
 

 

รหัสทวัร B2B2000203 
ทัวรยุโรป อังกฤษ เวลส ไอรแลนด สกอตแลนด 11 วัน 8 คืน (TG) 
ลอนดอน| คารดิฟฟ� | เบลฟาสต | วินเดอรเมียร | ดับลิน |เอดินเบิรก | แมนเชสเตอร 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ  
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ – เมืองบาธ – เมืองคารดิฟฟ� (เวลส) 
วันที่ 3. คารดิฟฟ� – ฟชการด – ลองเรือเฟอรรี–่ รอสสแลร (ไอรแลนด) – วอเตอรฟอรด 
วันที่ 4. วอเตอรฟอรด – คิลเคนนี – ปราสาทคิลเคนนี – คิลแดรเอาทเลท – ดับลิน 
วันที่ 5. ดับลิน – โรงเบียร GUINNESS STOREHOUSE ชิมเบียรจากแหลงผลิต – น่ังรถไฟสู
เมืองเบลฟาสต (ไอรแลนดเหนือ) – BELFAST TITANIC 
วันที่ 6. เบลฟาสต– GIANT’S CAUSEWAY – ลองเรือสําราญ Stena Line  
วันที่ 7. ลิเวอรพูล – วินเดอรเมียร – ลองเรือทะเลสาปดิสทริค – เมืองเอดินเบิรก (สกอตแลนด) 
วันที่ 8. เขาชมปราสาทเอดินเบิรก – แมนเชสเตอร – สนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด    
วันที่ 9. แมนเชสเตอร – ลอนดอน – อิสระชอปปم�งถนนออกฟอรด  
วันที่ 10. เที่ยวลอนดอน  – หอนาฬิกาบ๊ิกเบน – ชอปปم�งแฮรรอดส – สนามบิน  
วันที่ 11. กรุงเทพฯ    



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ  – ลอนดอน 
22.00 

น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สายการบินไทย 
ประตู 4 แถว D โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ – เมืองบาธ –  
เมืองคารดิฟฟ� (เวลส) 

00.15 
น. ออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว เที่ยวบินที่ TG910 

06.20 
น. 

คณะเดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง ) นําทานผาน
พิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานออกเดินทางสู เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) นํา
ทานชมเสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกอน
ประวัติศาสตร มีอายุกวา 5,000 ป เปนกลุมแทงหินขนาดใหญ ตั้งอยูกลางทุงราบกวาง
ใหญ ซึ่งไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย ออกเดินทางตอสูเมืองบาธ (Bath) ตั้งอยูในหุบเขาของแมน้ําเอวอนในบริเวณที่มีน้ําพุรอน

ธรรมชาติที่เปนที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอํานาจ และเปนผูสรางโรงอาบนํ้า
โรมัน (Roman Bath) และยังไดเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก (UNESCO) ใน
ป ค.ศ. 1987 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑนํ้าแรรอนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่ง
มีประวัติการคนพบที่นาสนใจ ปจจุบันเปนกลุมอาคารสําคัญของเมือง คือ บริเวณที่เปนที่ต้ัง
ของบอน้ําแรรอนคิงส (The Sacred Spring)  สวนที่สอง คือ บริเวณวัด และสวนที่สาม 
คือ บริเวณที่เปดบริการใหนักทองเที่ยวหรือชาวเมืองใชบริการน้ําแรซึ่งมีทั้งสระวายน้ํา, บอ
น้ําแรเย็น-รอน, หองอบไอน้ํา และสวนที่เปน Turkish Bath  จากน้ันเดินทางตอสูเมือง
คารดิฟฟ� (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส (Wales) หน่ึงในเครือจักรภพ กลางใจ
เมืองเปนที่ตั้งของปราสาทคารดิ๊ฟ เดิมเปนที่พํานักของขุนนางผูปกครองเมือง ถูกลอมรอบ
ไวดวยกําแพงโบราณ จากน้ันผานชมศาลาวาการเมืองและกลุมอาคารโบราณเกาแกผานชม
เมือง สวนสาธารณะคารดิ๊ฟ,   สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทําการของรัฐ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (FISH AND CHIPS) 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก CLAYTON HOTEL  หรือเทียบเทา  

 
 
 
 



 

 

