินทางตั�งแต่ � เมษายนจะออกเดินทางเวลา ��.�� และไปถึงลอนดอนเวลา ��.�� น. *** 
คณะเดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว ์(เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย � ชั�วโมง ) นาํท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร นาํท่านเขา้
สู่เมืองออกซฟอรด์ (Oxford) เมืองแห่งการเรียนรู ้เป็นเมืองที�มีชื�อเสียงในดา้นประวัติศาสตร ์เป็นที�ตั�งของมหาวิทยาลัย ที�มีอายุ
มากกว่า ��� ปี เมืองที�เป็นที�อยู่อาศยัของเหล่าขุนนางต่างๆมากมาย รวมทั�ง นกัวิชาการและนบัตั�งแต่ศตวรรษที� � เป็นตน้มา และยงั
เป็นเมืองสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตรเ์รื�อง Harry Potter ภาพยนตรท์ี�มีชื�อเสียงโด่งดงัในยุค ���� โดย J.K. Rowling เมืองอ๊อกซฟอรด์ มี
เวลาเวลาใหท้่านเดินเล่นชมเมืองมหาวิทยาลยัแห่งนี � 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
         บ่าย จากนั�นเดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมืองที�ตั�งอยู่ริมฝั� งแม่นํ�าเอวอน อนัเป็นบา้นเกิดของวิลเลียม เชกส

เปียร(์William Shakespeare ) กวีที�มีชื�อเสียงที�สดุขององักฤษ นาํเที�ยวชมเมืองแสตรทฟอรด์ ซึ�ง ร่มรื�นไปดว้ยสวนสาธารณะ นาํท่านชม
บา้นเชกสเปียร ์(ดา้นนอก) และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity แม่นํ�าเอวอนอนัเงียบสงบ และสถานที�
ในประวตัิศาสตรท์ี�เกี�ยวขอ้งกบักวีเอกผูน้ี � อิสระใหท้่านเลือกซื �อสินคา้ที�ระลกึจากรา้นคา้มากมาย จากนั�นออกเดินทางสู่เมืองลิเวอรพ์ูล 
(Liverpool) ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมืองวฒันธรรมแห่งยุโรปในปี ���� และยงัเป็นเมืองถิ�นกาํเนิดของวงดนตรีสี�เต่าทองหรือเดอะบีท
เทิล 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารพื �นเมือง 
ที�พกั เดินทางเขา้สู่ที�พกั NOVOTEL LIVERPOOL  หรือเทียบเท่า  

 

วันที� � ลิเวอรพู์ล – เมืองยอรก์ – เมืองเอดนิเบิรก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสูเ่มืองยอรก์ (York) เมืองที�มีความเก่าเเก่อีกเมืองขององักฤษเเละเต็มไปดว้ยสถานที�ท่องเที�ยวที�มีความสวยงามมาก 
เช่น มหาวิหารยอรก์ (York University) ที�มีความสง่างาม,ปราสาทยอรก์ (York Castle) นั�นก็มีความเก่าเเก่เพราะสรา้งมาตั�งเเต่สมัย
พระเจา้วิลเลียมที�หนึ�ง และ มหาวิหารยอรก์ (York Cathedral) ที�ยิ�งใหญ่ นาํท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารยอรก์ เป็นคริสตศ์าสนสถาน
วิหารที�สรา้งเป็นแบบกอธิคที�ใหญ่ที�เป็นที�สองรองจากมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ในประเทศเยอรมน ี

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื �นเมือง 
บ่าย นาํท่านเขา้สู่เมืองเอดินเบิรก์ (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด ์(Scothland) ดินแดนที�ตั�งอยู่ในพื �นที�ที�สวยงาม นาํท่านเดินทาง

สู่ย่านเมืองเก่า สู่ถนนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายสาํคญัที�เชื�อมสู่พระตาํหนกัโฮลี�รู๊ด (Palace of Holyroodhouse) ซึ�งเป็นที�ประทบั
ของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด ์และเคยเป็นที�ประทบัของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝั� งตรงขา้มเป็นรฐัสภาแห่งชาติสก็อตอนั
น่าภาคภมูิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 



