
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อังกฤษ-เวลส-์สก๊อตแลนด ์8 วนั 

 บินตรงส ูน่ครลอนดอน ชมมรดกโลกสโตนเฮน้จแ์ละเมืองบาธ 

พบกบัเมืองดงัลิเวอรพ์ลู และแมนเชสเตอร ์

เมืองน่ารกัต่างๆ Bibury, Bourton-on-the-Water และ  

Stratfromd-upon-Avon บา้นเกิดเช็คสเปียร ์

ชิมเป็ดยา่งจากรา้นดงัโฟรซี์ซัน่ 

เขา้ชม  British Museum  

พรอ้มลอ่งเรอืชมความงามรมิฝ่ังแมน่ ้าเทมส ์

ชอ้ปป้ิงมหานครลอนดอน และชอ้ปป้ิง Bicester Outlet Village 
 

โดยสายการบินไทย 
 

 บริษทัฯ...ขอแนะน ำรำยกำรเทีย่วในสหรำชอำณำจกัรหรือเกำะองักฤษ โดยเริม่จำก.. 
 

ลอนดอน มหานครตลอดกาล ทีต่ ัง้ของทีส่ าคญัๆ เช่น พระราชวงับัก๊กิ้งแฮม ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน  จากนัน้มเีวลาให้
ท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนกบัย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของลอนดอน 

แอมสเ์บอรร์ี ่ ชมสโตนเฮน้จ ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคก่อนประวตัศิาสตร ์ ชมอทิธพิลในอดตีของชาวโรมนัโบราณที ่
เมอืงบาธ  

Best of UK  



คำรดิ์ฟ๊  เมอืงหลวงของแควน้เวลส ์หนึง่ในเครอืจกัรภพ กลางใจเมอืงเป็นทีต่ัง้ของปราสาทคารด์ิฟ๊ ทีพ่ระเจา้ 
วลิเลยีมผูพ้ชิติไดม้รีบัสัง่ใหส้รา้งขึ้นจากรากฐานเดมิของปราสาทโรมนัโบราณ และไดร้บัการตกแต่งต่อเตมิ
เรือ่ยมา ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ   

ไบบุรี ่ หมู่บ้านเลก็ๆ ตัง้อยู่ในแควน้โกลวเชสเตอรไ์ชร ์เขตคอตสโ์วลส ์จดัว่าเป็นหมู่บ้านทีง่ดงามและน่ารกัทีสุ่ดใน
องักฤษ  

เบอรต์ัน้ออนเดอะวอเตอร ์ หมู่บ้านเลก็ๆ ทีรู่จ้กักนัในนามของ “เวนิส แห่งคอตสโ์วลส”์ เมอืงสวยน่ารกั มคีวามโดดเด่นใน
ดา้นธรรมชาตอินังดงาม มลีาํธารสายเลก็ๆ ไหลผ่านกลางเมอืง ทาํใหเ้มอืงน้ีเป็นเมอืงทีม่สีเน่หอ์ย่างยิง่ 

สแตรทฟอรด์  เมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น้ําเอวอน ซึง่มชีือ่เสยีงในดา้นการเป็นเมอืงแห่งวรรณกรรมองักฤษ บ้านเกดิของ 
วลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์กวชีือ่กอ้งโลกและนกัเขยีนบทละครชาวองักฤษ  

ลิเวอรพ์ลู เมอืงดงัทีท่่านคุน้ชือ่จากฟุตบอลพรเีมยีรล์กี เมอืงทีม่กีจิกรรมท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก 

วินเดอรเ์มียร ์ เมอืงแห่งเขตเลคดสิทรคิทางฝ ัง่ตะวนัตกของเกาะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ชือ่มต่อกนัดว้ยทะเลสาบและแม่น้ํา อกี
ทัง้ยงัมทีะเลสาบตดิชายฝ ัง่ทะเลทีม่ทีศันียภาพ และธรรมชาตอินังดงาม  

เอดินเบิรก์ หรอืเอดนิเบรอะ เมอืงหลวงแห่งสกอ็ตแลนด ์ชมปราสาทเอดนิเบริก์ และการแต่งกายแบบงพื้นเมอืงของ
ชาวสกอ็ต ชมอดตีเมอืงโบราณแห่งยอรค์ทีส่วยงาม และเมอืงแห่งมหาวทิยาลยัทีเ่มอืงนิวคาสเซลิ  

แมนเชสเตอร ์ เมอืงดงัทีท่่านคุน้ชือ่จากฟุตบอลพรเีมยีร์ลกี และเป็นเมอืงอุตสาหกรรมดา้นการทอผา้มาตัง้แต่ศตวรรษที ่16 
และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทางธุรกจิการค้าทีส่ าคญัและเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ชีือ่เสยีง  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง   10-17 ส.ค. / 15-22 ก.ย. / 21-28 ก.ย. / 17-24 พ.ย. / 1-8 ธ.ค.2561 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ 
22.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 4  เคาน์เตอรส์ายการบินไทย  เคาน์เตอร ์

D เจา้หน้าทีค่อยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง  
 
วนัทีส่อง ลอนดอน-แอมสบ์วัรี-่สโตนเฮ้นจ-์บาธ (องักฤษ)-คารดิ์ฟ๊ (เวลส)์ 
00.55 น.  ออกจากเดนิทางจากกรุงเทพฯ บินตรงสู่ลอนดอน  โดยสายการไทย เทีย่วบนิที ่TG 910 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว ์กรงุลอนดอน น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ใหท้่าน

