
 

 

รหสัทวัร  B2B2000050 
ทัวรองักฤษ สกอตแลนด เวลส 9 วนั 7 คืน (BR) 
ลอนดอน | สโตนเฮนจ | เบอรตัน ออน เดอะวอเทอร| คารดิฟฟ� | 
เอดินเบิรก | วินเดอรเมียร| สนามฟตุบอลโอลด แทรฟฟอรด 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

THERE’S NOTHING LIKE GREAT BRITAIN 
อังกฤษ สกอ๊ตแลนด ์เวลส ์� วัน � คืน 

เดินทาง พฤศจกิายน �� – มิถุนายน 63  

ราคาแนะนําเพียง  65,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
10.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร
สายการบิน อี.วี.เอ.แอร ประต ู8 แถว Q พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

13.05 น. ออกเดินทางสูกรุงลอนดอนดวยเที่ยวบิน BR067 
 ** คณะออกเดินทางต้ังแตวันที ่10 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 12.50 น. 

และเดินทางถงึกรุงลอนดอนเวลา 19.25 น. *** 
19.20 น. เดินทางถึง สนามบินฮทีโธรว  (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 7 ช่ัวโมง)    นําทาน

ผานพิธตีรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
ที่พัก นําทานเขาสูที่พกั MERCURE LONDON HEATHROW HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 2 ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ – พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน - คารดฟิฟ� 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสู เมืองซาลสบัวร่ี (Salisbury) นําทานชมเสาหินสโตนเฮนจ 

(Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกในยุคกอนประวติัศาสตร มีอายุกวา 
5,000 ป เปนกลุมแทงหินขนาดใหญ ตัง้อยูกลางทุงราบกวางใหญ ซึ่งไมมีใครทราบ
วัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน ออกเดินทางตอสูเมืองบาธ (Bath) ต้ังอยูใน

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
วนัที� �. ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮน้จ ์– พิพิธภณัฑน์ ํ�าแรร่อ้นโรมนั - คารด์ิฟฟ์ 
วนัที� �. คารด์ิฟฟ์ – เบอรต์นั ออน เดอะวอเทอร ์– สแตรทฟอรด์ – ลิเวอรพ์ลู 
วนัที� �. ลิเวอรพ์ลู – วินเดอรเ์มยีร ์– เอดินเบิรก์   
วนัที� �.เอดินเบิรก์ – ปราสาทเอดินเบิรก์ – แมนเชสเตอร ์
วนัที� �. แมนเชสเตอร ์- สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์- BICESTER OUTLET – ลอนดอน 
วนัที� �  ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ�กเบน – สะพานหอคอย – หอคอยลอนดอน – ถนนอ๊อกฟอรด์ 
วนัที� �. ลอนดอน– สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพ 



 

 

หุบเขาของแมน้ําเอวอนในบริเวณที่มีน้ําพุรอนธรรมชาติที่เปนที่ต้ังถิ่นฐานของชาว
โรมันสมัยที่ยงัเรืองอํานาจ และเปนผูสรางโรงอาบน้ําโรมัน (Roman Bath) และยงั
ไดเปนเมอืงมรดกโลกจากองคการยูเนสโก (UNESCO) ในป ค.ศ. 1987 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
         บาย นําทานเขาชมพิพิธภณัฑน้ําแรรอนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึง่มปีระวติั

การคนพบที่นาสนใจ ปจจุบันเปนกลุมอาคารสาํคัญของเมอืง คือ บริเวณที่เปนที่ต้ัง
ของบอน้ําแรรอนคิงส (The Sacred Spring)  สวนที่สอง คือ บริเวณวดั และสวน
ที่สาม คอื บริเวณที่เปดบริการใหนักทองเที่ยวหรือชาวเมืองใชบริการน้ําแรซึง่มีทัง้
สระวายน้ํา,     บอน้ําแรเย็น-รอน, หองอบไอน้ํา และสวนที่เปน Turkish Bath  
จากน้ันเดินทางตอสูเมืองคารดิฟฟ� (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส (Wales) 
หน่ึงในเครือจกัรภพ กลางใจเมอืงเปนทีต้ั่งของปราสาทคารดิฟฟ� เดิมเปนทีพ่ํานักของ
ขุนนางผูปกครองเมอืง ถกูลอมรอบไวดวยกาํแพงโบราณ จากน้ันผานชมศาลาวา
การเมืองและกลุมอาคารโบราณเกาแกผานชมเมือง สวนสาธารณะคารด๊ิฟ,   สนาม
กีฬามิลเลนเนียม, อาคารทีท่ําการของรัฐ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั HOLIDAY INN CARDIFF หรือเทียบเทา  

