
 

 

รหัสทัวร B2B2000220 
ทัวรยุโรป อังกฤษ สกอตแลนด 10 วัน 7 คืน (EK) 
ปราสาทเอดินเบิรก | สนามฟุตบอล แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด | เสาหินสโตนเฮนจ 
บานเกิดของวิลเลียม เชกสเปยร | หอนาฬิกาบกิเบน | อิสระชอปปم�งกลางกรุงลอนดอน  
 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. 

 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8  
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส  เจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 ดูไบ – เอดินเบิรก – ปราสาทเอดินเบิรก 
03.30 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 377 
07.15 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ 
08.45 น. ออกเดินทางตอสูสนามบินเอดินเบิรก  โดยสายการบินอิมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 23 
13.00 น. เดินทางถึง สนามบินเอดินเบิรก  (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 7 ชั่วโมง) นําทาน

ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเขาสูเมืองเอดินเบิรก (Edinburgh) 
เมืองหลวงของสกอตแลนด (Scothland) ดินแดนที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่สวยงาม นําทาน
เดินทางสูยานเมืองเกา สูถนนรอยัลไมล (Royal Mile) ถนนสายสําคัญที่เชื่อมสูพระ
ตําหนักโฮลี่รูด (Palace of Holyroodhouse) ซึ่งเปนที่ประทับของพระราชินี เวลา
เสด็จเยือนสกอตแลนด และเคยเปนที่ประทับของพระนางแมรีแหง สกอต ฝم�งตรงขาม
เปนรัฐสภาแหงชาติสกอตอันนาภาคภูมิใจ ดวยสถาปตยกรรมรวมสมัย นําทานเขาชม
ปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อันสงางามดวยทําเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง 
มองเห็นเดนเปนสงาจากทุกมุมเมือง เคยเปนที่ประทับของกษัตริยสกอต แบงเปนสวน
ตางๆอยางนาชม อาทิ สวนของป�อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มีปนใหญ

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ 
วนัที� 2. ดไูบ – เอดินเบิรก์ – ปราสาทเอดินเบิรก์ 
วนัที� 3. เอดินเบิรก์ – แมนเชสเตอร ์– เขา้ชมสนามกีฬาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ 
วนัที� 4  แมนเชสเตอร ์– สแตรทฟอรด์ – บา้นเกิดวิลเลยีม เชกสเปียร ์–  Bourton On The Water – ออกซฟอรด์ 
วนัที� 5. ออกซฟอรด์ – สโตนเฮนจ ์– ลอนดอน 
วนัที� 6. อิสระเที�ยวชมลอนดอนตามอธัยาศยั 
วนัที� 7. อิสระใหท้า่นไดเ้ลอืกทอ่งเที�ยวหรอืชอ้ปปิ�งเพิ�มเติมตามอธัยาศยั 
วนัที� 8. อิสระใหท้า่นไดเ้ลอืกทอ่งเที�ยวหรอืชอ้ปปิ�งเพิ�มเติมตามอธัยาศยั 
วนัที� 9. หอคอยลอนดอน– ชอ้ปปิ�ง – สนามบิน 
วนัที� 10. ดไูบ - กรุงเทพ 
 



 

 

เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปนใหญในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปที่
ผานมา, โบสถเซนต มากาเร็ต สรางในคริสตศตวรรษที่ 12 เพื่อรําลึกถึงพระมารดา
ของกษัตริยเดวิดที่ 1 แลวเขาสูพระราชฐานชั้นในสวนที่เปน The Palace จัดแสดง
เกี่ยวกับเร่ืองราวของราชวงศแหงสกอต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม COURTYARD EDINBURGH WEST หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 เอดินเบิรก – แมนเชสเตอร – เขาชมสนามกีฬาโอลดแทรฟฟอรด 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองแมนเชสเตอร (Manchester) เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง
จากการเปนเมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของโลก เปนศูนยกลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจ
ขนาดใหญ อีกทั้งยังเปนเมืองที่ตั้งของสโมสรที่มีชื่อเสียงโดงดังในวงการฟุตบอลของ
โลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแก แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร 
ซิต้ี และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร เคานต้ี   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเขาชมสนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford Stadium and 

Museum Tour ) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดวารวยที่สุดในโลก เปนสนามที่ใหญเปน
อันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดมากถึง 76,212 คน เปนรองจากสนามเวมบ
ลีย สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแหง
เดียว และใหญเปนอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากน้ันยังเปน 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ 
ยูฟ�า รับรองเปนสนาม 5 ดาว รวมทั้งเขาชมพิพิธภัณฑ (Museum) ที่รวบรวม



