
199/36 Soi Amorn, Nanglinchi Rd, Chongnonsi,Yannawa, Bangkok 10120 
Tel. 081-139-7227 , Fax. 02-286-1265 

E-mail:gttintertour@gmail.com 
 

  PAGE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สโตนเฮนจ์ | บ้านเชกสเปียร์ | ปราสาทเอดินเบร์ิก | สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด| ลอนดอน 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ROMANTIC UNITED KINGDOM 

อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 10 วัน 7 คืน 
เดินทาง กุมภาพนัธ์ – มิถุนายน 63  

ราคาแนะน าเพียง  67,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ์ – เมืองบาธ – เมืองคาร์ดิฟฟ์    

วนัท่ี 3.เมืองคาร์ดิฟฟ์ – Bourton On The Water – บ้านเชกสเปียร์ – ลิเวอร์พลู  

วนัท่ี 4. ลิเวอร์พลู – วินเดอร์เมยีร์ – ลอ่งเรือเลคดิสทริค – เมืองเอดินเบิร์ก ประเทศสกอตแลนด ์ 

วนัท่ี 5. ปราสาทเอดินบะระ – นิวคาสเซิล  

วนัท่ี 6. นิวคาสเซิล – แมนเชสเตอร์ – สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอร์ด   

วนัท่ี 7. แมนเชสเตอร์ – Bicester Village Outlet – ลอนดอน  

วนัท่ี 8. เท่ียวลอนดอน – หอนาฬิกาบ๊ิกเบน – ช้อปปิง้แฮร์รอดส์  

วนัท่ี 9. ลอนดอน – สนามบิน 

วนัที่ 10. กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอย
ต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เสาหนิสโตนเฮนจ์ – เมืองบาธ – เมืองคาร์ดฟิฟ์    
00.15 น. 

 
 

06.20 น. 

ออกเดินทางสูส่นามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เที่ยวบินที่ TG 910  
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ เดือนเมษายนเป็นต้นไป จะออกเดินทางเวลา 00.55 น.และไปถึงลอนดอนเวลา 07.15 
น.*** 
เดินทางถงึ สนามบินฮีทโธรว์ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 7 ชัว่โมง  และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมง ในวันที่ 29 มีนาคม 2563) 
นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนําท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บัวร่ี (Salisbury) นําท่านชมเสาหินสโตนเฮนจ์ 
(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5 ,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตัง้อยู่
กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึง่ไม่มีใครทราบวตัถปุระสงค์ในการสร้างอย่างชดัเจน    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
         บ่าย นําท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่นํา้เอวอนในบริเวณที่มีนํา้พุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตัง้ถ่ินฐาน

ของชาวโรมนัสมยัที่ยงัเรืองอํานาจ และเป็นผู้สร้างโรงอาบน า้โรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์น า้แร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการ
ค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสําคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตัง้ของบ่อนํา้แร่ร้อนคิงส์ ( The Sacred Spring) 
สว่นที่สอง คือ บริเวณวดั และสว่นที่สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นกัท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการนํา้แร่ซึ่งมีทัง้สระว่ายนํา้, 
บ่อนํา้แร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอนํา้ และสว่นที่เป็น Turkish Bath จากนัน้เดินทางต่อสู่เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศ
เวลส์ (Wales) หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตัง้ของปราสาทคาร์ด๊ิฟ เดิมเป็นที่พํานักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูก
ล้อมรอบไว้ด้วยกําแพงโบราณ จากนัน้ผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์
ด๊ิฟ,   สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทําการของรัฐ 

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั CLAYTON HOTEL CARDIFF  หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 เมืองคาร์ดฟิฟ์ – Bourton On The Water – บ้านเชกสเปียร์– ลิเวอร์พลู  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่มีความ
สวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซึ่งเป็นหิน 
Cotswold stone เท่านัน้ ภายในหมบู้านจะมีแม่นํา้ Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหวัเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่นํา้ เป็นหมู่บ้านที่
มีธรรมชาติสดุแสนโรแมนติค จากนัน้เดินทางต่อสู ่เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่นํา้เอวอน 
อนัเป็นบ้านเกิดของวิลเลยีม เชกสเปียร์(William Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสยีงที่สดุขององักฤษ    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย นําเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซึง่ ร่มร่ืนไปด้วยสวนสาธารณะ นําท่านชมบ้าน เชกสเปียร์(ด้านนอก) และชีวิตความเป็นอยู่ของกวี

เอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่นํา้เอวอนอนัเงียบสงบ และสถานที่ในประวติัศาสตร์ที่เก่ียวข้องกบั    กวีเอกผู้นี ้อิสระ
ให้ท่านเลือกซือ้สินค้าที่ระลกึจากร้านค้ามากมาย จากนัน้ออกเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) ได้รับการยกย่องให้เป็น
เมืองวฒันธรรมแห่งยโุรปในปี 2008 และยงัเป็นเมืองถ่ินกําเนิดของวงดนตรีสีเ่ต่าทองหรือเดอะบีทเทิล  

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
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ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 ลิเวอร์พลู – วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือเลคดสิทริค – เมืองเอดนิเบิร์ก ประเทศสกอตแลนด์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสูเ่มืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere) สู่เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดี
และสวยที่สดุของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลมุทะเลสาบถึง 16 แห่ง นําท่านสมัผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์
เมียร์ ด้วยการล่องเรือเลคดิสทริค ที่ท่านจะได้ชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติในทะเลสาบ จากแอมเบิลไซด์สู่เมืองเบาว์เนส 
ท่ามกลางทศันียภาพอนังดงามย่ิง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย นําท่านเข้าสูเ่มืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh) เมืองหลวงของสกอตแลนด์ (Scothland) ดินแดนที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่สวยงาม นําท่าน

เดินทางสูย่่านเมืองเก่า สูถ่นนรอยลัไมล์ (Royal Mile) ถนนสายสําคัญที่เชื่อมสู่พระตําหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyroodhouse) 
ซึง่เป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็น
รัฐสภาแห่งชาติสก็อตอนัน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL EDINBURGH PARK  หรือเทียบเท่า 

 
 

วันที่ 5 ปราสาทเอดนิบะระ – แมนเชสเตอร์  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเข้าชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อันสง่างามด้วยทําเลที่ตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุก
มุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกําแพงปราสาท
โบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์ มากา
เร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรําลกึถงึพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชัน้ในส่วนที่เป็น The Palace 
จดัแสดงเกี่ยวกบัเร่ืองราวของราชวงศ์แห่งสก็อต 
Outlet ฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย จากนัน้ออกเดินทางสูเ่มืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอตุสาหกรรม ที่มีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรก

ของโลก เป็นศนูย์กลางศิลปะ สือ่ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่ตัง้ของสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของ
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โลก โดยมีสโมสรฟตุบอล 3 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยไูนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี ้และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ตี  ้
ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN MANCHESTER หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 แมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – OUTLET – ลอนดอน   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium and Museum Tour ) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่า
รวยที่สดุในโลก เป็นสนามที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76 ,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย์ 
สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทีมชาติองักฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอนัดบัที่ 11 ของยุโรปนอกจากนัน้
ยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทัง้เข้า ชมพิพิธภัณฑ์ (Museum) ที่รวบรวมประวัติความ
เป็นมาตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้สโมสร และ ยงัมีสิง่ของ ถ้วยรางวลัต่างๆ แสดงโชว์อยู่ด้วย จากนัน้อิสระให้ท่านเลือกซือ้ของที่ระลกึของทีม
ที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลกึหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล จากนัน้ นําท่านสู่ย่าน 
Manchester Piccadilly ถนนช้อปปิง้ที่คึกครืน้ที่สดุของเมือง หรือเดินเลือกซือ้สินค้าในห้าง Manchester Arndale ห้างขนาด
ใหญ่และ Market Street ที่มีร้าน   แบรนด์ดงัเรียงรายเต็มไปหมดไม่แพ้ oxford street ในลอนดอน 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (Fish and Chips) 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ Bicester Village outlet ชอปปิง้จุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านให้เลือกสรร อาทิ เช่น Balenciaga, 