 



 

 

วันที่ 3 คารดฟิฟ� – เบอรตัน ออน เดอะวอเทอร – สแตรทฟอรด – ลิเวอรพูล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนนารัก Bourton On The Water ซึง่เปน

หมูบานที่ไดรับการโหวตใหเปนหมูบานทีม่คีวามสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ดวย
ลกัษณะของตวัอาคารทีม่คีวามโดดเดนเฉพาะ ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซึ่งเปนหิน 
Cotswold stone เทาน้ัน ภายในหมูบานจะมีแมน้ํา Windrush ไหลผาน มีเปด
หัวเขียวสวยงามเวียนวายเต็มแมน้ํา เปนหมูบานทีม่ีธรรมชาติสดุแสนโรแมนตคิ 
จากน้ันเดินทางตอสู เมืองสแตรทฟอรด (Stratford Upon Avon) เมืองทีต้ั่งอยู
ริมฝم�งแมน้ําเอวอน อันเปนบานเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปยร (William 
Shakespeare ) กวีทีม่ีช่ือเสียงที่สุดของอังกฤษ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย  นําเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอรด ซึง่ รมร่ืนไปดวยสวนสาธารณะ นําทานชมบานเช็คส

เปยร (ดานนอก) และชีวิตความเปนอยูของกวเีอกในอดีต ชมโบสถเกาแก Holy 
Trinity แมน้ําเอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ในประวติัศาสตรที่เกี่ยวของกับ กวีเอก
ผูน้ี อิสระใหทานเลือกซือ้สินคาที่ระลึกจากรานคามากมาย จากน้ันออกเดินทางสู



 

 

เมืองลิเวอรพูล (Liverpool) ไดรับการยกยองใหเปนเมืองวัฒนธรรมแหงยุโรปในป 
2008 และยงัเปนเมอืงถิ่นกําเนิดของวงดนตรีสี่เตาทองหรือเดอะบีทเทิล 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั NOVOTEL LIVERPOOLหรือเทียบเทา 
วันที่ 4 ลิเวอรพูล – วินเดอรเมียร – เอดนิเบิรก   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูเมืองวินเดอรเมียร (Windermere) สูเขตเลคดิสทริค (Lake 

District) อุทยานแหงชาตทิี่ไดรับการขนานนามวาดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่
กวางขวางและครอบคลมุทะเลสาบถึง 16 แหง นําทานสัมผัสกับบรรยากาศของ
ทะเลสาบวินเดอรเมียร ดวยการลองเรือเลคดิสทริค ที่ทานจะไดช่ืนชมกับความเปน
ธรรมชาติในทะเลสาบ จากแอมเบิลไซดสูเมืองเบาวเนส ทามกลางทศันียภาพอัน
งดงามยิง่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเขาสูเมืองเอดนิเบิรก (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด 

(Scothland) ดินแดนที่ต้ังอยูในพื้นที่ที่สวยงาม นําทานเดินทางสูยานเมอืงเกา สู
ถนนรอยัลไมล (Royal Mile) ถนนสายสาํคญัที่เช่ือมสูพระตาํหนักโฮลี่รูด (Palace 
of Holyroodhouse) ซึ่งเปนที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด 
และเคยเปนที่ประทับของพระนางแมรีแหง สก็อต ฝم�งตรงขามเปนรัฐสภาแหงชาติส
ก็อตอันนาภาคภูมิใจ ดวยสถาปตยกรรมรวมสมัย 



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั MARIOTT EDINBURGH หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 เอดินเบิรก – ปราสาทเอดินเบิรก – แมนเชสเตอร 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมปราสาทเอดนิเบิรก(Edinburgh Castle) อันสงางามดวยทาํเล