วันที่ 3 คารดิฟฟ� – ฟชการด – ลองเรือเฟอรรี–่ รอสสแลร (ไอรแลนด) – วอเตอรฟอรด 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองฟชการด (Fishguard) แลวนําทานสูทาเรือเฟอรรี่ เพื่อนําทาน
โดยสาร เรือเฟอรรี่ เดินทางขามทะเลไอริชสูเมืองรอสสแลร (Rosslare) ประเทศ
ไอรแลนด (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย เดินทางถึงท าเรือเมืองรอสสแลร  แลวนําทานเดินทางตอสูเมืองวอเตอรฟอรด 

(Waterford) เปนเมืองที่เกาแกที่สุดของประเทศไอรแลนด (Ireland’s oldest city) 
โดยชาวไวกิ้งสไดมาต้ังรกรากที่น่ีในสมัยศตวรรษที่ 8 ที่น่ีจึงเปนเมืองทาคาขายแหงแรกของ
ประเทศ ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ํา Suir และยังความสําคัญมาจนถึงทุกวันน้ี  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก FAITHLESS HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 วอเตอรฟอรด – คิลเคนนี – ปราสาทคิลเคนนี – คิลแดรเอาทเลท – ดับลิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองคิลเคนนี (Kilkenny) เมืองที่อุดมดวยสีสันและเต็มไปดวยรองรอย

ประวัติศาสตรและปราสาทแบบนอรมันอายุกวา 800 ป อันนาท่ึง นําทานเขาชมปราสาท
คิลเคนนี KILKENNY CASTLE ปราสาทแบบในรูปแบบนอรมัน สรางขึ้นในปค.ศ.1195 
โดย อัศวิน Richard de Clare เพื่อเปนป�อมปราการคุมหัวเมืองแนวฝم�งลุมแมน้ํานอร 
โดยลักษณะเดนของปราสาทนอรมัน คือการสรางหอคอยสูงขนาดใหญทั้ง 4 ทิศของตัว
ปราสาท ซึ่งไดรับการบูรณะจากการกอสรางดวยไม มาเปนปราสาทหินอยางที่เห็นใน
ปจจุบัน โดยทายาทรุนที่4 วิลเลี่ยม มารแชล (Earl of Pembroke) ใหทานไดชมหอง
ตางๆภายในปราสาท ที่ยังถูกเก็บรักษาไวเปนอยางดี จากน้ันนําทานเดินทางสู KILDARE 
VILLAGE LUXURY SHOPPING อิสระใหทานชอปปم�งจุใจ มีหลากหลายแบรนดดังให
ทานไดเลือกสรร อาทิ เชน Balenciaga, Valentino, MCM, ErmenegildoZegna, 
Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & 
Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ ใหเวลาทานไดอิสระสนุกกับการ
เลือกซื้อสินคาแฟช่ันชั้นนํา 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองดับลิน (DUBLIN) สาธารณรัฐไอรแลนด (Republic of 

Ireland) เมืองใกลทะเลไอริช (Irish Sea) มีแมน้ําลิฟฟم� (Liffey) เปนแมน้ําสายหลักตัด



 

 

ผานกลางเมือง แบงดับลินออกเปนเหนือและใต นําทานถายรูปกับศาลาวาการเมือง City 
Hall ในรูปแบบไอริช จอรเจียน จากน้ันนําทานถายรูปกับ ปราสาทดับลิน( DUBLIN 
CASTLE)  สรางขึ้นในปค.ศ.1204 โดยกษัตริยจอหนแหงอังกฤษ ปจจุบันปราสาทดับลิน 
ถือวาเปนสัญลักษณของการปกครองของอังกฤษในไอรแลนด จนไดรับอิสระเปนสาธารณรัฐ
ไอรแลนด ในป ค.ศ.1922 จากน้ันผานชม Trinity College Dublin มหาวิทยาลัยที่ดี
ที่สุดของไอรแลนด เปนหน่ึงในมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดในโลก กอตั้งขึ้นเม่ือป ค.ศ.1592 
โดยควีนอลิซาเบธท่ี 1 ในยุคที่เปนอาณานิคมของอังกฤษ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก LOUISE FITGERALD HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 5 ดับลิน – โรงเบียร GUINNESS STOREHOUSE ชิมเบียรจากแหลงผลิต –  
นั่งรถไฟสูเมืองเบลฟาสต (ไอรแลนดเหนือ) – BELFAST TITANIC 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นํ าท าน เข าสู  โรงเบี ยร  GUINNESS STOREHOUSE เบี ยรยี่ ห อดั งแห งตระกู ล 