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

Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ 
ค ่า อิสระอาหารค่ําตามอธัยาศยั 
ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 ลอนดอน – สะพานหอคอย – ลอนดอนอาย - ถนนอ๊อกฟอร์ด 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลีเ่ซอร์คสั (PiccadillyCircus) เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีนํา้พ ุ
และรูปปัน้อีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลก้าร์ ( Trafagal 

Square) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 
ของโลก สถานที่ใช้จดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสู่จัตุรัสรัฐสภามหา
วิหารเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ที่ตัง้ของรัฐสภาองักฤษมาตัง้แต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ตัง้ของหอนาฬิกา
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ที่รู้จกักนัดีในนามหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ที่มีความสงู 320 ฟตุ ตีบอกเวลาทกุหนึง่ชัว่โมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สดุ
ในโลกและฝ่ังตรงข้ามที่มีแม่นํา้เทมส์กัน้อยู่เป็นที่ตัง้ของชิงช้าสวรรค์ ลอนดอน อาย ( London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สงูที่สดุใน
ยโุรป จากนัน้นําท่านถ่ายรูปกบัสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่นํา้เทมส์ที่สามารถยกเปิดปิดได้ จากนัน้ถ่ายรูป
คู่กับหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์อันเกรียงไกร ย่ิงใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่
ซบัซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวงั คกุ และแดนประหาร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้อิสระให้ท่านได้สนกุกบัการเลอืกซือ้สนิค้าตามอธัยาศัย บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซึง่เรียกได้ว่าเป็น

ศนูย์กลางการช๊อปปิง้ในกรุงลอนดอน มีร้านค้าเสือ้ผ้าแฟชัน่ เคร่ืองประดบั นาฬิกา ช่ือดงัมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 
กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss 
Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis, House of Fraser และ ยงัมีห้างสดุหรูอย่าง Selfridges ที่มีสนิค้าซุปเปอร์แบรนด์ ตัง้อยู่อีก
ด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค่ําณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

วันที่ 8 อิสระเที่ยวลอนดอนตามอัธยาศัย 
เช้า 

 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวนั โดยมีหวัหน้าทวัร์ให้ข้อมลู หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการส่ง ค่าใช้จ่ายทัง้หมดเป็นความรับผิดชอบ
ของตวัท่านเอง เช่นชมพิพิธภัณฑ์บริติช(British Museum) ซึง่เป็นหนึง่ในพิพิธภัณฑ์ด้านประวติัศาสตร์ และวัฒนธรรมของมนุษย
ที่สาํคญัที่สดุและใหญ่ที่สดุในโลก มีการก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ้งต้นวตัถทุี่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของ
สะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึง่เป็นแพทย์และนกัวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนีเ้ปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็น
ครัง้แรกในวันที่15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลมูส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็นสถ านที่ตัง้ของ
อาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจบุนั หรือ เลอืกซือ้สิน้ค้าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง 
ฮาร์วีย์นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าแฟชั่นชัน้นําจากทั่วทุกมุมโลก รวมทัง้
กระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกนัอย่างมาก รวมทัง้มีร้านค้าแฟชั่นมากมายตัง้อยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, 
Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็นที่ตัง้ของร้าน Super Brands 
อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, ErmenegildoZegna, Alberta 
Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

 อิสระอาหารกลางวันและค ่าตามอัธยาศัย  
    ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