ที่ต้ังบนเนินเขาสูง มองเห็นเดนเปนสงาจากทกุมมุเมือง เคยเปนที่ประทบัของ
กษตัริยสกอต แบงเปนสวนตางๆอยางนาชม อาทิ สวนของป�อมปราการและกําแพง
ปราสาทโบราณ มปีนใหญเรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปนใหญในเวลา 13.00 
น. ของทกุวันตลอด 150 ปที่ผานมา, โบสถเซนต มากาเร็ต สรางในคริสตศตวรรษที ่
12 เพื่อรําลกึถงึพระมารดาของกษตัริยเดวดิที ่1 แลวเขาสูพระราชฐานช้ันในสวนที่
เปน The Palace จดัแสดงเกี่ยวกับเร่ืองราวของราชวงศแหงสก็อต 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย ออกเดินทางสูเมืองแมนเชสเตอร (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ทีม่ีช่ือเสียง

จากการเปนเมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของโลก เปนศูนยกลางศิลปะ สื่อ และธรุกิจ
ขนาดใหญ อีกทั้งยงัเปนเมืองทีต้ั่งของสโมสรที่มีช่ือเสียงโดงดังในวงการฟตุบอลของ
โลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแก แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร 
ซิต้ี และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร เคาน นําทานสูยาน Manchester Piccadilly 
ถนนชอปปم�งทีคึ่กคร้ืนที่สุดของเมอืง หรือเดินเลือกซื้อสินคาในหาง Manchester 
Arndale หางขนาดใหญและ Market Street ที่มรีานแบรนดดังเรียงรายเต็มไป
หมดไมแพ oxford street ในลอนดอน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั HOLIDAY INN MANCHESTER CITY CENTRE 

หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 6 แมนเชสเตอร - สนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด- BICESTER OUTLET – 
ลอนดอน  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานถายรูปกบัสนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford Stadium) 

ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดวารวยที่สุดในโลก เปนสนามที่ใหญเปนอันดับ 2 ของอังกฤษ 



 

 

รองรับแฟนบอลไดมากถงึ 76,212 คน เปนรองจากสนามเวมบลีย สเตเดียม 
(Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทมีชาติอังกฤษเพียงแหงเดียว และใหญ
เปนอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากน้ันยงัเปน 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที ่ยูฟ�า รับรอง
เปนสนาม 5 ดาว จากน้ันอิสระใหทานเลือกซือ้ของที่ระลึกของทมีที่ทานช่ืนชอบใน
ราน MEGA STORE ทีม่ากมายไปดวยของที่ระลกึหลากหลายชนิดสําหรับแฟน
บอล จากน้ัน นําทานสูยาน Manchester Piccadilly ถนนชอปปم�งทีคึ่กคร้ืนที่สุด
ของเมือง หรือเดินเลือกซือ้สินคาในหาง Manchester Arndale หางขนาดใหญ
และ Market Street ทีม่ีรานแบรนดดังเรียงรายเต็มไปหมดไมแพ oxford 
street ในลอนดอน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง (Fish and Chips) 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เดินทางสู Bicester Village outlet อิสระใหทานชอป

ปم�งจุใจ มีหลากหลายแบรนดดังใหทานใหเลือกสรร อาท ิเชน Balenciaga, 
Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai 
Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, 
Bvlgari, Fendi ฯลฯ หลังจากน้ันนําทานเดินทางเขาสูมหานครลอนดอน 
(London) เมืองที่เปนศูนยกลางสาํคญัทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
ประวัตศิาสตรของโลก เปนผูนําดานการเงิน การเมอืง การสื่อสาร การบันเทงิ แฟช่ัน 
ศิลปะ และเปนที่ยอมรับวามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยงัเปนเมอืงทองเที่ยวที่ใหญและ



 

 

สําคัญของยุโรปอีกดวย 
คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 7 ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – สะพานหอคอย – หอคอยลอนดอน – ถนนออก
ฟอรด 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผานพิคคาดิลลี่เซอรคัส (PiccadillyCircus) 

เดิมเปนวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ําพุ และรูปปم�นอีรอสตรงกลาง และเขาสู
ไชนาทาวน ยานชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผานจัตุรัสทราฟลการ 
(Trafagal Square) ที่รายลอมไปดวยอาคารที่นาสนใจ ผานมหาวหิารเซนตปอล 
(St.Paul’s Cathedral) ทีม่ียอดโดมใหญเปนอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใชจัดพระ
ราชพิธอีภิเษกสมรสระหวางเจาฟ�าชายชารล และเลด้ีไดอานา สเปนเซอร แลวเขาสู
จัตุรัสรัฐสภามหาวหิารเวสทมินสเตอร (Westminster Abbey) ที่ต้ังของรัฐสภา
อังกฤษมาตัง้แตตนศตวรรษที่ 16 และยังเปนที่ต้ังของหอนาฬิกาที่รูจักกันดีในนามหอ
นาฬิกาบ๊ิกเบน (Big Ben) ทีม่คีวามสูง 320 ฟุต ตบีอกเวลาทุกหน่ึงช่ัวโมง เปน
นาฬิกาทีม่ีหนาปดใหญที่สดุในโลกและฝم�งตรงขามทีม่ีแมน้ําเทมสกั้นอยูเปนทีต้ั่งของ
ชิงชาสวรรค ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชาสวรรคที่สูงที่สดุในยุโรป จากน้ัน
นําทานถายรูปกบัสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขามแมน้ําเทมสที่
สามารถยกเปดปดได จากน้ันถายรูปคูกับหอคอยลอนดอน (Tower of London) 
สถานทีท่ี่เกิดเหตุแหงประวัตศิาสตรอันเกรียงไกร ยิง่ใหญนองเลือด หรือแมแต
ซับซอนซอนเงือ่น มีอดีตที่ยาวนาน เคยเปนป�อมปราการ ปราสาทราชวงั คุก และ
แดนประหาร 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บาย จากน้ันอิสระใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย บริเวณถนนออก

ฟอรด (Oxford Street) ซึ่งเรียกไดวาเปนศูนยกลางการชอปปم�งในกรุงลอนดอน มี
รานคาเส้ือผาแฟช่ัน เคร่ืองประดับ นาฬิกา ช่ือดงัมากมายตลอดแนวถนนกวา 2 
กิโลเมตร อาทิ เชน Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, 
Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ หาง 
John Lewis, House of Fraser และ ยงัมีหางสดุหรูอยาง Selfridges ทีม่ี
สินคาซุปเปอรแบรนด ตัง้อยูอีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 8 ลอนดอน – พิพิธภณัฑบรติิช – ชอปปم�ง – สนามบิน 
เชา 
 
 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําเขาชมพิพิธภณัฑบริตชิ (British Museum) ซึง่เปนหน่ึงในพพิิธภัณฑดาน
ประวัตศิาสตรและวัฒนธรรมของมนุษยที่สําคัญที่สุดและใหญที่สุดในโลก มกีาร
กอต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบ้ืองตนวตัถุที่เก็บรวบรวมไวสวนใหญ
เปนของสะสมของเซอร แฮนส สโลน (Hans Sloane) ซึง่เปนแพทยและ
นักวทิยาศาสตร พิพิธภัณฑแหงน้ีเปดใหบริการแกสาธารณะเปนคร้ังแรกในวนัที1่5 



 

 

มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส เมืองบลมูสเบอรรี กรุงลอนดอน 
อันเปนสถานทีต้ั่งของอาคารพิพธิภัณฑในปจจุบัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน (เปดยางโฟรซซีั่น) 
บาย เลือกซื้อสิ้นคาในยานไนซบริดจ (Knights Bridge) ซึง่เปนทีต้ั่งของหางสรรพสินคา

ช่ือดงัอยาง ฮารวีย นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮรรอดส (Harrods) ที่ทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาแฟช่ันช้ันนําจากทัว่ทกุมมุโลก รวมทัง้กระเป�าแฮรรอดสที่นิยม
กันอยางมาก รวมทัง้มีรานคาแฟช่ันมากมายต้ังอยูบริเวณ High Street เชน 
Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche 
Deign, Bally และยังมถีนนสโลน (Sloane Street) ที่เปนที่ต้ังของราน Super 
Brands อาท ิ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 