Guinness ที่กอตั้งมาตั้งแตป 1759 บนพื้นที่ดินตามสัญญาเชายาวนานกวา 9,000ป ให
ทานไดชิมเบียรดําตนตําหรับ ที่ เรียกวา “Stout” ที่ไดจากการขาวบารเลยคั่วบมจน
กลายเปนสีดํา โดยชาวไอริชมักเรียกเบียรชนิดน้ีวา ‘DARK RUBY’  ใหทานไดมีโอกาสชิม
เบียร ที่ GRAVITY BAR พรอมชมวิวทัศนียภาพของตัวเมืองดับลินอยางเพลิดเพลิน
สายตา 
***ทานที่อายุตํ่ากวา 18 ป สงวนสิทธิ์ในการเสริฟเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล ทาน
สามารถเปลี่ยนเปนน้ําอัดลมตามชอบ*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน 

 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 



 

 

บาย จากน้ันนําทานสูสถานีรถไฟเพื่อเดินทางสูเมืองเบลฟาสต BELFAST  เปนเมืองหลวงและ
เมืองที่ใหญที่สุดของประเทศไอรแลนดเหนือ ทาเรือสําคัญตั้งแต คริสตวรรษที่ 19 พาทาน
ถายรูปกับ BELFAST TITANIC นิทรรศการเกี่ยวกับเรือไททานิคที่ใหญที่สุดในโลก 
อาคารทรงแปลกตาสูง   6 ชั้น จัดแสดงเรื่องราวของเรือไททานิคตั้งแตแนวความคิด การ
กอสราง การเปดตัวครั้งแรกของเรือและจุดสุดทายของการเดินทางที่นาเศราที่โดงดังไปทั่ว
โลก โดยพื้นที่ปจจุบันตั้งอยูในบริเวณที่เคยเปนอูตอเรือที่กอสรางเรือไททานิคมากอน โดย
ใชระยะเวาลากอสรางนานถึง 3 ป ดวยแรงงานมากกวา 5,000 คน ถือเปนเรือสําราญที่
ใหญที่สุดในโลกในป 1912 จากน้ันนําทานสูศูนยกลางการชอปปم�งของเมืองเบลฟาสต 
เรียกวา Spirit of Belfast ที่รายลอมไปดวยรานรวงตามถนนแบรนดเนมอยูมาก 
Belfast Court Shopping Center และ Victoria Square Shopping Center 
และเปนพื้นที่สาธารณะที่คนสามารถมาแสดงดนตรีเปดหมวกใหเมืองมีสีสัน อิสระใหทาน
เลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  AC MARRIOTT  หรือเทียบเทา  

 
วันที่ 6 เบลฟาสต – บุชมิลส – GIANT’S CAUSEWAY – ลองเรือสําราญ Stena Line 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางตอโดยรถโคช สูเมืองบุชมิลส (Bushmills) พาทานชม ไจแอนทคอสเวย 

(Giant’s Causeway) แนวหินภูเขาไฟริมทะเลที่ยาวกวา 4.8 กิโลเมตร เปนเขตมรดก
โลก หินภูเขาไฟหรือหินบะซอลตเหลาน้ีถูกลมและน้ํากัดกรอนจนเกิดเปนรูปรางคลายกอน
อิฐสี่เหลี่ยมขนาดใหญตั้งซอนกันเปนทางเดินลัดเลาะและยื่นเขาไปในทะเล สามารถเดินบน
กอนหินเหลาน้ีได เปนจุดชมวิวสวยงามและเปนมหัศจรรยธรรมชาติที่นาตื่นตาตื่นใจ และ
เปนหนึ่งในฉากถายทําที่อลังการของซีรี่ยดังเรื่อง Game of Thrones 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ Stena Line Irish Sea เรือสําราญขนาด

ใหญที่ความจุกวา 970 คน ที่พรั่งพรอมไปดวยรานขายของ, รานคาปลอดภาษ,ีรานอาหาร
, หอง Sauna, Spa ฯลฯ  
(กรุณาเตรียมกระเป�าสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกของทาน) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 
ที่พัก พักคางคืนบนเรือสําราญ STENA LINE SHIP   

 
วันที่ 7 ลิ เวอร พู ล  – วิน เดอร เมียร  – ลองเรือทะเลสาปดิสทริค  – เมืองเอดิน เบิ รก 

(สกอตแลนด) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

06.30 
น. 