ตรวจรบัสมัภาระ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองแอมสเ์บอรร์ี่ Amesbury ในเขตทุ่งหญา้แอมสเบอรร์ี ่(ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ ์Stonehenge กองหนิประหลาด 1 ใน 
7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคก่อนประวตัศิาสตรม์ากกว่า 4,000 ปีมาแลว้ ทีป่จัจุบนักย็งัไม่สามารถสรุป
ขอ้เทจ็จรงิไดว้่าใครสรา้ง? เพื่ออะไร? มแีต่การวเิคราะหแ์ละคาดเดา  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ เมือง
บาธ เมอืงอาบน ้าแร่ทีม่อีทิธพิลมาตัง้แต่ยุคเรอืงอ านาจของอาณาจกัรโรมนัโบราณ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง)   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเขา้ชมภายในของโรงอาบน ้าแร่ร้อนทีส่รา้งขึน้มาตัง้แต่ยุคโรมนัโบราณ โดยมกีารตกแต่งอย่าง

งดงาม ปจัจุบนัน ้าพุรอ้นน้ีกย็งัมปีรมิาณ นบัลา้น นบัแสนแกลลอน ดว้ยอุณหภูมริะดบั 4 -46 องศาเซลเซยีส 
ซึง่หลกัฐานบ่อน ้าพุรอ้นและซากอาคารเก่าแก่ทีห่ลงเหลอือยู่น้ี ท าใหเ้มอืงบาธไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นเมอืง
มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987  ชม พิพิธภณัฑน์ ้าแร่ร้อนโรมนั (Roman Bath Museum) 
ซึง่มปีระวตักิารคน้พบทีน่่าสนใจ ปจัจุบนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมอืง คอืบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของบ่อน ้าแร่
รอ้นคงิส ์สว่นทีส่องคอื บรเิวณวดั และส่วนทีส่ามคอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหน้กัท่องเทีย่วหรอืชาวเมอืงใช้
บรกิารน ้าแร่ ซึง่มทีัง้สระว่ายน ้า, บ่อน ้าแร่รอ้น-เยน็, หอ้งอบไอน ้า และส่วนทีเ่ป็นเตอรก์ชิบาธ (Turkish 
Bath) และใหท้่านไดช้มิน ้าแร่ทีจ่ดัให้กบันกัท่องเทีย่วเท่านัน้  จากนัน้น าท่านชมเมอืงอาคารบ้านเรอืนถูก
สรา้งขึน้ในยุคจอรเ์จีย้น ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัอกีทัง้อาคารรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอาคารรปูครึง่วงกลมทีม่ี



สถาปตัยกรรมแปลกตา ท าใหเ้มอืงบาธมเีสน่หไ์ม่น้อย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคารด๊ิ์ฟ เมืองหลวง
ของแคว้นเวลส ์หน่ึงในเครอืจกัรภพ และยงัเป็นเมอืงขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที ่11 ของสหราชอาณาจกัร (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) กลางใจเมอืงเป็นทีต่ัง้ของปราสาทคารด์ิฟ๊  ทีพ่ระเจา้วลิเลยีมผูพ้ชิติได้
มรีบัสัง่ใหส้รา้งขึน้จากรากฐานเดมิของปราสาทโรมนัโบราณ และไดร้บัการตกแต่งต่อเตมิเรือ่ยมา ถูก
ลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ จากนัน้น าชมเมืองคารด๊ิ์ฟ เมอืงทีเ่จรญิมาตัง้แต่ยุคสมยัทีช่าวโรมนัมี
อทิธพิลอยู่ในบรเิวณน้ี จวบจนถงึยุคศตวรรษที ่20 กย็งัเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัทีสุ่ดของโลกในเรื่องการขนส่ง
ถ่านหนิ เชือ้เพลงิทีใ่ชม้ากทีสุ่ดก่อนน ้ามนัจะเขา้มาแทนที ่ชมศาลาว่าการเมอืงและพพิธิภณัฑ ์ซึง่เป็นกลุ่ม
อาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมอืง สวนสาธารณะคารด์ิฟ๊, สนามกฬีามลิเลนเนียม, อาคารที่ท าการรฐั   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่าม คารดิ์ฟ๊-ไบบุรี-่เบอรต์ัน้ออนเดอะวอเตอร-์สแตรทฟอรด์อพัอนเวอน-ลิเวอรพ์ลู 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านไบบุรี่ Bibury Village (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  หมู่บ้านเลก็ๆ ตัง้อยู่