 นําทานเดินทางสูสนามบินฮีทโธรว เพื่อใหทานไดมีเวลาทํา คืนภาษี (Tax Refund) 
และเลือกซือ้ สินคาปลอดภาษีในสนามบิน 

21.20 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่BR068 
*** คณะออกเดินทางต้ังแตวันที ่10 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางกลับเวลา 
21.35 น. และเดินทางถงึกรุงเทพฯเวลา 15.05 น. *** 

 
วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
15.45 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดิภาพ   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
THERE’S NOTHING LIKE GREAT BRITAIN  องักฤษ สกอตแลนด เวลส 

9 วัน 7 คืน โดยสายการบินอีวีเอแอร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
 2-3 ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ทานละ 

23 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 40,660.- 9,900.- 
01 – 09 ธ.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 40,660.- 9,900.- 
06 – 14 มี.ค. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 40,660.- 9,900.- 
10 – 18 เม.ย. 63 89,900.- 89,900.- 89,900.- 49,320.- 11,900.- 
12 – 20 เม.ย. 63 89,900.- 89,900.- 89,900.- 52,240.- 11,900.- 
30 เม.ย. – 08 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 44,660 11,900.- 
15 – 23 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 44,660 11,900.- 
05 – 13 มิ.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 44,660 11,900.- 
19 – 27 มิ.ย. 63 73,900.- 73,900.- 73,900.- 44,190 11,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิมดั

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํการ

จองคิวยืน่วีซาภายใน 3 วันนับจากวนัจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่



 

 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจาํตวั หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

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

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรอื
ของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอังกฤษ (จํานวน 6,000 บาท ชําระพรอมเงินมดัจํา) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (16 ปอนด) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (18 ปอนด) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีดี่และ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัตวิีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทาํหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบัทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวติัการ



 

 

เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเกบ็คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เชค็อินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคนืคาทวัรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูต่ํิา 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มขีนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศองักฤษ 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 1 เดือน 
*** ย่ืนวีซาแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี้ ชัน้ 28) 

ในระหวางย่ืนวซีาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 
 
**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต สญัชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศกึษาอยูตางประเทศ กรณุาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบรษัิทใหทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวซีาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทตูอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรต
ตางชาตดิวย*** 
 

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

3. หลกัฐานการเงนิ  
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ
ธนาคารทัว่ไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํา
รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม
เกิน 15 วัน กอนวันยืน่วีซา  และบัญชีตองมคีรบทกุเดือน  ในกรณีทีม่ีไมครบ 6 เดือน ให



 

 

ขอเปน STATEMENT พรอมทาํจดหมายช้ีแจง  
3.2  กรณีเปลี่ยนบญัชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมดุบัญชีมาทัง้สองเลม (ทัง้เลม
เกา –เลมใหม) 
 
***ควรเคลือ่นไหวบัญชีสมํ่าเสมอ ไมควรแตงบัญชีโดยการนําเงินกอนใหญเขาบัญชีกอน
ยื่นวีซา จะทําใหยอดเงินกระโดด ซึ่งอาจเปนเหตุใหทานถกูปฏิเสธวีซาได   
     
3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.3.1 สําเนาสมดุเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายให อัพเดท
ไมเกิน 15 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมคีรบทกุเดือน  ในกรณีทีม่ีไมครบ 6 เดือน 
ใหขอเปนSTATEMENT พรอมทาํจดหมายช้ีแจง 
     3.3.2. ตองทําหนังสอืรับรองคาใชจายทีม่กีารช้ีแจงความสมัพันธอีกหนึ่งฉบับ 
(Sponsor Letter) 

 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บญัชีฝากประจํา บญัชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
 
4. หลกัฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการ

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

สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทาํงาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายไุมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรงตาม
หนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายไุมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรงตาม
หนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 



 

 