เดินทางถึงทาเรือเมืองลิเวอรพูล ประเทศอังกฤษ ไดรับการยกยองใหเปนเมืองวัฒนธรรม
แหงยุโรปในป 2008 และยังเปนเมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรีสี่เตาทองหรือเดอะบีทเทิล 
ความรุงเรืองของลิเวอรพูลมาจากการเปนเมืองทาสําคัญ มีการติดตอคาขายกับแคริบเบียน, 
ไอรแลนด และแผนดินใหญยุโรป นําทานชมบริเวณทาเรืออัลเบิรต (Albert Dock) โดย
บริเวณทาเรือประกอบไปดวยอาคารทาเรือและคลังสินคา ชมตึกรอยัลลิเวอร (Royal 
Liver Building) อีกหน่ึงอาคารที่ถือวาเปนสัญลักษณและมีชื่อเสียงของเมืองลิเวอรพูล 
จากน้ันออกเดินทางสูเมืองวินเดอรเมียร (Windermere) สูเขตเลคดิสทริค (Lake 
District) อุทยานแหงชาติที่ไดรับการขนานนามวาดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ท่ีกวางขวาง
และครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แหง นําทานสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร
เมียร ดวยการลองเรือเลคดิสทริค ที่ทานจะไดชื่นชมกับความเปนธรรมชาติในทะเลสาบ 
จากแอมเบิลไซดสูเมืองเบาวเนส ทามกลางทัศนียภาพอันงดงามยิ่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ฟชแอนดชิพ) 
บาย นําทานเขาสูเมืองเอดินเบิรก (Edinburgh) เมืองหลวงของสกอตแลนด (Scothland) 

ดินแดนที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่สวยงาม นําทานเดินทางสูยานเมืองเกา สูถนนรอยัลไมล (Royal 
Mile) ถนนสายสําคัญที่เชื่อมสูพระตําหนักโฮลี่รูด (Palace of Holyroodhouse) ซึ่ง
เปนที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด และเคยเปนที่ประทับของพระนาง
แมรีแหง สก็อต ฝم�งตรงขามเปนรัฐสภาแหงชาติสก็อตอันนาภาคภูมิใจ ดวยสถาปตยกรรม
รวมสมัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่ 8 เขาชมปราสาทเอดินเบิรก – แมนเชสเตอร  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานเขาชมปราสาทเอดินเบิรก (Edinburgh Castle) อันสงางามดวยทําเลที่ตั้งบน
เนินเขาสูง มองเห็นเดนเปนสงาจากทุกมุมเมือง เคยเปนท่ีประทับของกษัตริยสกอต 
แบงเปนสวนตางๆอยางนาชม อาทิ สวนของป�อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มีปน
ใหญเรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปนใหญในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปที่
ผานมา, โบสถเซนต มากาเร็ต สรางในคริสตศตวรรษที่ 12 เพื่อรําลึกถึงพระมารดาของ
กษัตริยเดวิดที่ 1 แลวเขาสูพระราชฐานชั้นในสวนที่เปน The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับ
เร่ืองราวของราชวงศแหงสก็อต 

 
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บาย 
 

จากน้ันออกเดินทางสูเมืองแมนเชสเตอร (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ที่มีชื่อเสียง
จากการเปนเมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของโลก เปนศูนยกลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาด
ใหญ อีกทั้งยังเปนเมืองที่ตั้งของสโมสรที่มีชื่อเสียงโดงดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมี
สโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแก แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร ซิตี้ และสโมสรค
ริกเก็ต แลงคาเชียร เคานต้ี 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พัก นํ าท าน เดิ น ท าง เข าสู ที่ พั ก  AC HOTEL MANCHESTER CITY CENTER ห รื อ

เทียบเทา 
 



 

 

วันที่ 9 แมนเชสเตอร – ลอนดอน – อิสระชอปปم�งถนนออกฟอรด  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากน้ันเดินทางเขาสูมหานครลอนดอน (London) เมืองที่เปนศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของโลก เปนผูนําดานการเงิน การเมือง การสื่อสาร 
การบันเทิง แฟช่ัน ศิลปะ และเปนที่ยอมรับวามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเปนเมืองทองเท่ียว
ที่ใหญและสําคัญของยุโรปอีกดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (เปดยางโฟรซีซั่น) 
บาย อิสระใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย บริเวณถนนออกฟอรด (Oxford 