ในแควน้โกลวเชสเตอรไ์ชร ์เขตคอตสโ์วลส ์Cotswolds จดัว่าเป็นหมู่บ้านทีง่ดงามและน่ารกัทีสุ่ดในองักฤษ 
ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นถ่ายรปูชมบ้านเรอืนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บ้านแห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็นกระท่อมหนิโบราณ 
ทีเ่รยีงรายกนัยาวไปเป็นแถว มชีื่อว่า Arlington Row ซึง่กระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็นทีพ่กัของคนทีท่ าอาชพีทอ
ขนแกะในสมยัศตวรรษที ่17 ชมโบสถ์อนัเก่าแก่ อกีทัง้ยงัมถีนนสวยๆ ทีร่ายลอ้มดว้ยดอกไมส้สีดใสรมิสอง
ขา้งทาง  จากนัน้น าเดนิทางสู่ เมืองเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์Bourton-on-the-Water (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ใหท้่านเดนิชมหมู่บ้านเลก็ๆ ทีรู่จ้กักนัในนามของ “เวนิส แห่งคอตสว์อลดส์” อกี
แห่งหน่ึงทีม่คีวามสวยงามน่ารกั มคีวามโดดเด่นในดา้นธรรมชาตอินังดงาม ทีม่ลี าธารสายเลก็ๆ ตื้นๆ ซึง่
แทจ้รงิคอืแม่น ้าวนิดร์ชั ไหลผ่านกลางเมอืง และมสีะพานหนิทอดขา้มน ้าป็นช่วง ๆ กบัต้นวลิโลว ์ทีแ่กว่งกิง่
กา้นใบอยู่รมิน ้า ท าใหเ้ป็นสถานที่ทีม่เีสน่หอ์ย่างมาก เมอืงน้ีมรีา้นอาหารและโรงแรมรวมทัง้รา้นค้าใหเ้ดนิ
เล่นเกบ็บรรยากาศอนัรื่นรมย ์น าท่านเดนิชมความสวยงามภายในหมู่บ้านแห่งน้ีพรอ้มทัง้ถ่ายภาพเป็นที่
ระลกึ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองสแตรทฟอรด์-อพัอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

4  นาท)ี หรอื เมืองสแตรทฟอรด์ เมอืงทีต่ ัง้อยูร่มิฝ ัง่แม่น ้าเอวอน ซึง่มชีื่อเสยีงในดา้นการเป็นเมอืงแห่ง
วรรณกรรมองักฤษ ใหท้่านชมเมอืงและถ่ายรปูกบั The Almshouse บ้านเรอืนโบราณทีก่่อสรา้งดว้ยไมต้ัง้แต่
ปี ค.ศ.1417-18 ผ่านช่วงของการปฏริปูมาหลายครัง้ และถ่ายรปูกบัอาคารศาลาว่าการเมอืง อาคารทีม่คีวาม
เก่าแก่, สวยงามและมชีื่อเสยีงทีสุ่ดในใจกลางเมอืงน้ี ทัง้ยงัเป็นทีต่ ัง้ส านกังานต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัทางราชการ
ของเมอืงน้ี และถ่ายรปูภายนอกกบับ้านของวิลเล่ียม เชค็สเปียร ์กวแีละนกัเขยีนบทละครชาวองักฤษ 
ไดร้บัยกย่องทัว่ไปว่าเป็นนกัเขยีนผูย้ ิง่ใหญ่ขององักฤษและของโลก มกัเรยีกขานกนัว่าเขาเป็นกวแีห่งชาติ
ขององักฤษ  และน าท่าน เข้าชม Anne Hathaway’s Cottage & Garden กระท่อมหรอืบ้านพกัของภรรยา
ของเชค็สเปียรส์มยัทีย่งัเป็นเดก็ โดยถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ช่วงศตวรรษที ่1  ดว้ยสถาปตัยกรรมแบบทวิดอร ์ซึง่
มพีืน้ทีก่วา้งขวางพรอ้มสวนสวย ปจัจุบนัยงัคงไดร้บัการบูรณะมาโดยตลอด ภายในยงัคงมเีฟอรนิ์เจอร์
เครื่องใชต่้างๆ และหอ้งหลายหอ้งทีเ่คยใชส้อยมาในอดตี  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองลิเวอรพ์ลู 
Liverpool (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงทีม่กีจิกรรมท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะคนทีเ่ป็นสาวกของหงสแ์ดงลเิวอรพ์ูลต้องไม่พลาดมาเยอืนเมอืงน้ีสกัครัง้หน่ึง  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 



วนัทีสี่ ่  ลิเวอรพ์ลู-วินเดอรเ์มียร-์เอดินเบิรก์ (สกอ็ตแลนด)์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านผ่านชมตวัเมอืงลเิวอรพ์ลู ผ่านชมมหาวหิารลเิวอรพ์ลู Liverpool Cathedral วหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด 
 ของเมอืง, อาคารรอยลัไลเวอร ์Royal Liver Building อาคารทีม่คีวามโดดเด่นมากทีสุ่ดของเมอืง ดา้นบนสุด