 

 

ที�พกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั HOLIDAY INN EDINBURGH หรือเทียบเท่า 

วันที� � ปราสาทเอดนิบะระ – เมืองแมนเชสเตอร ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเขา้ชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อนัสง่างามดว้ยทาํเลที�ตั�งบนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมมุเมือง 
เคยเป็นที�ประทบัของกษัตรยิส์ก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกาํแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียง
ราย รวมทั�งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา ��.�� น. ของทกุวนัตลอด ��� ปีที�ผ่านมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที� 
�� เพื�อราํลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเ์ดวิดที� � แลว้เขา้สู่พระราชฐานชั�นในส่วนที�เป็น The Palace จัดแสดงเกี�ยวกับเรื�องราวของ
ราชวงศแ์ห่งสก็อต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนั�นออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมืองอตุสาหกรรม ที�มีชื�อเสียงจากการเป็นเมืองอตุสาหกรรมแห่งแรกของโลก 

เป็นศนูยก์ลางศิลปะ สื�อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั�งยงัเป็นเมืองที�ตั�งของสโมสรที�มีชื�อเสียงโด่งดงัในวงการฟตุบอลของโลก โดยมีสโมสร
ฟตุบอล � สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซิตี � และสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชียร ์เคานต์ี � 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที�พัก นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั CROWE PLAZA MANCHESTER CITY  หรือเทียบเท่า 

 

วันที� � เมืองแมนเชสเตอร ์- สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ – OUTLET - คารด์ฟิฟ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํคณะถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium ) ของสโมสรแมนยูฯ ที�จัดว่ารวยที�สุดในโลก เป็น
สนามที�ใหญ่เป็นอันดับ � ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง ��,��� คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย์ สเตเดียม (Wembley 
Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดับที� �� ของยุโรปนอกจากนั�นยังเป็น � ใน � สนามใน
องักฤษที� ยูฟ่า รบัรองเป็นสนาม � ดาว รวมทั�งเขา้ นาํท่านสู่ CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET เพื�อซื �อสินคา้ที�ลดราคาแบบ
สุดๆอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นเลือกซื �อสินคา้มีกว่า ��� รา้นคา้ อาทิ เช่น Amani, Barbour, Gap, Diesel, French Connection,Polo 
Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Burbury, Superdry, Calvin Klein,Next,Mulburry ,M&S Outlet ฯลฯ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั 

 
อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย เดินทางต่อสู่เมืองคารด์ิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส ์(Wales) หนึ�งในเครือจกัรภพ กลางใจเมืองเป็นที�ตั�งของปราสาทคารด์ิ�ฟ 
เดิมเป็นที�พาํนกัของขนุนางผูป้กครองเมือง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยกาํแพงโบราณ จากนั�นผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณ
เก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคารด์ิ�ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที�ทาํการของรฐั 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที�พกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั HOLIDAY INN CARDIFF หรือเทียบเท่า 

 

วันที� � คารด์ฟิฟ์ – เมืองบาธ – เสาหนิสโตนเฮนจ ์– ลอนดอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) ตั�งอยู่ในหบุเขาของแม่นํ�าเอวอนในบรเิวณที�มีนํ�าพุรอ้นธรรมชาติที�เป็นที�ตั�งถิ�นฐานของชาว
โรมันสมัยที�ยังเรืองอาํนาจ และเป็นผู้สรา้งโรงอาบนํ�าโรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ้
(UNESCO) ในปี ค.ศ. ���� นาํท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑน์ํ�าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ�งมีประวัติการคน้พบที�น่าสนใจ 
ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารสาํคัญของเมือง คือ บริเวณที�เป็นที�ตั�งของบ่อนํ�าแร่รอ้นคิงส ์(The Sacred Spring) ส่วนที�สอง คือ บริเวณวัด 
และส่วนที�สาม คือ บรเิวณที�เปิดบริการใหน้กัท่องเที�ยวหรือชาวเมืองใชบ้ริการนํ�าแรซ่ึ�งมีทั�งสระว่ายนํ�า, บ่อนํ�าแรเ่ย็น-รอ้น, หอ้งอบไอนํ�า 
และส่วนที�เป็น Turkish Bath 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื �นเมือง (Fish and Chips) 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่เมอืงซาลสบ์วัรี� (Salisbury) นาํท่านชมเสาหนิสโตนเฮนจ ์(Stonehenge) � ใน � สิ�งมหศัจรรยข์องโลกในยคุกอ่น