Street) ซึ่งเรียกไดวาเปนศูนยกลางการชอปปم�งในกรุงลอนดอน มีรานคาเสื้อผาแฟชั่น 
เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกวา 2 กิโลเมตร อาทิ เชน Next, 
Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, 
Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯ ล ฯ  ห า ง  John Lewis, House of 
Fraser และ ยังมีหางสุดหรูอยาง Selfridges ที่มีสินคาซุปเปอรแบรนด ต้ังอยูอีกดวย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  CROWN PLAZA LONDON HEATHROW หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 10 เที่ยวลอนดอน  – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ชอปปم�งแฮรรอดส – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเที่ยวชมมหานครลอนดอน ผานพิคคาดิลลี่เซอรคัส (Piccadilly Circus) เดิมเปน

วงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ําพุ และรูปปم�นอีรอสตรงกลาง และเขาสูไชนาทาวน 
ยานชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผานจัตุรัสทราฟลการ (Trafagal Square) ที่
รายลอมไปดวยอาคารที่นาสนใจ ผานมหาวิหารเซนตปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มี
ยอดโดมใหญเปนอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใชจัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวางเจาฟ�า
ชายชารล และเลดี้ไดอานา สเปนเซอร แลวเขาสูจัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสทมินสเตอร 
(Westminster Abbey) ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแตตนศตวรรษที่ 16 และยังเปน
ที่ต้ังของหอนาฬิกาที่รูจักกันดีในนามหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต 
ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชั่วโมง เปนนาฬิกาที่มีหนาปดใหญที่สุดในโลกและฝم�งตรงขามที่มีแมน้ํา
เทมสกั้นอยูเปนที่ต้ังของชิงชาสวรรค ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชาสวรรคที่สูงที่สุด
ในยุโรป นําทานถายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขามแมน้ําเทมสที่
สามารถยกเปดปดได จากน้ันนําทานถายรูปบริเวณดานนอกของพระราชวังบั้คกิ้งแฮม 
(Buckingham Palace) ที่ประทับของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี ใจกลาง
กรุงลอนดอน 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

บาย นําทานเลือกซื้อสิ้นคาในยานไนซบริดจ (Knights Bridge) ซึ่งเปนที่ต้ังของหางสรรพสินคา
ชื่อดังอยาง ฮารวีย นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮรรอดส (Harrods) ที่ทานสามารถ
เลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนําจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป�าแฮรรอดสที่นิยมกันอยางมาก 
รวมทั้งมีรานคาแฟชั่นมากมายตั้งอยูบริเวณ High Street เชน Accessorize, H&M, 
Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยั งมี ถนนสโลน 
(Sloane Street) ที่ เปนที่ ตั้ งของราน Super Brands อาทิ  เชน  Louis Vuitton, 
Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, 
Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio 
Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

16.30 
น. 

นําทานเดินทางสูสนามบินฮีทโธรว เพื่อใหทานไดมีเวลาทํา คืนภาษี (Tax Refund) และ
เลือกซื้อ สินคาปลอดภาษีในสนามบิน 

21.35. 
น. 

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ TG917 
 

วันที่ 11 กรุงเทพฯ    
16.00 

น. 
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 



 

 

 

ราคาแนะนําเพียง 
GRAND UNITED KINGDOM 

อังกฤษ – เวลส - ไอรแลนด – ไอรแลนดเหนือ – สกอตแลนด 
11 วัน 8 คืน 

 โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ
พัก 

 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

7-17 ก.พ. 63 69,900
.- 69,900.- 69,900.- 44,010.- 12,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง



 

 

ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

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

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
2 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 



 

 

4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอังกฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 ปอนด) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (22 ปอนด) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

 

 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศอังกฤษ  

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 1 เดือน 
*** ย่ืนวีซาแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ช้ัน 28) 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง 

ตองมีหนาเหลือสําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือ
ไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไม



 

 

ชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, 
ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ 
กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซา
จะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ 
บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้
รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาว
เทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตา
หรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไม
เลอะหมึก) 
 

3. หลักฐานการเงิน  
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนา
สมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง 
ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัชี โดยการ 
ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินในบญัชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน 
กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน 
ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง  
3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้ง



 

 

สองเลม (ทั้งเลมเกา –เลมใหม) 
 
***ควรเคลื่อนไหวบัญชีสม่ําเสมอ ไมควรแตงบัญชโีดยการนําเงินกอนใหญ
เขาบัญชีกอนยื่นวีซา จะทําใหยอดเงินกระโดด ซึ่งอาจเปนเหตุใหทานถูก
ปฏิเสธวีซาได   
     