ของอาคารประดบัดว้ยนกไลเวอร ์2 ตวั ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในเมอืง สญัลกัษณ์ของเมอืงลเิวอรพ์ลู ซึง่อาคาร
ทีม่นีกไลเวอรป์ระดบัอยู่นัน้จะพบไดม้ากมายในเมอืงลเิวอรพ์ลู เดมิเคยเป็นอาคารทีม่คีวามสงูทีสุ่ดในโลก 
เป็นทีต่ัง้ของบรษิทั Royal Liver Insurance และเป็นสิง่ก่อสรา้งทีป่ระดบัน่านฟ้าของเมอืงลเิวอรพ์ลูมานาน
กว่า 100 ปี ตวัอาคารสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1911 มคีวามสงู 90 เมตร ประกอบไปดว้ยหอนาฬกิา 2 แห่งทีม่ี
ขนาดใหญ่ว่าหอนาฬกิาบิก๊เบนในกรุงลอนดอน มโีครงสรา้งคอนกรตีทีแ่ขง็แรงและมคีวามงดงามของการ
ออกแบบในตอนต้นศตวรรษที ่20 ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงลเิวอรพ์ลู ปจัจุบนัยงัคงเป็นทีต่ ัง้ของบรษิทัประกนัไล
เวอรเ์ช่นเดมิ นอกจากน้ียงัไดถ่้ายรปูกบัอาคารท่าเรอืและคลงัสนิคา้ Albert Dock ทีไ่ดร้บัการออกแบบ
อาคารโดยเจสฮารท์ลีแ่ละฟิลปิอารว์คิ และเปิดใชใ้นปี ค.ศ.1846 สรา้งดว้ยโครงสรา้งทีเ่ป็นเหลก็เป็นแห่ง
แรกๆ ของสมยันัน้โดยยดึแนวคดิป้องกนัการเกดิอคัคภียักบัคลงัสนิคา้ จากการสรา้งเดมิและไดร้บัการ
ปรบัปรงุมาโดยตลอดจนไดร้บัความนิยมในดา้นการขนถ่ายสนิคา้และการจดัเกบ็สนิค้า มกีารพฒันาจน
กลายเป็นท่าจอดเรอืขนาดใหญ่ ปจัจุบนัยงัเป็นสถานทีท่ีส่ าคญัของเมอืงจนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกทางทะเลจากองคก์ารยเูนสโก ้รวมถงึชมความงดงามของอาคารท่าเรอืบรเิวณ Port of Liverpool หน่ึง
ในสถานทีส่ าคญัทัง้สามแห่งของเมอืงลเิวอรพ์ลู ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกเ้ช่นเดยีวกนั 
อาคารออกแบบโดย เซอรอ์ารโ์นวด ์ทอรเ์นอรี ่และ เอฟบ ีฮอบส ์สรา้งขึน้ตัง้ปี 1904 จนถงึ ปี 1907 ดว้ย
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ ในแบบบารอ็ค มโีดมขนาดใหญ่อยู่บนยอด พรอ้มชมอาคารทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงคอื
อาคารควินารด์ Cunard Building ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นและถ่ายรปูกบัอาคารสวยงาม  น าท่านผ่านชมสนาม
กฬีาชื่อดงัสนามแอนดฟิ์ลด ์สนามฟุตบอลทีเ่ป็นต านานและมชีื่อเสยีงของประเทศองักฤษและเป็นสโมสรทีม่ี
ชื่อเสยีงโด่งดงัในวงการฟุตบอลโลกสโมสรลเิวอรพ์ลู  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองวินเดอรเ์มียร ์
Windermere (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงแห่งเขตเลคดสิทรคิทางฝ ัง่ตะวนัตกของเกาะ
องักฤษ ดนิแดนทีเ่ชื่อมต่อกนัดว้ยทะเลสาบและแม่น ้า อกีทัง้ยงัมทีะเลสาบตดิชายฝ ัง่ทะเลทีม่ทีศันียภาพ 
และธรรมชาตอินังดงาม ใหท้่านเดนิเล่นชมความงดงามของหมู่บ้านรมิทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ พรอ้มถ่ายรปู
กบัทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบทีย่งัคงสภาพทีเ่ป็นธรรมชาตไิวอ้ย่างสมบรณ์ู  ทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์
เป็นทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญ่พอสมควร มคีวามยาวประมาณ 18 กโิลเมตรและส่วนกวา้งทีสุ่ดราวๆ 1 
กโิลเมตรครึง่คนองักฤษเรยีกกนัว่า “ทะเลสาบรบิบิ้น” ซึง่เป็นทะเลสาบในลกัษณะไม่กวา้งนกัแต่ยาวเหยยีด
คลา้ยๆ ผา้รบิบิ้นทีใ่ชผ้กูของขวญั ทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีรเ์ป็น1 ใน 16 ทะเลสาบในบรเิวณวนอุทยาน
แห่งชาตทิีเ่รยีกว่า เลคดสิ-ทรคิต์ (Lake District) ซึง่อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือขององักฤษ ในเขตคมัเบรยี 
และเป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในละแวกน้ี และเลคดนิทรคิต์แห่งน้ียงัเป็นเมอืงบ้านเกดิของปีเตอร ์แรบบทิ ตวั
การต์ูนทีม่ชีื่อเสยีงขององักฤษอกีดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เอดินเบิรก์ Edinburgh (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เมืองหลวงแห่ง 

สกอ็ตแลนด ์ทีแ่มว้่าจะเป็นส่วนหน่ึงของสหราชอาณาจกัรมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1707 แต่ชาวสกอ็ตกย็งัคงรกัษา
ขนบธรรมเนียม วฒันธรรมทีด่งีามของบรรพบุรุษไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีไม่ว่าผ้าลายสกอ็ต, ป่ีสกอ็ต หรอืแมแ้ต่
การแต่งตวัแบบดัง้เดมิของชายชาวสกอ็ต กย็งัมใีหท้่านพบเหน็อยูเ่รื่อยๆ  น าท่านชมตวัเมืองเอดินเบิรก์ 
ทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณของแนวภูเขาไฟในอดตี ท าใหต้วัเมอืงอยูบ่นทีส่งูและยงัคงเป็น เมอืงหลวงทีย่งัคง
บรรยากาศในอดตีไวไ้ดอ้ย่างด ีเป็นเมอืงทีม่คีวามเก่าแก่ทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนานตัง้แต่สมยักลาง 
ดว้ยจ านวนประชากรระดบั 500,000 คน ทีช่่วยกนัอนุรกัษ์สิง่ต่างๆ ไวไ้ดอ้ย่างดี ปจัจุบนัเป็นเมอืงทีม่คีวาม
เจรญิมากทีสุ่ดเมอืงหน่ึงในสหราชอาณาจกัร และเรยีกไดว้่าเป็นเมอืงแห่งเทศกาลต่างๆ ไดแ้ก่ เทศกาล
ศลิปะนานาชาต ิภาพยนตร ์วทิยาศาสตร ์งานหนงัสอืเดก็ เพลงแจ๊สและเพลงพืน้บ้าน ซึง่สมารถดงึดดู