 

 

ประวัติความเปนมาต้ังแตเร่ิมกอตั้งสโมสร และ ยังมีส่ิงของ ถวยรางวัลตางๆ แสดงโชว
อยูดวย จากน้ันอิสระใหทานเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ทานชื่นชอบในราน MEGA 
STORE ที่มากมายไปดวยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล  
** หมายเหตุ หากไมสามารถเขาชมสนามฟุตบอลและพิพิธภัณฑได เชน ในวันที่มี
การแขงขัน ฯลฯ ทางบริษัทขอคืนคาใชจาย 700 บาท ตอทาน ** 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม AC MARRIOTT SALFORD QUAY หรือเทียบเทา 
  

วันที่ 4 แมนเชสเตอร – สแตรทฟอรด – บานเกิดวิลเลียม เชกสเปยร –  Bourton On 
The Water – ออกซฟอรด 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองสแตรทฟอรด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตั้งอยูริมฝم�ง

แมน้ําเอวอน อันเปนบานเกิดของ วิลเลียม เชกสเปยร (William Shakespeare ) 
กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ  นําทานเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอรด ซึ่งเ รมรื่นไปดวย
สวนสาธารณะ นําชมบานวิลเลียม เชกสเปยร (ดานนอก) และชีวิตความเปนอยูของ
กวีเอกในอดีต ชมโบสถเกาแก Holy Trinity แมน้ําเอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่
ในประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับกวีเอกผูน้ี อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกจากรานคา
มากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

 

บาย นําทานเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนนารัก Bourton On The Water  ซึ่งเปนหมูบาน
ที่ไดรับการโหวตใหเปนหมูบานที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ดวยลักษณะของ
ตัวอาคารที่มีความโดดเดนเฉพาะ ปลูกสรางตัวอาคารดวยหิน ซึ่งเปนหิน Cotswold 
stone เทาน้ัน ภายในหมูบานจะมีแมน้ํา Windrush ไหลผาน มีเปดหัวเขียวสวยงาม
เวียนวายเต็มแมน้ํา เปนหมูบานที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติก จากน้ันนําทานเดิน
ทางเขาสูเมืองออกฟอรด (Oxford) เมืองแหงการเรียนรู เปนเมืองที่มีชื่อเสียงในดาน
ประวัติศาสตร เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ที่มีอายุมากกวา 800 ป เมืองที่เปนที่อยู
อาศัยของเหลาขุนนางตางๆมากมาย รวมทั้ง นักวิชาการและนับตั้งแตศตวรรษที่ 9 
เปนตนมา และยังเปนเมืองสถานที่ถายทําภาพยนตรเร่ือง Harry Potter ภาพยนตรที่
มีชื่อเสียงโดงดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองออกซฟอรด มีเวลาเวลาให
ทานเดินเลนชมเมืองมหาวิทยาลัยแหงน้ี 

คํ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม RAMADA OXFORD หรือเทียบเทา 

  
วันที่ 5 เมืองออกซฟอรด – เสาหินสโตนเฮนจ – ลอนดอน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําท านออกเดินทางสูเมืองซาลิสบัวรี่  (Salisbury) ชมเสาหินสโตนเฮนจ  

(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกอนประวัติศาสตร มีอายุกวา 
5,000 ป เปนกลุมแทงหินขนาดใหญ ตั้งอยูกลางทุงราบกวางใหญ ซึ่งไมมีใครทราบ
วัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน 

  



 

 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินทางเขาสูมหานครลอนดอน (London) เมืองที่เปนศูนยกลางสําคัญทาง
ธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของโลก เปนผูนําดานการเงิน การเมือง 
การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเปนที่ยอมรับวามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยัง
เปนเมืองทองเที่ยวที่ใหญและสําคัญของยุโรปอีกดวย จากน้ันอิสระใหทานไดสนุกกับ
การเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย บริเวณถนนออกซฟอรด (Oxford Street) ซึ่งเรียก
ไดวาเปนศูนยกลางการชอปปم�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 ฯลฯ หาง John Lewis, House of Fraser และ ยังมี
หางสุดหรูอยาง Selfridges ที่มีสินคาซุปเปอรแบรนด ต้ังอยูอีกดวย   