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

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดนิทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกับบดิา จะตองมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสือยนิยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเดก็เดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสัมพนัธเปนอะไรกันกบัเด็ก จาก
อําเภอตนสังกดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุตํา่กวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอม
เดินทางมาสมัภาษณกบับุตรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน 

7. ทานไมจาํเปนตองเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

8. ในกรณีที่มีเอกสารเปนภาษาไทยจะตองแปลเปนภาษาอังกฤษทกุฉบับ จะตองแปล
จากรานแปลหรือศูนยแปล พรอมประทับตราจากรานหรือศูนยแปลเทาน้ัน ไมสามารถใช
ตัวที่แปลเองได 
(คาแปลเอกสารไมรวมในรายการทวัร ผูเดนิทางเปนผูรบัผิดชอบเอง) 

 
 

 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศอังกฤษ 
 
(กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ ใหครบทุกขอ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 
ช่ือ-นามสกุล ผูเดินทาง ภาษาไทย 
................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล ผูเดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง 
............................................................................. 
ช่ือ-นามสกุลเกา ที่เคยใชกอนเปลี่ยน 
............................................................................................................. 
เหตุผลที่เปลี่ยน (เชน สมรส ฯลฯ) .............................. 
เปลี่ยนเมื่อวันที่ (วัน/เดือน/ป) ................................... 
 
วัน/เดือน/ปเกิด..................................................................เช้ือชาติ..........................  
สัญชาติ ............................ สถานที่เกิด........................... ประเทศ........................... 
 
ที่อยู ( ถาที่อยูตามทะเบียนบาน กับท่ีอยูปจจุบันคนละที่อยูกรุณาแจงรายละเอียด) 
........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................รหัสไปรษณีย................................... ทานอาศัยอยูในบานหลังน้ีมาเปนเวลา 
…......ป ............เดือน 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ.......................................... 
หมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน ......................................... 
หมายเลขโทรศัพทบาน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 
มีหนังสือเดินทางมาแลวทั้งหมด ..................เลม     
หมายเลขหนังสือเดินทางปจจุบัน ........................ 
วันที่ออก...............................หมดอายุ.............................. 
หมายเลขหนังสือเดินทางเลมเกา ......................... 
วันที่ออก...............................หมดอายุ............................... 
 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศอังกฤษหรือไม ………………………………………………………………… 
วัน/เดือน/ป ท่ีเคยเขาประเทศอังกฤษคร้ังลาสุด .............................................  
รวมทั้งหมดกี่วัน .................... 
วัตถุประสงคในการไปคร้ังลาสุด (ทองเที่ยว , ธุรกิจ , นักเรียน) .................................................................... 
ประเภทของวีซาอังกฤษที่เคยไดรับ เปนประเภทใด ...................................................................................... 
ระยะเวลาของวซีาอังกฤษที่เคยไดรับ เร่ิมต้ังแตวันที่ ..................................... 
ถึงวันที่ ................................... 



 

 

 
ทานเคยไดรับการปฏิเสธวีซาอังกฤษ หรือ ประเทศอ่ืนๆหรือไม ................................................................... 
เหตุผลที่ถูกปฏิเสธ ..........................................................  
วัน/เดือน/ป ท่ีถูกปฏิเสธ ....................................... 
 
ประเทศอ่ืน ๆ ที่ทานเคยเดินทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ป) วันเดือนป ที่ไป รวมกี่วัน และวัตถุประสงคในการ
ไป (ทองเที่ยว , ธุรกิจ, นักเรียน) 
1.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปท่ีไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถุประสงคในการไป .......................... 
2.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปท่ีไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถุประสงคในการไป .......................... 
3.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถุประสงคในการไป .......................... 
4.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปท่ีไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถุประสงคในการไป .......................... 
5.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถุประสงคในการไป .......................... 
 