นกัท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่างดแีละท าใหเ้อดนิเบริก์เป็นเมอืงทีต่ดิอนัดบัเมอืงทีม่นีกัท่องเทีย่วมากทีสุ่ดเป็น
อนัดบัสองรองจากนครลอนดอน  และยงัเป็นศนูยก์ลางทางการเงนิทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรองจากลอนดอน
เช่นกนัและใหญ่เป็นอนัดบัหา้ของยุโรป 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีห้่า  เอดินเบิรก์ (สกอ็ตแลนด)์-แมนเชสเตอร ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านชม ปราสาทแห่งเอดินเบิรก์ Edinburgh Castle ทีง่ดงามและเป็นสถานทีเ่กบ็รกัษามหามงกุฎแห่ง

ราชวงศ ์เคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิส์กอ็ต เคยถูกท าลายลงหลายครัง้แต่ทุกครัง้กไ็ดร้บัการบูรณะและ
สรา้งใหม่ใหก้ลบัคนืสู่ความสง่างามดงัเดมิ และยงัถอืวา่เป็นจุดชมเมอืงเอดนิเบริก์ไดเ้ป็นอย่างดเีน่ืองจาก
เป็นเนินเขาสงู มองเหน็เด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมอืงและปราสาทแห่งน้ียงัเป็นสถานทีส่ าหรบัเปิดตวัของ
หนงัสอืเรื่องดงัแห่งยุค แฮรี ่พอตเตอร ์อกีดว้ยเน่ืองจากมลีกัษณะใกลเ้คยีงฉากเมอืงแม่มดในเรื่องนัน่เอง 
และยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมอืงเอเธนสแ์ห่งทศิเหนือเน่ืองจากสถาปตัยกรรมการก่อสรา้งทีค่ลา้ยคลงึ
กบัวหิารแพนธอีอนในประเทศกรซี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่นเดนิทางสู่เมอืงแมนเชสเตอร ์Manchester (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ   ชัว่โมง) เมอืงอุตสาหกรรมที่

เชีย่วชาญดา้นการทอผา้มาตัง้แต่ศตวรรษที ่16 ทีท่ าใหผ้า้วลูและคอ็ตต้อนขององักฤษเป็นทีนิ่ยมชมชอบ
ของผูค้นทัว่โลกจวบจนปจัจุบนั และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทางธุรกจิการคา้ทีส่ าคญัและเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ี
ชื่อเสยีง 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีห่ก  แมนเชสเตอร ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านชม เมืองแมนเชสเตอร ์Manchester น าท่านชมภายนอกพรอ้มถ่ายรปูกบัศาลาว่าการเมอืงนคร

แมนเชสเตอร ์Manchester Town Hall อาคารทีส่รา้งขึน้ในแบบวคิทอเรยีผสมผสานแบบนีโอโกธคิ เป็นทัง้
ทีต่ ัง้อาคารเทศบาลในเมอืงแมนเชสเตอรแ์ละส านกังานใหญ่ของสภาเทศบาลเมอืงแมนเชสเตอรแ์ละ
หน่วยงานของรฐับาลทอ้งถิน่ สรา้งเสรจ็อย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1877  ชมภายนอกของมหาวหิาร
แมนเชสเตอร ์Manchester Cathedral ทีส่รา้งขึน้ในยุคกลาง มคีวามเก่าแก่ทีสุ่ดเหมอืนกบัมหาวหิารเซน้ต์
แมรีใ่นลอนดอน ชมอาคาร The Opera House ในย่านถนนคยี ์สถานทีใ่นการจดัแสดงงานต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นงานคอนเสริต์ งานบลัเลต์  งานแสดงดนตร ีและยงัใชเ้ป็นโรงละครดว้ย ซึง่ Opera House แห่งน้ีไดร้บั
ชื่อว่า Opera House มาในปี ค.ศ.1920 หลงัจากมกีารเปลีย่นจาก New Theatre มาเป็น New Queen’s 
Theatre และ Opera House ในเวลาต่อมา  ใหท้่านถ่ายรปูกบั Gorton Monastery อารามแห่งครสิตจกัรใน
แมนเชสเตอรท์ีส่รา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่19 ดา้นหน้าเป็นอาคารทรงสงูยอดแหลมแบบฉบบัของ
สถาปตัยกรรมโกธคิผสมผสานกบัแบบวคิทอเรยี และแมนเชสเตอรย์งัเป็นเมอืงทีม่สีโมสรทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงั
ในวงการฟุตบอลโลก ทีส่รา้งนกัเตะฝีเทา้ยอดเยีย่มของทมีปีศาจแดง แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ มาหลายสมยั 
และมสีนามฟุตบอลของสโมสรทีร่วยทีสุ่ดในโลก จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ บิสเตอรเ์อ๊าท์เลต็ วิลเลจ  
Bicester Outlet Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  ใหท้่านชมสนิค้าแบรนดเ์นมต่างๆ ทัง้
ขององักฤษและในยุโรป เช่น Anne  Fontaine  Armani  Bally  Bodum  Bose  Burberry  Calvin Klein  
D&G  DKNY  Diesel  Dior  Dunhill   Ermenegildo Zegna  Fendi  Gucci  Guess  Hugo Boss  Jaeger  
Jigsaw  Kipling  L'Occitane  Levi's  Max Mara  Missoni  Molton Brown  Mulberry  Paul Smith  เป็น