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก 

 
เขาสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEMBLEY หรือเทียบเทา 
  

วันที่ 6 ลอนดอน – OUTLET – พระราชวังวินดเซอร – ลอนดอน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู Bicester Village outlet ชอปปم�งจุใจ มีหลากหลายแบรนดดัง
ใ ห ท า น ใ ห เ ลื อ ก ส ร ร  อ า ทิ  เ ช น  Balenciaga, Valentino, MCM, 
ErmenegildoZegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio 
Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯ ล ฯ  ให



 

 

เวลาทานไดอิสระสนุกกับการเลือกซื้อสินคาแฟช่ันชั้นนําภายใน OUTLET 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองวินดเซอร(Windsor)เพื่อเขาชมพระราชวังวินด เซอร 
(Windsor Castle) เปนพระราชวังตั้งอยูที่วินดเซอร สรางโดยสมเด็จพระเจาวิ
ลเลียมที่ 1 แหงอังกฤษเมื่อป ค.ศ. 1070สถาปตยกรรมเปนแบบโรมาเนสก พระราชวัง
วินดเซอรเปนพระราชฐานที่ยังมีผูอยูอาศัยที่ใหญที่สุดในโลกและเปนพระราชฐานที่เกา
ที่สุดที่มีผูอยูอาศัยที่ตอเน่ืองกันมา ตั้งแตเริ่มสรางใหทานไดเขาชม พิพิธภัณฑตางๆ 
อาทิ พิพิธภัณฑอาวุธ ชุดอัศวินนักรบ โลห ตราประจําตระกูลขุนนาง ภาพวาดฝพระ
หัตถปรินซพิลลิป พระฉายาลักษณสวนพระองค ของใชสวนพระองค ในวาระเฉลิม
ฉลองพระชนมายุครบ 90 พรรษา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเทา 

  
วันที่ 7 อิสระใหทานไดเลือกทองเที่ยวหรือชอปปم�งเพ่ิมเติมตามอัธยาศัย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนาํ และ ทางบริษัทไมมีรถ

บริการสง คาใชจายทั้งหมดเปนความรับผิดชอบของตัวทานเอง 
 
เชน ชมพิพิธภัณฑบริติช (British Museum) ซึ่งเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑดาน
ประวตัิศาสตรและวัฒนธรรมของมนุษยที่สําคัญที่สุดและใหญที่สุดในโลก มีการกอตั้ง
ขึ้นในป พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบื้องตนวัตถุที่เก็บรวบรวมไวสวนใหญเปนของ
สะสมของเซอร แฮนส สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเปนแพทยและนักวิทยาศาสตร 
พิพิธภัณฑแหงน้ีเปดใหบริการแกสาธารณะเปนคร้ังแรกในวันที่15 มกราคม พ.ศ. 
2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส เมืองบลูมสเบอรรี กรุงลอนดอน อันเปนสถาน
ที่ต้ังของอาคารพิพิธภัณฑในปจจุบัน   
 
หรือ เลือกซื้อสิ้ นค าในยานไนซบริดจ  (Knights Bridge)  ซึ่ งเปนที่ ตั้ งของ
หางสรรพสินคาช่ือดังอยาง ฮารวีย นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮรรอดส 
(Harrods) ที่ทานสามารถเลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนําจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้ง
กระเป�าแฮรรอดสที่นิยมกันอยางมาก รวมทั้งมีรานคาแฟชั่นมากมายตั้งอยูบริเวณ 
High Street เชน  Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, 
Porsche Deign, Bally  และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เปนที่ตั้งของ



 

 

ร าน  Super Brands อ าทิ  เช น  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 

 อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 8 อิสระใหทานไดเลือกทองเที่ยวหรือชอปปم�งเพ่ิมเติมตามอัธยาศัย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนาํ และ ทางบริษัทไมมีรถ

