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 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ ์– เมืองบาธ – เมืองคารดิ์ฟฟ์    
วนัที่ 3.เมืองคารดิ์ฟฟ์ – Bourton On The Water – บา้นเชกสเปียร ์– ลิเวอรพ์ลู  

วนัที่ 4. ลิเวอรพ์ลู – วินเดอรเ์มียร ์– ลอ่งเรือเลคดิสทริค – เมืองเอดินเบิรก์ ประเทศสกอตแลนด ์ 

วนัที่ 5. ปราสาทเอดินบะระ – นิวคาสเซิล  

วนัที่ 6. นิวคาสเซิล – แมนเชสเตอร ์– สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์   
วนัที่ 7. แมนเชสเตอร ์– Bicester Village Outlet – ลอนดอน  
วนัที่ 8. เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ชอ้ปป้ิงแฮรร์อดส ์ 
วนัที่ 9. ลอนดอน – สนามบิน 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 

ROMANTIC UNITED KINGDOM 

อังกฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์ 
10 วัน 7 คืน 

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– มิถุนายน 63  

ราคาแนะน าเพยีง  67,900.- 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 

 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจา้หนา้ที่คอย
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เสาหนิสโตนเฮนจ ์– เมืองบาธ – เมืองคารด์ฟิฟ์    
00.15 น. 

 

06.20 น. 

ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว ์เที่ยวบินที่ TG 910  
*** ส าหรบัคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ เดือนเมษายนเป็นตน้ไป จะออกเดินทางเวลา 00.55 น.และไปถึงลอนดอนเวลา 07.15 
น.*** 
เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง  และจะเปล่ียนเป็น 6 ชั่วโมง ในวนัที่ 29 มีนาคม 2563) 
น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลสบ์วัรี่ (Salisbury) น าท่านชมเสาหินสโตนเฮนจ ์
(Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร ์มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตัง้อยู่
กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวตัถปุระสงคใ์นการสรา้งอย่างชดัเจน    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

         บ่าย น าท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่น า้เอวอนในบริเวณที่มีน า้พุรอ้นธรรมชาติที่เป็นที่ตัง้ถิ่นฐาน
ของชาวโรมนัสมยัที่ยงัเรืองอ านาจ และเป็นผูส้รา้งโรงอาบน ้าโรมัน (Roman Bath) และยงัไดเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์าร
ยูเนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑน์ ้าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการ
คน้พบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตัง้ของบ่อน า้แร่รอ้นคิงส ์(The Sacred Spring) 

ส่วนท่ีสอง คือ บรเิวณวดั และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการใหน้กัท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใชบ้ริการน า้แร่ซึ่งมีทั้งสระว่ายน า้, 

บ่อน า้แร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน า้ และส่วนที่เป็น Turkish Bath จากนัน้เดินทางต่อสู่เมืองคารด์ิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศ
เวลส ์(Wales) หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตัง้ของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นที่พ านักของขุนนางผูป้กครองเมือง ถูก
ลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ จากนัน้ผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์
ดิฟ๊,   สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารท่ีท าการของรฐั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั CLAYTON HOTEL CARDIFF  หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 เมืองคารด์ฟิฟ์ – Bourton On The Water – บ้านเชกสเปียร–์ ลิเวอรพู์ล  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารกั Bourton On The Water  ซึ่งเป็นหมู่บา้นที่ไดร้บัการโหวตให้เป็นหมู่บา้นที่มีความ
สวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสรา้งตัวอาคารด้วยหิน ซึ่งเป็นหิน 
Cotswold stone เท่านัน้ ภายในหมบูา้นจะมีแมน่ า้ Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหวัเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น า้ เป็นหมู่บา้นท่ี
มีธรรมชาติสดุแสนโรแมนติค จากนัน้เดินทางตอ่สู่ เมืองสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้เอวอน 
อนัเป็นบา้นเกิดของวิลเลียม เชกสเปียร(์William Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สดุขององักฤษ    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย น าเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอรด์ ซึ่ง รม่รื่นไปดว้ยสวนสาธารณะ น าท่านชมบา้น เชกสเปียร(์ดา้นนอก) และชีวิตความเป็นอยู่ของกวี
เอกในอดีต ชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity แม่น า้เอวอนอนัเงียบสงบ และสถานท่ีในประวตัิศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบั    กวีเอกผูน้ี ้อิสระ
ใหท้่านเลือกซือ้สินคา้ที่ระลึกจากรา้นคา้มากมาย จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองลิเวอรพ์ูล (Liverpool) ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น