ประวตัิศาสตร ์มีอายกุว่า �,��� ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั�งอยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึ�งไม่มีใครทราบวตัถุประสงคใ์นการสรา้ง
อย่างชัดเจน จากนั�นดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน (London) เมืองที�เป็นศูนย์กลางสาํคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
ประวตัิศาสตรข์องโลก เป็นผูน้าํดา้นการเงิน การเมือง การสื�อสาร การบนัเทิง แฟชั�น ศิลปะ และเป็นที�ยอมรบัว่ามีอิทธิพลไปทั�วโลก และ



 

 

ยงัเป็นเมืองท่องเที�ยวที�ใหญ่และสาํคญัของยโุรปอีกดว้ย 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจีนโฟรซ์ีซั�น เพื�อลิ �มรสเป็ดย่างอนัเลื�องชื�อ 

ที�พกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 
 

วันที� � หอนาฬิกาบิ�กเบน - พพิธิภัณฑบ์ริตชิ - ถนนอ๊อกฟอรด์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเที�ยวชมมหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลี�เซอรค์สั (Piccadilly Circus) เดมิเป็นวงเวียนที�บรรจบของถนน � สาย มีนํ�าพ ุและรูป
ปั�นอีรอสตรงกลาง และเขา้สู่ไชนา่ทาวน ์ย่านชมุชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจตัรุสัทราฟัลกา้ร ์(Trafagal Square) ที�ราย
ลอ้มไปดว้ยอาคารที�นา่สนใจ ผ่านมหาวิหารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ที�มียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั � ของโลก สถานที�ใชจ้ดั
พระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดี �ไดอานา่ สเปนเซอร ์แลว้เขา้สู่จตัรุสัรฐัสภามหาวิหารเวสทม์ินสเ์ตอร ์
(Westminster Abbey) ที�ตั�งของรฐัสภาองักฤษมาตั�งแต่ตน้ศตวรรษที� �� และยงัเป็นที�ตั�งของหอนาฬิกาที�รูจ้กักนัดีในนามหอนาฬิกา
บิ�กเบน (Big Ben) ที�มคีวามสงู ��� ฟตุ ตีบอกเวลาทกุหนึ�งชั�วโมง เป็นนาฬิกาที�มีหนา้ปัดใหญ่ที�สดุในโลกและฝั� งตรงขา้มที�มีแม่นํ�า
เทมสก์ั�นอยูเ่ป็นที�ตั�งของชงิชา้สวรรค ์ลอนดอน อาย (London Eye) ชงิชา้สวรรคท์ี�สงูที�สดุในยโุรป นาํเขา้ชมพิพิธภณัฑบ์ริตชิ 
(British Museum) ซึ�งเป็นหนึ�งในพิพิธภณัฑด์า้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของมนษุยที�สาํคญัที�สดุและใหญ่ที�สดุในโลก มีการ
ก่อตั�งขึ �นในปี พ.ศ. ���� (ค.ศ. ����) ในเบื �องตน้วตัถทุี�เก็บรวบรวมไวส้่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) 

ซึ�งเป็นแพทยแ์ละนกัวิทยาศาสตร ์พิพิธภณัฑแ์ห่งนี �เปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะเป็นครั�งแรกในวนัที��� มกราคม พ.ศ. ���� (ค.ศ. ����) 
ในมงตากเูฮาส ์เมืองบลมูสเ์บอรร์ี กรุงลอนดอน อนัเป็นสถานที�ตั�งของอาคารพิพิธภณัฑใ์นปัจจบุนั 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย 

 
 
 
 