บริการสง คาใชจายทั้งหมดเปนความรับผิดชอบของตัวทานเอง 
 อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEMBLEY หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 9 หอคอยลอนดอน– ชอปปم�ง - สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผานพิคคาดิลลี่เซอรคัส (PiccadillyCircus) 
เดิมเปนวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ําพุ และรูปปم�นอีรอสตรงกลาง และเขาสู
ไชนาทาวน ยานชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผานจัตุรัสทราฟลการ 
(Trafagal Square) ที่รายลอมไปดวยอาคารที่นาสนใจ ผานมหาวิหารเซนตปอล 
(St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญเปนอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใชจัดพระ
ราชพิธีอภิเษกสมรสระหวางเจาฟ�าชายชารล และเลดี้ไดอานา สเปนเซอร แลวเขาสู
จัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสทมินสเตอร (Westminster Abbey) ที่ตั้งของรัฐสภา
อังกฤษมาตั้งแตตนศตวรรษที่ 16 และยังเปนที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รูจักกันดีในนามหอ
นาฬิกาบิกเบน (Big Ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชั่วโมง เปน
นาฬิกาที่มีหนาปดใหญที่สุดในโลกและฝم�งตรงขามที่มีแมน้ําเทมสกั้นอยูเปนที่ตั้งของ
ชิงชาสวรรค ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในยุโรป จากน้ัน
นําทานถายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขามแมน้ําเทมสที่
สามารถยกเปดปดได จากน้ันถายรูปคูกับหอคอยลอนดอน (Tower of London) 
สถานที่ที่เกิดเหตุแหงประวัติศาสตรอันเกรียงไกร ยิ่งใหญนองเลือด หรือแมแตซับซอน
ซอนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเปนป�อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดนประหาร 



 

 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน  (เปดโฟรซีซั่น) 
บาย จากน้ันอิสระใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย บริเวณถนน

ออกซฟอรด (Oxford Street) ซึง่เรียกไดวาเปนศูนยกลางการชอปปم�งในกรุง
ลอนดอน มีรานคาเส้ือผาแฟช่ัน เครื่องประดบั นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนน
กวา 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 ยังมีหางสุดหรูอยาง Selfridges ที่มี
สินคาซุปเปอรแบรนด ต้ังอยูอีกดวย 

16.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินลอนดอนแกตวิค  เพ่ือใหทานไดมีเวลาทําคืน
ภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินคาปลอดภาษีในสนามบิน 

20.25 น. ออกเดินทางกลับสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่  EK 10 
 

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
07.20 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ 
09.30 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372  
18.40 น. คณะเดินทางกลับถงึสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

  
ราคาแนะนําเพียง 

ENGLAND AND SCOTLAND  
อังกฤษ สกอตแลนด 10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
 2-3 ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

03 - 12 มี.ค. 63 56,900.
- 56,900.- 56,900.- 33,100.- 7,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

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

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  คาเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 
2 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอังกฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ชําระพรอมเงินมดัจํา) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 ปอนด) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 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. 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 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศอังกฤษ  
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานบัจากวนัย่ืนประมาณ 1 เดอืน 
*** ย่ืนวีซาแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ช้ัน 28) 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกบัการย่ืนขอวีซาในอดตี 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 

 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวี

ซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือ
เดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือ
นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะ
การย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูต
อาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรต
ตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไม
ใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
 

3. หลักฐานการเงิน  
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํา
รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอน
วันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทํา



 

 

จดหมายช้ีแจง  
3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลมใหม) 
 
***ควรเคลื่อนไหวบัญชีสมํ่าเสมอ ไมควรแตงบัญชีโดยการนําเงินกอนใหญเขาบัญชีกอนยื่นวีซา จะทําให
ยอดเงินกระโดด ซึ่งอาจเปนเหตุใหทานถูกปฏิเสธวีซาได   
     

 
3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.3.1 สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายให อัพเดทไมเกิน 15 วัน 
กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปนSTATEMENT พรอม
ทําจดหมายช้ีแจง 
     3.3.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการช้ีแจงความสมัพันธอีกหน่ึงฉบับ (Sponsor Letter) 

 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทนุ และสลากออมสิน** 

 
4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุ

ไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ 

โฉนดที่ดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 



 

 

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

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบดิา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตอง

คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสอืระบุยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�าย
ใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน 
8. ในกรณีที่มีเอกสารเปนภาษาไทยจะตองแปลเปนภาษาอังกฤษทุกฉบับ จะตองแปลจากรานแปลหรือ

ศูนยแปล พรอมประทบัตราจากรานหรือศูนยแปลเทาน้ัน ไมสามารถใชตัวที่แปลเองได 
(คาแปลเอกสารไมรวมในรายการทัวร ผูเดินทางเปนผูรับผิดชอบเอง) 

 
 
 
 
 



 

 