 

 

เมืองวฒันธรรมแห่งยโุรปในปี 2008 และยงัเป็นเมืองถิ่นก าเนิดของวงดนตรีส่ีเต่าทองหรือเดอะบีทเทิล  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
ลิเวอร์พูล – วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือเลคดิสทริค – เมืองเอดินเบิร์ก 
ประเทศสกอตแลนด ์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่เมืองวินเดอรเ์มียร ์(Windermere) สู่เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ไดร้บัการขนานนามว่าดี
และสวยที่สุดขององักฤษ ที่กวา้งขวางและครอบคลมุทะเลสาบถึง 16 แห่ง น าท่านสมัผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์
เมียร ์ด้วยการล่องเรือเลคดิสทริค ที่ท่านจะได้ชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติในทะเลสาบ จากแอมเบิลไซดส์ู่เมืองเบาวเ์นส 
ท่ามกลางทศันียภาพอนังดงามยิ่ง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเขา้สู่เมืองเอดินเบิรก์ (Edinburgh) เมืองหลวงของสกอตแลนด ์(Scothland) ดินแดนท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีที่สวยงาม น าท่าน

เดินทางสู่ย่านเมืองเก่า สู่ถนนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายส าคญัที่เชื่อมสู่พระต าหนกัโฮล่ีรู๊ด (Palace of Holyroodhouse) 

ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด ์และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็น
รฐัสภาแห่งชาติสก็อตอนัน่าภาคภมูิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั NOVOTEL EDINBURGH PARK  หรือเทียบเท่า 

 
 

วันที่ 5 ปราสาทเอดนิบะระ – แมนเชสเตอร ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อนัสง่างามดว้ยท าเลที่ตัง้บนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุก
มุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริยส์ก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและก าแพงปราสาท
โบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถเ์ซนต ์มากา
เรต็ สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที่ 12 เพื่อร  าลกึถึงพระมารดาของกษัตรยิเ์ดวิดที่ 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชัน้ในส่วนที่เป็น The Palace 



 

 

จดัแสดงเก่ียวกบัเรื่องราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต 

Outlet ฯลฯ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย จากนัน้ออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมืองอตุสาหกรรม ท่ีมีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอตุสาหกรรมแห่งแรก

ของโลก เป็นศนูยก์ลางศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่ตัง้ของสโมสรท่ีมีชื่อเสียงโด่งดงัในวงการฟตุบอลของ
โลก โดยมีสโมสรฟตุบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซิตี ้และสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชียร ์เคานต์ี  ้

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN MANCHESTER หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 แมนเชสเตอร ์– สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ – OUTLET – ลอนดอน   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium and Museum Tour ) ของสโมสรแมนยูฯ ท่ีจดัว่า
รวยที่สุดในโลก เป็นสนามที่ใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของอังกฤษ รองรบัแฟนบอลไดม้ากถึง 76 ,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย ์
สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทีมชาติองักฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 11 ของยโุรปนอกจากนัน้
ยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รบัรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทั้งเขา้ ชมพิพิธภัณฑ ์(Museum) ที่รวบรวมประวัติความ
เป็นมาตัง้แต่เริ่มกอ่ตัง้สโมสร และ ยงัมีสิ่งของ ถว้ยรางวลัต่างๆ แสดงโชวอ์ยู่ดว้ย จากนัน้อิสระใหท้่านเลือกซือ้ของที่ระลกึของทีม
ที่ท่านชื่นชอบในรา้น MEGA STORE ที่มากมายไปดว้ยของที่ระลึกหลากหลายชนิดส าหรบัแฟนบอล จากนั้น น าท่านสู่ย่าน 
Manchester Piccadilly ถนนชอ้ปป้ิงที่คึกครืน้ที่สุดของเมือง หรือเดินเลือกซือ้สินคา้ในหา้ง Manchester Arndale หา้งขนาด
ใหญ่และ Market Street ที่มีรา้น   แบรนดด์งัเรียงรายเต็มไปหมดไม่แพ ้oxford street ในลอนดอน 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (Fish and Chips) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Bicester Village outlet ชอปป้ิงจุใจ มีหลากหลายแบรนดด์ังใหท้่านใหเ้ลือกสรร อาทิ เช่น Balenciaga, 

Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & 

Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 



 

 