 
3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.3.1 สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ของผูออก
คาใชจายให อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทุก
เดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปนSTATEMENT พรอมทํา
จดหมายช้ีแจง 
     3.3.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการชี้แจงความสัมพันธอีก
หน่ึงฉบับ (Sponsor Letter) 

 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแส

รายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออม

สิน** 
 

4. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทาง



 

 

เปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียน
การคา(พค.0403) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ 
เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี โฉนดทีด่ิน เปนตน 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, 
เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-
สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลัง
ศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-
สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

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

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา 
มารดา  



 

 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอ
ตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกบับดิา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
มารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตน
สังกัด (โดยบดิาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบใุหบุตรเดินทางไปตางประเทศ
กับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดา
จะตองคัดหนังสือระบยุินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลัก
หลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรม
สมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย ทั้งสองทาน 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม
ใบคํารองขอวีซาเทานั้น 

8. ในกรณีที่มีเอกสารเปนภาษาไทยจะตองแปลเปนภาษาอังกฤษทุกฉบับ 
จะตองแปลจากรานแปลหรือศูนยแปล พรอมประทับตราจากรานหรือศูนย
แปลเทาน้ัน ไมสามารถใชตวัที่แปลเองได 
(คาแปลเอกสารไมรวมในรายการทัวร ผูเดินทางเปนผูรับผิดชอบเอง) 

 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวซีาประเทศอังกฤษ 
 

(กรุณากรอกขอมลูเปนภาษาองักฤษ ใหครบทุกขอ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 
ช่ือ-นามสกลุ ผูเดินทาง ภาษาไทย 
................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกลุ ผูเดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสอืเดินทาง 
............................................................................. 
ช่ือ-นามสกลุเกา ทีเ่คยใชกอนเปลี่ยน 
............................................................................................................. 
เหตุผลที่เปลีย่น (เชน สมรส ฯลฯ) .............................. 
เปลี่ยนเมื่อวันที ่(วัน/เดือน/ป) ................................... 
 
วัน/เดือน/ปเกิด..................................................................เช้ือชาติ..........................  
สัญชาติ ............................ สถานที่เกิด........................... ประเทศ........................... 
 
ที่อยู ( ถาทีอ่ยูตามทะเบียนบาน กับที่อยูปจจุบันคนละทีอ่ยูกรุณาแจงรายละเอยีด) 
..........................................................................................................................................................................................................................
........................................................รหัสไปรษณีย................................... ทานอาศัยอยูในบานหลงัน้ีมาเปนเวลา …......ป ............เดือน 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ.......................................... 
หมายเลขโทรศัพททีท่ํางาน ......................................... 
หมายเลขโทรศัพทบาน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 
มีหนังสือเดินทางมาแลวทั้งหมด ..................เลม     
หมายเลขหนังสอืเดินทางปจจุบัน ........................ 
วันที่ออก...............................หมดอายุ.............................. 
หมายเลขหนังสอืเดินทางเลมเกา ......................... 
วันที่ออก...............................หมดอายุ............................... 
 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศอังกฤษหรือไม ………………………………………………………………… 
วัน/เดือน/ป ที่เคยเขาประเทศอังกฤษคร้ังลาสุด .............................................  
รวมทั้งหมดกี่วัน .................... 
วัตถุประสงคในการไปคร้ังลาสดุ (ทองเที่ยว , ธรุกิจ , นักเรียน) .................................................................... 
ประเภทของวีซาองักฤษที่เคยไดรับ เปนประเภทใด ...................................................................................... 
ระยะเวลาของวีซาอังกฤษที่เคยไดรับ เร่ิมต้ังแตวันที่ ..................................... 
ถึงวันที่ ................................... 
 
ทานเคยไดรับการปฏิเสธวีซาองักฤษ หรือ ประเทศอ่ืนๆหรือไม ................................................................... 
เหตุผลที่ถูกปฏิเสธ ..........................................................  
วัน/เดือน/ป ที่ถูกปฏิเสธ ....................................... 
 