ต้น  **เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าจากเอ๊าท์เลต็ อิสระอาหารกลางวนัภายในเอ๊าท์เลต็
ตามอธัยาศยั**   
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ มหานครลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวง
แห่งสหราชอาณาจกัรและเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดในสหภาพยุโรป มปีระชากรกว่า 7.5 ลา้นคน  ถอืเป็น 1 ใน
เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นธุรกจิ  การเมอืงและวฒันธรรมของโลก  การสื่อสาร  การบนัเทงิ  แฟชัน่และศลิปะ 
ซึง่เป็นทีย่อมรบัว่ามอีทิธพิลไปทัว่โลก  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืเพื่อน าท่านล่องเรือในแม่น ้าเทมส ์
Thames River Cruise One Way แม่น ้าสายหลกัของมหานครลอนดอนและเป็นแม่น ้าใหญ่ที่ไหลในองักฤษ
ตอนใต้และเป็นทีรู่จ้กัมากทีสุ่ด เพราะแม่น ้าเทมสไ์หลผ่านใจกลางมหานครลอนดอน ใหท้่านล่องเรอืชมเมอืง
และอาคารสถาปตัยกรรมทีง่ดงามของประเทศองักฤษ และใจกลาง มหานครแห่งน้ียงัใชเ้ป็นทีถ่่ายท า
ภาพยนตรเ์รือ่งดงัหลายต่อหลายเรือ่งอกีดว้ย    

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิมเป็ดย่างจาก 
  ภตัตาคารช่ือดงัของลอนดอน 
 จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห้่า  ลอนดอน-สนามบินฮีทโทรว์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านเขา้ชม บริติชมิวเซียม (British Museum) หรือท่ีนิยมเรียกกนัว่า พิพิธภณัฑอ์งักฤษในกรงุ
ลอนดอน สหราชอาณาจกัร เป็นหน่ึงในพพิธิภณัฑด์า้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของมนุษยทีส่ าคญั
ทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดในโลก มกีารก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบื้องต้นวตัถุทีเ่กบ็รวบรวมไวส้ว่น
ใหญ่เป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลนซึง่เป็นแพทยแ์ละนกัวทิยาศาสตร ์พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีเปิดใหบ้รกิาร
แก่สาธารณะเป็นครัง้แรกในวนัที ่15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากเูฮาส ์เมอืงบลมูสเ์บอรร์ ีกรุง
ลอนดอน อนัเป็นสถานทีต่ัง้ของอาคารพพิธิภณัฑใ์นปจัจุบนับรติชิมวิเซยีมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่างๆ จาก
ทุกทวปี จ านวนกว่า 7 ลา้นชิน้ ซึง่ลว้นมชีื่อเสยีง และมกีารบนัทกึเรื่องราวของวฒันธรรมมนุษน์จากจุดเริม่ 
ต้นจนถงึปจัจุบนั  จากนัน้น าท่านชมเมอืงโดยเริม่จากพระราชวงับคักิง้แฮมทีป่ระทบัแห่งพระราชนีิองักฤษ 
ก่อนน าท่านเกบ็ภาพสวยของหอนาฬกิาบิก๊เบน สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของลอนดอนทีต่ัง้อยู่เคยีงขา้งอาคาร
รฐัสภาทีส่วยงามรมิฝ ัง่แม่น ้าเทมส ์ผ่านชมสถานทีส่ าคญัต่างๆ อาทบิ้านเลขที ่10, ถนนดาวน์น่ิงท าเนียบ
นายกรฐัมนตร,ี จตุัรสัทราฟลัการ,์ อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟลัการข์องท่านลอรด์เนลสนั, พคิคาเดลล ีเซอร์
คสั, ย่านโซโห มหาวหิารเซนต์พอล ฯลฯ   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนออ็กซฟ์อรด์ ย่านชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนทีท่่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้
  คุณภาพเยีย่มจากมารค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ ์หรอืย่านไนทบ์รดิจ ์ทีต่ ัง้ของหา้งดงั อาทเิช่น หา้งแฮ
  รอดส ์เป็นต้น มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ มเีวลาใหท้่านสามารถเลอืกซือ้
  และเลอืกชมสนิคา้ทีร่ะลกึก่อนกลบับ้าน *** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระอาหาร
  ค า่ตามอธัยาศยั*** 
17.00 น.  สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโทรว ์และมีเวลาให้ท่านท าคืนภาษี 
21.25 น.  น าท่านออกเดินทางจากลอนดอน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG917 
 

วนัทีแ่ปด  สนามบินสวุรรณภมิู 
15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.... 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 



รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไมส่ามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  หรือโรงแรมท่ีพกั ณ เมอืงๆ นัน้ไมส่ามารถยืนบนัการจองได้

บริษทัฯ อาจจดัหาท่ีพกัอ่ืนๆ หรือเมอืงใกล้เคียงในระดบัเดียวกนัให้ 
บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

อตัราค่าเดินทาง   10-17 ส.ค. / 15-22 ก.ย. / 21-28 ก.ย. / 17-24 พ.ย. / 1-8 ธ.ค.2561 

 
**ไมร่วมค่าวีซ่าและบริการด้านเอกสารวีซ่า ท่านละ 4,900 บาท // ค่าทิปคนขบั มคัคเุทศกท้์องถ่ินและ 

หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในองักฤษ ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และ
จะต้องช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไมใ่ช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ หรือไปกลบัไมพ่ร้อมหมูค่ณะ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่
สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไมส่ามารถเปล่ียนสนามบินท่ี
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไมเ่กิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากองักฤษ มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั 
ท่านละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วมไมส่ามารถเปล่ียนแปลงอีกได้ และการย่ืนวีซ่าไมส่ามารถย่ืนพร้อมคณะ
ได้  

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมอืในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถา่ยภาพและสแกนน้ิวมอื

Best of UK 
องักฤษ-เวลส-์สกอ๊ตแลนด ์8 วนั (TG) 

10-17 ส.ค.61 
15-22 ก.ย.61 /  
21-28 ก.ย.61 

17-24 พ.ย. /  
1-8 ธ.ค.61 

ผูใ้หญ่ทา่นละ 64,900 62,900 57,900 
เดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 62,900 60,900 55,900 
เดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีง) 59,900 57,900 52,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 13,900 11,900 7,900 

ทา่นทีม่ตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ ทา่นละ 38,900 36,900 31,900 



โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่ง
เอกสารให้ครบเพื่อท าการนัดหมาย **   
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทยชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน (ฮทีโทรว)์-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกท่านในระหว่างการเดนิทางจากกรุงเทพฯ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสุดไม่เกนิ 1,000,000 บาท ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นไขของ

บรษิทัประกนั ซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที่มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่26 
เม.ย.2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบนิ     

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาองักฤษและบรกิารด้านเอกสารวซ่ีา (พจิารณา 15-20 วนัท าการ) ท่านละ 4,900 บาท (ช าระพรอ้ม

ค่าทวัรก่์อนเดนิทาง) 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ และค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ตามเขตเมอืงเก่าและเขตพระราชวงัและหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท 

(ช าระพรอ้มค่าทวัรก่์อนเดนิทาง) 
 ค่าพจิารณาวซ่ีาเร่งด่วนหรอืบรกิารนดัหมายพเิศษพรเีมีย่มอย่างอื่นเกีย่วกบัวซ่ีา 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่มนี ้าดื่มแจกระหว่างทวัร)์ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์หากต้องการท าประกนัเพิม่เตมิตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรห์รอืสอบถามขอ้มลู

เพิม่เตมิได ้
 

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์่วนทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 4  วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  



 
หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนักส่วนที่
เกนิ 

 ในประเทศต่างๆ ในยุโรป/องักฤษ มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนด
ทีช่ดัเจนในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

 กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป/องักฤษ รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร์ 

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 



 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างส าหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   
(ไมจ่  าเป็นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถา่ยได้ท่ีศนูยย่ื์นได้เลยเพือน าลงระบบส่งสถานทูต) 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุน้อยกว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านที่มกีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทตูองักฤษ 
***การย่ืนวีซ่าองักฤษ ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS UK *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา 1 -20 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซ่ีา  (กรุณาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูองักฤษไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซ่ีา (มค่ีาธรรมเนียมในการดงึเล่ม)  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การแปลเอกสารจะต้องแปลจากศนูยแ์ปล ซึง่มค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิ ขึน้อยู่กบัเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปลสามารถ

ตรวจสอบกบับรษิทัทวัรไ์ด ้หรอืผูเ้ดนิทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลมาไดเ้ช่นกนั (กรณีทีม่ีเอกสารทีต่้องแปล) 
4. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทาง เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซ่ีา ลกูคา้ต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 



o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นต้น (หนงัสอืรบัรองการท างานต้องออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานต้องออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการค้า หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไมมี่รายได้ จะต้องมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื้องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) (หนงัสอืรบัรองการเรยีนตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ถ่ายส าเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืน

ปจัจุบนัทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดห้รอืไม่ต ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อ
เจา้ของบญัช ี

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่ต ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายส าเนาหน้าแรกที่มชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชี
เงนิฝากเป็นปจัจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชีเล่มอื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝาก
ประจ า เป็นต้น 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ต้องขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะต้องมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงินใน
บญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าต้องขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ด้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ



จากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่้องใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั          

         
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอกข้อมูลตามความจริงเบือ้งต้น ส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าองักฤษ และกรณุากรอกเป็น
ตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ เพ่ือให้สะดวกต่อการกรอกและข้อมูลท่ีถกูต้องของตวั
ผู้สมคัรเอง  
กรณุาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมลูเหล่าน้ีจะเป็นข้อมูลท่ีถกูน าไปกรอกลง Application 
Online เม่ือท าการ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันัน้ขอให้แจ้งตาม
ความเป็นจริงท่ีสดุของผู้สมคัรแต่ละบุคคล มิเช่นนัน้อาจถกู black list หรือเสียเวลาในการ
ท านัดหมายใหม่หรือมาอีกครัง้รวมถึงการช าระค่าวีซ่าใหม่อีกครัง้ 
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 อาศยัอยูม่ากี่ ปี ...............................................  E-Mail: ……….………….……………… 

  บา้นตนเอง      อาศยัอยูก่บัครอบครัว  บา้นเชา่  อ่ืนๆ โปรดระบุ .............................. 