วันที่ 7 ลอนดอน – สะพานหอคอย – ลอนดอนอาย - ถนนอ๊อกฟอรด์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลล่ีเซอรค์สั (PiccadillyCircus) เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน า้พ ุ
และรูปป้ันอีรอสตรงกลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตุรสัทราฟัลก้าร ์(Trafagal 

Square) ที่รายลอ้มไปดว้ยอาคารที่น่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 
ของโลก สถานที่ใชจ้ดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สู่จตัุรสัรฐัสภามหา
วิหารเวสทม์ินสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ท่ีตัง้ของรฐัสภาองักฤษมาตัง้แต่ตน้ศตวรรษท่ี 16 และยงัเป็นท่ีตัง้ของหอนาฬิกา
ที่รูจ้กักนัดีในนามหอนาฬิกาบิก๊เบน (Big Ben) ท่ีมีความสงู 320 ฟตุ ตีบอกเวลาทกุหน่ึงชั่วโมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดใหญ่ท่ีสดุ
ในโลกและฝ่ังตรงขา้มที่มีแม่น า้เทมสก์ั้นอยู่เป็นที่ตัง้ของชิงชา้สวรรค ์ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชา้สวรรคท์ี่สูงที่สุดใน
ยโุรป จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบัสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแม่น า้เทมสท์ี่สามารถยกเปิดปิดได ้จากนัน้ถ่ายรูป
คู่กับหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตรอ์ันเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแมแ้ต่
ซบัซอ้นซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวงั คกุ และแดนประหาร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย จากนัน้อิสระใหท้่านไดส้นกุกบัการเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั บรเิวณถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford Street) ซึ่งเรียกไดว้่าเป็น
ศนูยก์ลางการช๊อปป้ิงในกรุงลอนดอน มีรา้นคา้เสือ้ผา้แฟชั่น เคร่ืองประดบั นาฬิกา ชื่อดงัมากมายตลอดแนวถนนกวา่ 2 
กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss 

Selfridge ฯลฯ หา้ง John Lewis, House of Fraser และ ยงัมีหา้งสดุหรูอย่าง Selfridges ที่มีสินคา้ซุปเปอรแ์บรนด ์ตัง้อยู่อกี
ดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

วันที่ 8 อิสระเทีย่วลอนดอนตามอัธยาศัย 

เช้า 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระเต็มวนั โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มลู หรือ ค าแนะน า และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการส่ง ค่าใชจ้่ายทัง้หมดเป็นความรบัผิดชอบ
ของตวัท่านเอง เช่นชมพิพิธภณัฑบ์รติิช(British Museum) ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภณัฑด์า้นประวตัิศาสตร ์และวฒันธรรมของมนษุย
ที่ส  าคญัที่สดุและใหญ่ที่สดุในโลก มีการก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ้งตน้วตัถทุี่เก็บรวบรวมไวส่้วนใหญ่เป็นของ
สะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทยแ์ละนักวิทยาศาสตร ์พิพิธภณัฑแ์ห่งนีเ้ปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะเป็น
ครัง้แรกในวันที่15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส ์เมืองบลูมสเ์บอรร์ี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานที่ตัง้ของ
อาคารพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนั หรือ เลือกซือ้สิน้คา้ในย่านไนซบ์ริดจ ์(Knights Bridge) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ชื่อดงัอย่าง 
ฮารว์ียน์ิโคล (Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นชั้นน าจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้ง
กระเป๋าแฮรร์อดสท์ี่นิยมกนัอย่างมาก รวมทัง้มีรา้นคา้แฟชั่นมากมายตัง้อยู่บรเิวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, 

Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็นที่ตั้งของรา้น Super Brands 

อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, ErmenegildoZegna, Alberta 

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

 อิสระอาหารกลางวันและค ่าตามอัธยาศัย  
    ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 9 ลอนดอน – เข้าชมพระราชวังวินดเ์ซอร ์– ช้อปป้ิง - สนามบนิ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองวินด์เซอร(์Windsor)เ พื่อเข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle) เป็นพระราชวังตั้งอยู่ที่
วินดเ์ซอร ์สรา้งโดยสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1070สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก์ พระราชวัง
วินดเ์ซอรเ์ป็นพระราชฐานท่ียงัมีผูอ้ยู่อาศยัที่ใหญ่ที่สดุในโลกและเป็นพระราชฐานท่ีเก่าที่สดุที่มีผู้อยู่อาศยัที่ต่อเนื่องกนัมา ตัง้แต่
เริ่มสรา้งใหท้่านไดเ้ขา้ชม พิพิธภณัฑต์่างๆ อาทิ พิพิธภณัฑอ์าวุธ ชุดอศัวินนกัรบ โล่ห ์ตราประจ าตระกูลขนุนาง ภาพวาดฝีพระ
หตัถป์รนิซพ์ิลลิป พระฉายาลกัษณส่์วนพระองค ์ของใชส่้วนพระองค ์ในวาระเฉลิมฉลองพระชนมายคุรบ 90 พรรษา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย น าท่านเลือกซือ้สิน้คา้ในยา่นไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ชื่อดงัอยา่ง ฮารว์ีย ์นิโคล (Harvey 

Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นชัน้น าจากทั่วทกุมมุโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ี่นิยม
กนัอย่างมาก รวมทัง้มีรา้นคา้แฟชั่นมากมายตัง้อยู่บรเิวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo 

Boss, Porsche Deign, Bally และยงัมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็นท่ีตัง้ของรา้น 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 

 หลงัจากนัน้ น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว ์เพื่อใหท้า่นไดม้ีเวลาท า คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือ้ สินคา้ปลอดภาษีใน
สนามบิน 

21.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพดว้ยเที่ยวบิน TG917 

*** ส าหรับคณะทีอ่อกเดนิทางตั้งแต่เดือน เมษายนจะออกเดินทางเวลา 21.25 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 15.00 น. 
*** 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ 

16.00  น. 
 

 

คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  
 



 

 

ราคาแนะน าเพยีง 

ROMANTIC UNITED KINGDOM   

อังกฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์ 
10 วัน 7 คืน  โดยสารการบนิไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-

3 ท่ำน 

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ท่ำน  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่ำน  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่ำน  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

วนัที ่8 – 17 ก.พ. 63 59,900 59,900 59,900 59,900 34,010 10,900 

วนัที ่6 – 15 ม.ีค. 63 62,900 62,900 62,900 62,900 37,010 10,900 

 วนัที ่4 – 13 เม.ย. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 40,440 12,900 

วนัที ่12 – 21 เม.ย. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 44,440 12,900 

วนัที ่2 – 11 ม.ิย. 63 63,900 63,900 63,900 63,900 38,010 12,900 

วนัที ่18 – 27 ม.ิย. 63 63,900 63,900 63,900 63,900 38,010 12,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ  

1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 
หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบคุคล (แสดงตน) 
ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน
จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 



 

 

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท

ได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทางสาย
การบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศองักฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ช าระพรอ้มเงินมดัจ า) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (18 ปอนด)์ 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (20 ปอนด)์ 

 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

 



 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บรษิัททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัทฯ ทราบล่วงหนา้
เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา
ระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกั หรือศึกษาอยู่
เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่น
ค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบรษิัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของ
ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่ เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 



 

 

5. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี บรษิัท
ฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้ งน าไป
ช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า 

3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่ง
ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  
ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

*** ยืน่วซีา่แสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) 
ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมา

กอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 



 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้
เหลอืส ำหรับประทับวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 
นับจำกวันเดนิทำงกลับ  และหนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ 
กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างาน
อยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้
เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ 
ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ่มเตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่
สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื
พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 
ใบ (พืน้หลังขำวเทำ่นัน้ ถ่ำยไมเ่กนิ 6 เดอืนหำ้มสวม
แวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไม่
เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  
3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส ำเนำ
สมดุเงนิฝำก ออมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถำ่ยส ำเนำ 
ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้
คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีำ่  และบัญชตีอ้งมคีรบ

ทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท ำจดหมำย
ชีแ้จง  
3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้ำ่นถ่ำยส ำเนำสมดุบัญชมีำทัง้สองเลม่ 
(ทัง้เลม่เกำ่ –เลม่ใหม)่ 
 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่ำเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยกำรน ำเงนิกอ้นใหญเ่ขำ้

บัญชกีอ่นยืน่วซีำ่ จะท ำใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อำจเป็นเหตใุหท้ำ่นถกูปฏเิสธวซีำ่ได ้  

     

 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
     3.3.1 ส ำเนำสมดุเงนิฝำกออมทรพัยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้



 

 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีำ่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่
ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT พรอ้มท ำจดหมำยชีแ้จง 
     3.3.2. ตอ้งท ำหนังสอืรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยทีม่กีำรชีแ้จงควำมสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ 
(Sponsor Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชี

กระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลาก
ออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็น