คํ�า 

ที�พกั 

จากนั�นอิสระใหท้่านไดส้นุกกับการเลือกซื �อสินคา้ตามอัธยาศัย บริเวณถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford Street) ซึ�งเรียกไดว้่าเป็นศูนยก์ลาง
การช๊อปปิ�งในกรุงลอนดอน มีรา้นคา้เสื �อผา้แฟชั�น เครื�องประดบั นาฬิกา ชื�อดงัมากมายตลอดแนวถนนกว่า � กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, 
Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis, 
House of Fraser และ ยงัมีหา้งสดุหรูอย่าง Selfridges ที�มีสินคา้ซุปเปอรแ์บรนด ์ตั�งอยู่อีกดว้ย 
อิสระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 
 

วันที� � หอคอยลอนดอน - แฮรร์อดส ์– สนามบนิ 
เช้า 

 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแม่นํ�าเทมสท์ี�สามารถยกเปิดปิดได ้จากนั�นนาํท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับ
หอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที�ที�เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตรอ์นัเกรียงไกร ยิ�งใหญ่นองเลือด หรือแมแ้ต่ซับซอ้นซ่อน
เงื�อน มีอดีตที�ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวงั คกุ และแดนประหาร ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑซ์ึ�งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอย
หลายหลัง มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ�งประดับดว้ยเพชรที�ใหญ่เป็นอันดังสองของโลกชื�อ “ดาราแห่งอาฟริกา �” หรือ “คัลลินัน �” และ 
“มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดบัดว้ยเพชร “โคอินูร”์ ที�เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที�สดุในโลก และชิ �นสดุทา้ยคือ “คฑา” ประดบัดว้ย
เพชรเม็ดใหญ่ที�สดุในโลก “ดาราแห่งอาฟรกิา �” หรือ “คลัลินนั �” 



 

 

กลางวนั 
 

รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารพื �นเมือง ลิ �มรส Burger & Lobster รา้นดงัของลอนดอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย 
 

เลือกซื �อสิ �นคา้ในย่านไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึ�งเป็นที�ตั�งของหา้งสรรพสินคา้ชื�อดงัอย่าง ฮารว์ีย ์นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮร์
รอดส ์(Harrods) ที�ท่านสามารถเลือกซื �อสินคา้แฟชั�นชั�นนาํจากทั�วทุกมุมโลก รวมทั�งกระเป๋าแฮรร์อดสท์ี�นิยมกันอย่างมาก รวมทั�งมี
รา้นคา้แฟชั�นมากมายตั�งอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally 
และยงัมีถนนสโลน (Sloane Street) ที�เป็นที�ตั�งของรา้น Super Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, 
Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, 
Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

21.35 น. นาํท่านเดินทางสูส่นามบินฮีทโธรว ์เพื�อใหท้่านไดม้ีเวลาทาํ คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื �อ สินคา้ปลอดภาษีในสนามบิน 
ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ เที�ยวบินที� TG 917  
*** สาํหรบัคณะที�ออกเดินทางตั�งแต่ � เม.ย. จะออกเดินทางเวลา ��.�� น. และไปถึงกรุงเทพเวลา ��.�� น. *** 
 
 

วันที� � กรุงเทพฯ 
16.00 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

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



 

 

ราคาแนะนาํเพยีง 
Taste of Burger & Lobster 
 อังกฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์ 

9 วัน 6 คนื  โดยสายการบนิไทย (TG) 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-

3 ท่าน 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ท่าน  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ท่าน  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่าน  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

วนัที� 23 - 31 ธ.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 40,115 15,500 

วนัที� 26 ธ.ค.62 -3 ม.ค. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 34,115 15,500 

วนัที� 24 ม.ค. – 1 ก.พ. 63 58,900 58,900 58,900 58,900 33,115 7,900 

วนัที� 13-21 ม.ีค. 63 58,900 58,900 58,900 58,900 33,115 7,900 

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

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

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

วนัที� 14-22 ม.ิย. 63 61,900 61,900 61,900 61,900 36,115 11.900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื�อนไขการให้บริการ  
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที�นั�งจะยืนยนัเมื�อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านั�น 
2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดินทาง ที�มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื�อทาํการจองคิวยื�นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 

หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื�อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัท ี
4. หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที� ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั�ง 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ�ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ �น 
5. การยื�นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั�นตอนการยื�นวีซ่าไม่เหมอืนกนั ทั�งแบบหมู่คณะและยื�น รายบคุคล (แสดงตน) 

ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั�วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั�งหมด 

 



 

 

 
อัตราค่าบริการนี�รวม 
1  ค่าตั�วเครื�องบิน ชั�นประหยดั (Economy Class) ที�ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน

จาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื�อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที�ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที�ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื�อประกันการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเรื�องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ�มเติมกับทางบริษัท

ได้  
 เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มีอายตุั�งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนี�ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านํ�าหนกัเกินจากทางสาย

การบินกาํหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า � ชิ �น,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีค่าที�สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรบัขึ �นราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศองักฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ชาํระพรอ้มเงินมดัจาํ) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น  (16 ปอนด)์ 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (18 ปอนด)์ 
 

เงื�อนไขการชาํระค่าทัวรส์่วนที�เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนที�เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเป็น 



 

 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยที�เกิดขึ�นจริง 
ข้อมูลเบื �องต้นในการเตรียมเอกสารยื�นวีซ่าและการยื�นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บรษิัททวัร ์การเตรียมเอกสารที�ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึ �น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื�นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัทฯ ทราบล่วงหนา้
เพื�อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา
ระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดินทางที�ศึกษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื�องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพาํนกัหรือศึกษาอยู่
เท่านั�น 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมอีายไุม่ตํ�ากวา่ � เดือน โดยนบัวนัเริ�มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํ�ากว่า � เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื�น
คาํรอ้งขอทาํหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบรษิัทดว้ย เนื�องจากประวตัิการเดินทางของ
ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ�งในการยื�นคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างสาํหรบัติดวีซ่าไม่ตํ�ากว่า � หนา้ 

5. ท่านที�ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั�นๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องตั�วเครื�องบินและที�นั�งบนเครื�องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองที�นั�งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั�วเครื�องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ�การเรียกเก็บค่ามดัจาํตั�วเครื�องบิน ซึ�งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ �,��� – �,��� บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั�วเครื�องบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที�เกิดขึ �นจรงิ และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ �- � เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั�งที� Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที�สายการบินกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ที�มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํ�าหนัก
ประมาณ �� กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี�มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ �นอยู่กับทางเจา้หนา้ที�
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที�เช็คอินเท่านั�น 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลกิ �� วนั ขึ �นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั�งหมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน ��-�� วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ ��,��� บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน ��-�� วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ ��,��� บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า �� วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ� เก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมด 
5. บรษิัทขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนที� บรษิัท

ฯกาํหนดไว ้(��ท่านขึ �นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งนาํไป
ชาํระค่าเสียหายต่างๆที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน  



 

 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเลื�อนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั�งนี �ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนยีมในการมดัจาํตั�ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที� สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ �นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื�นวีซ่า / ค่ามดัจาํตั�วเครื�องบิน หรือค่าตั�วเครื�องบิน (กรณีออกตั�วเครื�องบิน
แลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที�กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั�วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนค่าทวัรท์ั�งหมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที� ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ

สงวนสิทธิ�ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั�งหมด 
 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พัก 
1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาํใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพักแบบ � ท่าน/� เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ � 
ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น � เตียงใหญ่กบั � เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มีอณุหภมูิต ํ�า 
3. กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ �นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการ

ปรบัเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที�มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบนํ�า ซึ�ง

ขึ �นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  
ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 1 เดอืน 

*** ยื�นวซีา่แสดงตนที� VFS Global (เทรนดี� ช ั�น 28) 
ในระหวา่งยื�นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 
เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ
ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ
หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
 
***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้
เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ (พื�นหลัง
ขาวเท่านั�น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ 
ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
 

3. หลกัฐานการเงนิ  
3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก 
ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน
ลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 
15 วัน กอ่นวันยื�นวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที�มไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น 
STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชี�แจง  
3.2  กรณีเปลี�ยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถ่ายสําเนาสมดุบัญชมีาทั �งสองเลม่ (ทั �งเลม่เกา่ –เลม่
ใหม)่ 
 