 

6.  ช่ือสถานที่ท  างาน ........................................................................................................................................ 

 (ชี้แจงเกี่ยวกบักจิการที่ท  า หรือสินคา้ที่ขายวา่เกี่ยวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกจิการหรือลูกจา้ง) 

 ................................................................................................................................................................. 

ที่อยูส่ถานที่ท  างาน ..................................................................................................................................... 

 .......................................................................................  รหสัไปรษณีย ์................................................... 

 โทรศพัท ์ ...................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี 

......................... 
ต าแหน่งหนา้ที่  .......................................................................................................................................... 

ลกัษณะงานที่ดูแลอยู ่..................................................................................................................................  

วนัที่เขา้ท  างาน ........................................................  เงินเดือน / รายไดต้อ่เดือน ........................................... 

กรณีศึกษาอยู ่/ สถานที่ศึกษา .......................................................................................................................

ที่อยูส่ถานศึกษา + รหสัไปรษณีย.์.................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

วนัเร่ิมเขา้ศึกษา .......................................................................................................................................... 

ศึกษาระดบัชัน้ / หลกัสูตร .......................................................................................................   

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควชิา ............................................... 

 



7.  คา่ใชจ้า่ยครอบครัวตอ่เดือน .................................................... ใหค้รอบครัว+ภรรยา+ลูก ................................  

8.  ทา่นมเีงนิออมหรือไม ่           ไมม่ ี      ม ีโปรดระบุ ............ 

 (ถา้ม ีกรุณากรอกใหเ้รียบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งน าไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน์)  

 ออมทรัพย ์ธนาคารอะไร ......................................................... เทา่ไหร่ ......................................................... 

     ฝากประจ า ธนาคารอะไร ........................................................ เทา่ไหร่ ......................................................... 

 หุน้หรือหลกัทรัพย ์.................................................................. เทา่ไหร่ ........................................................ 

 

 

9.  ช่ือ-นามสกุล บดิา  ......................................................... วนั-เดือน-ปีเกดิ ...................................................... 

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานที่เกดิ .......................................................... 

 ** กรณีเสยีชวีติแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสยีชวีติ ใหใ้สว่นัเดือนปีเกดิ และสถานที่เกดิมาตามปกต ิจ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 
  

 ช่ือ-นามสกุล มารดา  ...................................................... วนัเดือนปีเกดิ ...................................................... 

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานที่เกดิ .......................................................... 

 ** กรณีเสยีชวีติแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสยีชวีติ ใหใ้สว่นัเดือนปีเกดิ และสถานที่เกดิมาตามปกต ิจ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 

10.  กรณีที่ผูเ้ดินทางเป็นผุม้รีายไดน้อ้ย / เป็นบุตร / เป็นผูท้ ี่ไมม่รีายได ้/ เป็นผูท้ ี่ตอ้งมผูีร้ับรองคา่ใชจ้า่ย โปรดระบุ ช่ือ-

 สกุลผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์ 

 ผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางของทา่นคือ .................................................................................................

 ความสมัพนัธ ์.....................................................  ที่อยูผู่ร้ับรองคา่ใชจ้า่ย .................................................... 

 ................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................  

11.  ทา่นเคยไดข้อวซีา่เขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่        ไมเ่คย     เคย (กรณีที่เคยใหร้ะบุวนัที่) วีซ่าท่ีได ้

ไดร้ะหวา่ง 

      วนัที่เทา่ไหร่ ถึงวนัที่เทา่ไหร่ ............................................. เลขหมายวซีา่ที่เคยได ้............................................   

      ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่     ไมเ่คย   เคย (กรณีที่เคยใหร้ะบุวนัที่) ระหวา่งวนัที่

เทา่ไหร่ 

      กี่วนั .......................  เขา้วนัที่เทา่ไหร่ ....................................... ออกวนัที่เทา่ไหร่ .........................................

  ไปท าอะไร .........................................................  
 



11. ทา่นเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง  

 1. ................................................................................................ 

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่ .................................................. รวม ............. วนั 

 2................................................................................................... 

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่ .................................................. รวม ............. วนั 

 3. ................................................................................................. 

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่ .................................................. รวม ............. วนั 

 4................................................................................................... 

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่ .................................................. รวม ............. วนั 

  

 5.................................................................................................... 

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่  .................................................. รวม ............. วนั 

 6...................................................................................................... 

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่ .................................................. รวม ............. วนั 

 

12. คุณมเีพ่ือน หรือ ลูก ที่เรียนที่ประเทศองักฤษหรือไม ่ถา้ม ีขอ ช่ือ-สกุล ที่อยู ่และเบอร์โทร. ................................. 

 
 ที่พกัที่องักฤษ ....................................................................................... โทร. .............................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 

 

---------------------------------------------- 
 