 

 

ประเทศอื่น ๆ ที่ทานเคยเดินทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ป) วันเดือนป ที่ไป รวมกี่วัน และวัตถุประสงคในการไป 
(ทองเที่ยว , ธุรกิจ, นักเรียน) 
1.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถุประสงคในการไป .......................... 
2.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถุประสงคในการไป .......................... 
3.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ รวม .......... วัน  
วัตถุประสงคในการไป .......................... 
4.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปที่ไป ............................ 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 ............................................. 
หมายเลขหนังสอืเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ ......................................... 
ที่อยูปจจบัุนของคูสมรส ................................................................................................................................ 
 
ในกรณีที่มีบุตร ตองกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน                                                                                                
1.ช่ือ นามสกุล ของบุตร ................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปเกิด ของบุตร ............................................................................................................................... 
สถานที่เกิด................................................................................... 
หมายเลขหนังสอืเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ ......................................... 
ปจจุบันบุตรอาศัยอยูที่ ................................................................................................................................... 
2.ช่ือ นามสกุล ของบุตร ................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปเกิด ของบุตร ............................................................................................................................... 
สถานที่เกิด................................................................................... 



 

 

หมายเลขหนังสอืเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ ......................................... 
ปจจุบันบุตรอาศัยอยูที่ ................................................................................................................................... 
 
ประวัติของบิดา                                                                                                                                                
ช่ือของบิดา ..........................................................  
นามสกุลของบิดา .......................................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด ของบิดา .........................................  
สถานที่เกิดของบิดา........................................................ 
ประเทศที่เกิด ......................................................  
เช้ือชาติ ................................... สัญชาติ...................................... 
หมายเลขหนังสอืเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ ......................................... 
ประวัติของมารดา                                                                                                                                               
ช่ือของมารดา ........................................................  
นามสกุลของมารดา .................................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด ของมารดา ..........................................  
สถานที่เกิดของมารดา .............................................. 
ประเทศที่เกิด .............................................  
เช้ือชาติ ................................... สัญชาติ ..................................... 
หมายเลขหนังสอืเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ ......................................... 
 
ขอมูลสวนตัวของผูเดินทางเกี่ยวกับดานอาชีพ การงาน รายได รายรับ และรายจายตางๆ 
งานปจจุบันทําอาชีพ, ตําแหนง (โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) ...................................................................... 
ช่ือบริษทัที่ทํางาน .......................................................................................................................................... 
 
 
ที่อยูของบริษัทที่ทํางาน
..........................................................................................................................................................................................................................
........................................................รหัสไปรษณีย.......................................วัน/เดือน/ป ที่เร่ิมทํางาน ............................................... 
เงินเดือน .................................บาท 
 
กรณี นักเรียน / นักศึกษา ระบุช่ือโรงเรียน/มหาวิทยาลยั ............................................................................... 
ระดับช้ันที่เรียนอยู ........................................หลักสูตรที่กําลังเรียน .............................................................. 
 
ทานเคยทาํงานเหลาน้ีหรือไม (ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย สื่อมวลชน ขาราชการ)  
........เคย ........ไมเคย 
ถาเคย ระบุอาชีพที่ทาํ , ตําแหนง (โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) .................................................................... 



 

 

ช่ือตนสังกัดทีเ่คยทาํงาน ................................................................................................................................  
 
ที่อยูของตนสังกัดทีเ่คยทาํงาน
..........................................................................................................................................................................................................................
........................................................รหัสไปรษณีย.......................................วัน/เดือน/ป ที่เร่ิมทํางาน ..........................................  
วัน/เดือน/ป ที่ออกจากงาน .......................................... 
 
ทานมีสมุดบัญชีเงินฝากหรือไม                ........มี      .......ไมมี                                                                        ถามี
โปรดแจงรายละเอยีดวาเปน  บัญชีออมทรัพย / ฝากประจํา  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเทาไหร   
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………... 
ทานไดใชเงินสวนตัวตอเดือนเทาไหร........................................................................................................... 
ทานแบงรายไดของทานใหกับสมาชิกครอบครัวเดือนละเทาไหร .................................................................  
คาใชจายของทานในการไปอังกฤษเปนจํานวนเงินเทาไหร ...........................................................................   
ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเปนคนออกคาใชจายใหทาน ..................................................................................ใครเปนคนจายคาใชจาย
ตางๆ เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาโรงแรม คาอาหาร ..................................................... ถามีคนออกคาใชจายใหทานไปอังกฤษ เขาได
จายใหเปนจํานวนเงินเทาไหร ...............................................  
หมายเหตุ การอนุมัติวซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดนิทางเทาน้ัน 
 
 
 
 
 
 