 

 

***ควรเคลื�อนไหวบัญชสีมํ�าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการนําเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยื�นวซีา่ จะ
ทําใหย้อดเงนิกระโดด ซึ�งอาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  
     

 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
     3.3.1 สําเนาสมดุเงนิฝากออมทรพัยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้อัพเดทไมเ่กนิ 15 
วัน กอ่นวันยื�นวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที�มไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT 
พรอ้มทําจดหมายชี�แจง 
     3.3.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยที�มกีารชี�แจงความสมัพันธอ์กีหนึ�งฉบับ (Sponsor Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตน้ 
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันที�ออกเอกสาร ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันที�ออกเอกสาร ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

5. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บัตรประชาชน 
- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุํ�ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน



 

 

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื
หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่
ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา
สมัภาษณ์กบับตุรที�สถานทตูดว้ย ท ั�งสองทา่น 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่น ั�น 
8. ในกรณีที�มเีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทกุฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอืศนูย์

แปล พรอ้มประทบัตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นั�น ไมส่ามารถใชต้วัที�แปลเองได ้
(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 
แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยื�นวซ่ีาประเทศองักฤษ 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทกุขอ้ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 
ชื�อ-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาไทย 
................................................................................................................... 
ชื�อ-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสอืเดนิทาง 
............................................................................. 
ชื�อ-นามสกลุเกา่ ที�เคยใชก้อ่นเปลี�ยน 
............................................................................................................. 
เหตผุลที�เปลี�ยน (เชน่ สมรส ฯลฯ) .............................. 
เปลี�ยนเมื�อวันที� (วัน/เดอืน/ปี) ................................... 
 
วัน/เดอืน/ปีเกดิ..................................................................เชื�อชาต.ิ.........................  
สญัชาต ิ............................ สถานที�เกดิ........................... ประเทศ........................... 
 
ที�อยู ่( ถา้ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น กบัที�อยูปั่จจบุันคนละที�อยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด) 
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................รหัส
ไปรษณีย.์.................................. ทา่นอาศัยอยูใ่นบา้นหลังนี�มาเป็นเวลา …......ปี ............เดอืน 
หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.......................................... 



 

 

หมายเลขโทรศัพทท์ี�ทํางาน ......................................... 
หมายเลขโทรศัพทบ์า้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 
มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทั �งหมด ..................เลม่     
หมายเลขหนังสอืเดนิทางปัจจบุัน ........................ 
วันที�ออก...............................หมดอาย.ุ............................. 
หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ......................... 
วันที�ออก...............................หมดอาย.ุ.............................. 
 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม ่………………………………………………………………… 
วัน/เดอืน/ปี ที�เคยเขา้ประเทศอังกฤษครั �งลา่สดุ .............................................  
รวมทั �งหมดกี�วัน .................... 
วัตถปุระสงคใ์นการไปครั �งลา่สดุ (ทอ่งเที�ยว , ธรุกจิ , นักเรยีน) 
.................................................................... 
ประเภทของวซีา่อังกฤษที�เคยไดร้ับ เป็นประเภทใด 
...................................................................................... 
ระยะเวลาของวซีา่อังกฤษที�เคยไดร้ับ เริ�มตั �งแตว่ันที� ..................................... 
ถงึวันที� ................................... 
 
ทา่นเคยไดร้ับการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอื ประเทศอื�นๆหรอืไม ่
................................................................... 
เหตผุลที�ถกูปฏเิสธ ..........................................................  
วัน/เดอืน/ปี ที�ถกูปฏเิสธ ....................................... 
 