สถานภาพ  
.........โสด    
........ หยา และมีทะเบียนหยา (ตองนํามาแสดงดวย)                           
......... แตงงานแลว (แตไมไดจดทะเบียน)            
........ แตงงานและมีทะเบียนสมรส (ตองนํามาแสดงดวย) 
........ หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
 
ในกรณีสมรสแลวทั้งจดทะเบียนและไมจดทะเบียน ตองกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม                                                         
ช่ือ นามสกุล ของคูสมรส .............................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปเกิด ของคูสมรส........................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.................................................................................................. 
เช้ือชาติ ..........................................  สัญชาติ ............................................. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ ......................................... 
ที่อยูปจจุบันของคูสมรส ................................................................................................................................ 
 
ในกรณีท่ีมีบุตร ตองกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน                                                                                           
1.ช่ือ นามสกลุ ของบุตร ................................................................................................................................ 



 

 

วัน/เดือน/ปเกิด ของบุตร ............................................................................................................................... 
สถานที่เกิด................................................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ ......................................... 
ปจจุบันบุตรอาศัยอยูที่ ................................................................................................................................... 
2.ช่ือ นามสกุล ของบุตร ................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปเกิด ของบุตร ............................................................................................................................... 
สถานที่เกิด................................................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ ......................................... 
ปจจุบันบุตรอาศัยอยูที่ ................................................................................................................................... 
 
ประวัติของบิดา                                                                                                                                       
ช่ือของบิดา ..........................................................  
นามสกุลของบิดา .......................................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด ของบิดา .........................................  
สถานที่เกิดของบิดา........................................................ 
ประเทศที่เกิด ......................................................  
เช้ือชาติ ................................... สัญชาติ...................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ ......................................... 
ประวัติของมารดา                                                                                                                                    
ช่ือของมารดา ........................................................  
นามสกุลของมารดา .................................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด ของมารดา ..........................................  
สถานที่เกิดของมารดา .............................................. 
ประเทศทีเ่กิด .............................................  
เช้ือชาติ ................................... สัญชาติ ..................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ ......................................... 
 
ขอมูลสวนตัวของผูเดินทางเกี่ยวกับดานอาชีพ การงาน รายได รายรับ และรายจายตางๆ 
งานปจจุบันทําอาชีพ, ตําแหนง (โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) ...................................................................... 
ช่ือบริษัทที่ทํางาน .......................................................................................................................................... 
ที่อยูของบริษัทท่ีทํางาน
........................................................................................................................................................................................................



 

 

..........................................................................รหัสไปรษณีย.......................................วัน/เดือน/ป ที่เร่ิมทํางาน 

............................................... เงินเดือน .................................บาท 
 
กรณี นักเรียน / นักศึกษา ระบุช่ือโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ............................................................................... 
ระดับช้ันท่ีเรียนอยู ........................................หลกัสูตรที่กําลังเรียน .............................................................. 
 
ทานเคยทํางานเหลาน้ีหรือไม (ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย สื่อมวลชน ขาราชการ)  
........เคย ........ไมเคย 
ถาเคย ระบุอาชีพที่ทํา , ตําแหนง (โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) .................................................................... 
ช่ือตนสังกัดท่ีเคยทํางาน ................................................................................................................................  
 
ที่อยูของตนสังกัดท่ีเคยทํางาน
........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................รหัสไปรษณีย.......................................วัน/เดือน/ป ทีเ่ร่ิมทํางาน 
..........................................  
วัน/เดือน/ป ท่ีออกจากงาน .......................................... 
 
ทานมีสมุดบัญชีเงินฝากหรือไม                ........มี      .......ไมมี                                                                        
ถามีโปรดแจงรายละเอียดวาเปน  บัญชีออมทรัพย / ฝากประจํา  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเทาไหร   
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………... 
ทานไดใชเงินสวนตัวตอเดือนเทาไหร........................................................................................................... 
ทานแบงรายไดของทานใหกับสมาชิกครอบครัวเดือนละเทาไหร .................................................................  
คาใชจายของทานในการไปอังกฤษเปนจํานวนเงินเทาไหร ...........................................................................   
ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเปนคนออกคาใชจายใหทาน ..................................................................................ใครเปนคนจาย
คาใชจายตางๆ เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาโรงแรม คาอาหาร ..................................................... ถามีคนออกคาใชจายให
ทานไปอังกฤษ เขาไดจายใหเปนจํานวนเงินเทาไหร ...............................................  
หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปน
เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 
 