กรรมกำรหรอืหุน้สว่น อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปู

ถำ่ยรำ้น สญัญำเชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วัน
เริม่ท ำงำน  
(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวันทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกลุตอ้ง
ตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำ
อยู ่ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวันทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกลุตอ้ง
ตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถำนทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  



 

 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั 
(โดยมำรดำจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบับดิำ) 
พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั 
(โดยบดิำจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำ) 
พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัด
หนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกนั
กบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำ
และมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดย
มรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ 
พรอ้มเดนิทำงมำสมัภำษณ์กบับตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค า
รอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทกุฉบบั จะตอ้งแปล
จำกรำ้นแปลหรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทับตรำจำกรำ้นหรอืศนูยแ์ปลเทำ่นัน้ ไมส่ำมำรถใชต้ัวที่
แปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 
 

 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีำประเทศองักฤษ 
 

(กรณุำกรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทกุขอ้ เพรำะจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 
 

ชือ่-นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง ภำษำไทย 

................................................................................................................... 
ชือ่-นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง ภำษำอังกฤษ ตำมหนังสอืเดนิทำง 
............................................................................. 
ชือ่-นำมสกลุเกำ่ ทีเ่คยใชก้อ่นเปลีย่น 

............................................................................................................. 
เหตผุลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) .............................. 
เปลีย่นเมือ่วันที ่(วัน/เดอืน/ปี) ................................... 
 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ..................................................................เชือ้ชำต.ิ.........................  



 

 

สญัชำต ิ............................ สถำนทีเ่กดิ........................... ประเทศ........................... 
 

ทีอ่ยู ่( ถำ้ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น กบัทีอ่ยูปั่จจบุันคนละทีอ่ยูก่รณุำแจง้รำยละเอยีด) 
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................รหัส
ไปรษณีย.์.................................. ทำ่นอำศัยอยูใ่นบำ้นหลังน้ีมำเป็นเวลำ …......ปี ............เดอืน 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื.......................................... 
หมำยเลขโทรศัพทท์ีท่ ำงำน ......................................... 
หมำยเลขโทรศัพทบ์ำ้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 
มหีนังสอืเดนิทำงมำแลว้ทัง้หมด ..................เลม่     
หมำยเลขหนังสอืเดนิทำงปัจจบุัน ........................ 
วันทีอ่อก...............................หมดอำย.ุ............................. 
หมำยเลขหนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ ......................... 
วันทีอ่อก...............................หมดอำย.ุ.............................. 
 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศอังกฤษหรอืไม ่………………………………………………………………… 

วัน/เดอืน/ปี ทีเ่คยเขำ้ประเทศอังกฤษครัง้ลำ่สดุ .............................................  
รวมทัง้หมดกีวั่น .................... 
วัตถปุระสงคใ์นกำรไปครัง้ลำ่สดุ (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ , นักเรยีน) 

.................................................................... 
ประเภทของวซีำ่อังกฤษทีเ่คยไดร้ับ เป็นประเภทใด 
...................................................................................... 
ระยะเวลำของวซีำ่อังกฤษทีเ่คยไดร้ับ เริม่ตัง้แตวั่นที ่..................................... 
ถงึวันที ่................................... 
 

ทำ่นเคยไดร้ับกำรปฏเิสธวซีำ่อังกฤษ หรอื ประเทศอืน่ๆหรอืไม ่
................................................................... 
เหตผุลทีถ่กูปฏเิสธ ..........................................................  
วัน/เดอืน/ปี ทีถ่กูปฏเิสธ ....................................... 
 

ประเทศอืน่ ๆ ทีท่ำ่นเคยเดนิทำงไปนอกจำกอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีวั่น และวัตถปุระสงค์
ในกำรไป (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ, นักเรยีน) 

1.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 
2.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 
3.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 
4.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 
5.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 



 

 

 

สถำนภำพ  
.........โสด    
........ หย่ำ และมทีะเบยีนหยำ่ (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย)                           
......... แตง่งำนแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน)            
........ แตง่งำนและมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย) 
........ หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

 

ในกรณีสมรสแลว้ทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งกรอกรำยละเอยีดเพิม่เตมิ                                                                                                       
ชือ่ นำมสกลุ ของคูส่มรส 
.............................................................................................................................. 
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส
........................................................................................................................... 
สถำนทีเ่กดิ.................................................................................................. 
เชือ้ชำต ิ..........................................  สญัชำต ิ............................................. 
หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 
หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 
ทีอ่ยูปั่จจบุันของคูส่มรส 
................................................................................................................................ 
 

ในกรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอกรำยละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน                                                                                                
1.ชือ่ นำมสกลุ ของบตุร 
................................................................................................................................ 
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 
............................................................................................................................... 
สถำนทีเ่กดิ................................................................................... 
หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 
หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 
ปัจจบุันบตุรอำศัยอยูท่ี ่
................................................................................................................................... 
2.ชือ่ นำมสกลุ ของบตุร 
................................................................................................................................ 
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 
............................................................................................................................... 
สถำนทีเ่กดิ................................................................................... 
หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 
หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 
ปัจจบุันบตุรอำศัยอยูท่ี ่
................................................................................................................................... 
 

ประวัตขิองบดิำ                                                                                                                                                
ชือ่ของบดิำ ..........................................................  



 

 

นำมสกลุของบดิำ .......................................................... 
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิำ .........................................  
สถำนทีเ่กดิของบดิำ........................................................ 
ประเทศทีเ่กดิ ......................................................  
เชือ้ชำต ิ................................... สญัชำต.ิ..................................... 
หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 
หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 
ประวัตขิองมำรดำ                                                                                                                                               
ชือ่ของมำรดำ ........................................................  
นำมสกลุของมำรดำ .................................................... 
วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของมำรดำ ..........................................  
สถำนทีเ่กดิของมำรดำ .............................................. 
ประเทศทีเ่กดิ .............................................  
เชือ้ชำต ิ................................... สญัชำต ิ..................................... 
หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 
หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 
 

ขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้ดนิทำงเกีย่วกบัดำ้นอำชพี กำรงำน รำยได ้รำยรับ และรำยจำ่ยตำ่งๆ 
งำนปัจจบุันท ำอำชพี, ต ำแหน่ง (โปรดระบเุป็นภำษำอังกฤษ) 
...................................................................... 
ชือ่บรษัิททีท่ ำงำน 
.......................................................................................................................................... 
 

 

ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ ำงำน
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................รหัส
ไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ท ำงำน ............................................... 
เงนิเดอืน .................................บำท 

 

กรณี นักเรยีน / นักศกึษำ ระบชุือ่โรงเรยีน/มหำวทิยำลัย 
............................................................................... 
ระดับชัน้ทีเ่รยีนอยู ่........................................หลักสตูรทีก่ ำลังเรยีน 
.............................................................. 
 

ทำ่นเคยท ำงำนเหลำ่นี้หรอืไม ่(ทหำร ต ำรวจ รปภ. ศำล ทนำย สือ่มวลชน ขำ้รำชกำร)  
........เคย ........ไม่เคย 

ถำ้เคย ระบอุำชพีทีท่ ำ , ต ำแหน่ง (โปรดระบเุป็นภำษำอังกฤษ) 
.................................................................... 
ชือ่ตน้สงักดัทีเ่คยท ำงำน 
................................................................................................................................  
 



 

 

ทีอ่ยูข่องตน้สงักดัทีเ่คยท ำงำน
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................รหัส
ไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ท ำงำน ..........................................  
วัน/เดอืน/ปี ทีอ่อกจำกงำน .......................................... 
 

ทำ่นมสีมดุบัญชเีงนิฝำกหรอืไม ่               ........ม ี     .......ไมม่ ี                                                                       
ถำ้มโีปรดแจง้รำยละเอยีดวำ่เป็น  บัญชอีอมทรัพย ์/ ฝำกประจ ำ  จำกธนำคำรอะไร  ยอดรวมเทำ่ไหร ่  
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………... 
ทำ่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทำ่ไหร่
........................................................................................................... 
ทำ่นแบง่รำยไดข้องทำ่นใหก้บัสมำชกิครอบครัวเดอืนละเทำ่ไหร ่
.................................................................  
คำ่ใชจ้ำ่ยของทำ่นในกำรไปอังกฤษเป็นจ ำนวนเงนิเทำ่ไหร ่
...........................................................................   
ในกำรเดนิทำงครัง้น้ี ใครเป็นคนออกคำ่ใชจ้ำ่ยใหท้ำ่น 
..................................................................................ใครเป็นคนจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ เชน่ คำ่ตั๋ว
เครือ่งบนิ คำ่โรงแรม คำ่อำหำร ..................................................... ถำ้มคีนออกคำ่ใชจ้ำ่ยใหท้ำ่นไป
อังกฤษ เขำไดจ้ำ่ยใหเ้ป็นจ ำนวนเงนิเทำ่ไหร ่...............................................  
หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้นี้
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