ประเทศอื�น ๆ ที�ทา่นเคยเดนิทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดอืนปี ที�ไป รวมกี�วัน และวัตถปุระสงค์
ในการไป (ทอ่งเที�ยว , ธรุกจิ, นักเรยีน) 
1.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีที�ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 
2.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีที�ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 
3.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีที�ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 
4.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีที�ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 
5.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีที�ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 
 
สถานภาพ  
.........โสด    
........ หย่า และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งนํามาแสดงดว้ย)                           
......... แตง่งานแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน)            
........ แตง่งานและมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งนํามาแสดงดว้ย) 
........ หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 



 

 

 
ในกรณีสมรสแลว้ทั �งจดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิ�มเตมิ                                                                                                  
ชื�อ นามสกลุ ของคูส่มรส 
........................................................................................................................... 
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส
........................................................................................................................... 
สถานที�เกดิ.................................................................................................. 
เชื�อชาต ิ..........................................  สญัชาต ิ............................................. 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 
ที�อยูปั่จจบุันของคูส่มรส 
........................................................................................................................... 
 
ในกรณีที�มบีตุร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิ�มเตมิทกุคน                                                                                             
1.ชื�อ นามสกลุ ของบตุร 
........................................................................................................................... 
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 
........................................................................................................................... 
สถานที�เกดิ................................................................................... 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 
ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี� 
........................................................................................................................... 
2.ชื�อ นามสกลุ ของบตุร 
........................................................................................................................... 
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 
........................................................................................................................... 
สถานที�เกดิ................................................................................... 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 
ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี� 
........................................................................................................................... 
 
ประวัตขิองบดิา                                                                                                                                                
ชื�อของบดิา ..........................................................  
นามสกลุของบดิา .......................................................... 
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา .........................................  
สถานที�เกดิของบดิา........................................................ 
ประเทศที�เกดิ ......................................................  
เชื�อชาต ิ................................... สญัชาต.ิ..................................... 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 



 

 

ประวัตขิองมารดา                                                                                                                             
ชื�อของมารดา ........................................................  
นามสกลุของมารดา .................................................... 
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา ..........................................  
สถานที�เกดิของมารดา .............................................. 
ประเทศที�เกดิ .............................................  
เชื�อชาต ิ................................... สญัชาต ิ..................................... 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 
 
ขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้ดนิทางเกี�ยวกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรับ และรายจา่ยตา่งๆ 
งานปัจจบุันทําอาชพี, ตําแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 
...................................................................... 
ชื�อบรษัิทที�ทํางาน 
...............................................................................................................................................
....................................................................................................... 
 
 
ที�อยูข่องบรษัิทที�ทํางาน
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................รหัส
ไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ที�เริ�มทํางาน ............................................... 
เงนิเดอืน .................................บาท 
 
กรณี นักเรยีน / นักศกึษา ระบชุื�อโรงเรยีน/มหาวทิยาลัย 
............................................................................... 
ระดับชั �นที�เรยีนอยู ่........................................หลักสตูรที�กําลังเรยีน 
.............................................................. 
 
ทา่นเคยทํางานเหลา่นี�หรอืไม ่(ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย สื�อมวลชน ขา้ราชการ)  
........เคย ........ไม่เคย 
ถา้เคย ระบอุาชพีที�ทํา , ตําแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 
.................................................................... 
ชื�อตน้สงักดัที�เคยทํางาน 
...............................................................................................................................................
....................................................................................................... 
 
ที�อยูข่องตน้สงักดัที�เคยทํางาน
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................รหัส
ไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ที�เริ�มทํางาน ..........................................  
วัน/เดอืน/ปี ที�ออกจากงาน .......................................... 



 

 

 
ทา่นมสีมดุบัญชเีงนิฝากหรอืไม ่               ........ม ี     .......ไมม่ ี                                                                       
ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดวา่เป็น  บัญชอีอมทรัพย ์/ ฝากประจํา  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเทา่ไหร ่  
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………... 
ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทา่ไหร่
........................................................................................................... 
ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้บัสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร ่
.................................................................  
คา่ใชจ้า่ยของทา่นในการไปอังกฤษเป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร ่
...........................................................................   
ในการเดนิทางครั �งนี� ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น 
..................................................................................ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เชน่ คา่ตั�ว
เครื�องบนิ คา่โรงแรม คา่อาหาร ..................................................... ถา้มคีนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นไป
อังกฤษ เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร ่...............................................  
หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ั�งสิ�น ท ั�งนี�
บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 
 
 
 
 
 
 