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 กับที่อยูปจจุบันคนละทีอ่ยูกรุณาแจงรายละเอียด) 
........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................รหัสไปรษณีย................................... ทานอาศัยอยูในบานหลังน้ีมาเปนเวลา 
…......ป ............เดือน 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ.......................................... 
หมายเลขโทรศัพททีท่ํางาน ......................................... 
หมายเลขโทรศัพทบาน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 
มีหนงัสือเดินทางมาแลวทั้งหมด ..................เลม     
หมายเลขหนังสือเดินทางปจจุบัน ........................ 
วันที่ออก...............................หมดอายุ.............................. 
หมายเลขหนังสือเดินทางเลมเกา ......................... 
วันที่ออก...............................หมดอายุ............................... 
 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศอังกฤษหรือไม ………………………………………………………………… 
วัน/เดือน/ป ที่เคยเขาประเทศอังกฤษคร้ังลาสุด .............................................  
รวมทั้งหมดกี่วัน .................... 
วัตถุประสงคในการไปคร้ังลาสุด (ทองเที่ยว , ธุรกิจ , นักเรียน) .................................................................... 
ประเภทของวีซาอังกฤษที่เคยไดรับ เปนประเภทใด ...................................................................................... 
ระยะเวลาของวีซาอังกฤษที่เคยไดรับ เร่ิมต้ังแตวันที่ ..................................... 
ถึงวันที่ ................................... 



 

 

 
ทานเคยไดรับการปฏิเสธวีซาอังกฤษ หรือ ประเทศอ่ืนๆหรือไม ................................................................... 
เหตุผลที่ถูกปฏิเสธ ..........................................................  
วัน/เดือน/ป ที่ถูกปฏิเสธ ....................................... 
 
ประเทศอ่ืน ๆ ที่ทานเคยเดินทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ป) วันเดือนป ที่ไป รวมกี่วัน และวัตถุประสงคในการ
ไป (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 ............................................. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ ......................................... 
ที่อยูปจจุบันของคูสมรส ...............................................................................................................................  
ในกรณีที่มีบุตร ตองกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน                                                                                                
1.ช่ือ นามสกุล 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 .............................................. 
ประเทศที่เกิด .............................................  
เช้ือชาติ ................................... สัญชาติ ..................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ ......................................... 
 
ขอมูลสวนตัวของผูเดินทางเกี่ยวกับดานอาชีพ การงาน รายได รายรับ และรายจายตางๆ 
งานปจจุบันทําอาชีพ, ตําแหนง (โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) ...................................................................... 
ช่ือบริษัทที่ทํางาน ...............................................................................................................................  
ที่อยูของบริษัททีท่ํางาน
........................................................................................................................................................................................................



 

 

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

............................................... เงินเดือน .................................บาท 
 
กรณี นักเรียน / นักศึกษา ระบุช่ือโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ............................................................................... 
ระดับชั้นที่เรียนอยู ........................................หลักสูตรที่กําลังเรียน .............................................................. 
 
ทานเคยทํางานเหลาน้ีหรือไม (ทหาร ตํารวจ รปภ. ศาล ทนาย สื่อมวลชน ขาราชการ)  
........เคย ........ไมเคย 
ถาเคย ระบุอาชีพที่ทํา , ตําแหนง (โปรดระบุเปนภาษาอังกฤษ) .................................................................... 
ช่ือตนสังกัดที่เคยทํางาน ............................................................................................................................... 
 
ที่อยูของตนสังกัดที่เคยทํางาน
........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................รหัสไปรษณีย.......................................วัน/เดือน/ป ที่เร่ิมทํางาน 
..........................................  
วัน/เดือน/ป ที่ออกจากงาน .......................................... 
 
ทานมีสมุดบัญชีเงินฝากหรือไม                ........มี      .......ไมมี                                                                        
ถามีโปรดแจงรายละเอียดวาเปน  บัญชีออมทรัพย / ฝากประจํา  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเทาไหร   
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………... 
ทานไดใชเงินสวนตัวตอเดือนเทาไหร........................................................................................................... 
ทานแบงรายไดของทานใหกับสมาชิกครอบครัวเดือนละเทาไหร .................................................................  
คาใชจายของทานในการไปอังกฤษเปนจํานวนเงินเทาไหร ...........................................................................   
ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเปนคนออกคาใชจายใหทาน ..................................................................................ใครเปนคนจาย
คาใชจายตางๆ เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาโรงแรม คาอาหาร ..................................................... ถามีคนออกคาใชจายให
ทานไปอังกฤษ เขาไดจายใหเปนจํานวนเงินเทาไหร ...............................................  
 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้นทั้งน้ีบริษัทเปน
เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 
 
 