วันที่ 9 ลอนดอน – เข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ – ช้อปป้ิง - สนามบิน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์(Windsor)เ พื่อเข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle) เป็นพระราชวังตัง้อยู่ที่
วินด์เซอร์ สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1070สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก์ พระราชวัง
วินด์เซอร์เป็นพระราชฐานที่ยงัมีผู้อยู่อาศยัที่ใหญ่ที่สดุในโลกและเป็นพระราชฐานที่เก่าที่สดุที่มีผู้อยู่อาศัยที่ต่อเนื่องกันมา ตัง้แต่
เร่ิมสร้างให้ท่านได้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์อาวุธ ชุดอัศวินนักรบ โล่ห์ ตราประจําตระกูลขุนนาง ภาพวาดฝีพระ
หตัถ์ปรินซ์พิลลปิ พระฉายาลกัษณ์สว่นพระองค์ ของใช้สว่นพระองค์ ในวาระเฉลมิฉลองพระชนมายคุรบ 90 พรรษา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย นําท่านเลอืกซือ้สิน้ค้าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึง่เป็นที่ตัง้ของห้างสรรพสนิค้าช่ือดงัอย่าง ฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey 
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ราคาแนะน าเพียง 
ROMANTIC UNITED KINGDOM   

อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์  
10 วัน 7 คืน  โดยสารการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-

3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

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

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

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

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

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

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 

Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิค้าแฟชัน่ชัน้นําจากทัว่ทกุมมุโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยม
กนัอย่างมาก รวมทัง้มีร้านค้าแฟชัน่มากมายตัง้อยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo 
Boss, Porsche Deign, Bally และยงัมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็นที่ตัง้ของร้าน Super Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, 
Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai 
Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

 หลงัจากนัน้ นําท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทํา คืนภาษี (Tax Refund) และเลอืกซือ้ สนิค้าปลอดภาษีใน
สนามบิน 

21.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน TG917 
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่เดือน เมษายนจะออกเดินทางเวลา 21.25 น. และไปถงึกรุงเทพเวลา 15.00 น. 
*** 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ 
16.00  น. 

 
 

คณะเดินทางกลบัถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
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เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่สาํเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอตัโนมติั 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัทําหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

นํา้หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
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3. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศองักฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ชําระพร้อมเงินมดัจํา) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (18 ปอนด์) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (20 ปอนด์) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได้  

3. สําหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พํานกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ํากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืว่างสาํหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้สาํรองที่นัง่พร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลกิทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
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สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม
ในการมดัจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มี

อ่างอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

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

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมา

กอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้

เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ 

กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างาน

อยู่ต่างประเทศ หรือนกัเรียน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้ง

เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ 

ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 

ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวม

แวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไม่

เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนา

สมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา 

ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้

คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบ

ทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมาย

ชีแ้จง  
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3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ 

(ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

 

***ควรเคลือ่นไหวบญัชสีม ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บญัชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้

บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  

     

 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ 

(Sponsor Letter) 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชี

กระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลาก

ออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปู

ถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วัน

เริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้ง

ตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้ง

ตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 
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5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด 

(โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) 

พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด 

(โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) 

พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัด

หนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกัน

กับเดก็ จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิา

และมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดย

มรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค า

รอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทกุฉบบั จะตอ้งแปล

จากรา้นแปลหรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทับตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเท่านัน้ ไม่สามารถใชต้วัที่

แปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 
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แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศอังกฤษ 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทกุขอ้ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของ
ทา่น) 
 

ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาไทย 

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

ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสอืเดนิทาง 

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

ชือ่-นามสกลุเกา่ ทีเ่คยใชก้อ่นเปลีย่น 

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

เหตผุลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) .............................. 

เปลีย่นเมือ่วันที ่(วัน/เดอืน/ปี) ................................... 

 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ..................................................................เชือ้ชาต.ิ.........................  

สญัชาต ิ............................ สถานทีเ่กดิ........................... ประเทศ........................... 

 

ทีอ่ยู ่( ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กับทีอ่ยูปั่จจุบนัคนละทีอ่ยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด) 

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

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

..........................รหัสไปรษณีย.์.................................. ทา่นอาศัยอยูใ่นบา้นหลงันี้มาเป็น

เวลา …......ปี ............เดอืน 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.......................................... 

หมายเลขโทรศัพทท์ีท่ างาน ......................................... 

หมายเลขโทรศัพท์

บา้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 

มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด ..................เลม่     

หมายเลขหนังสอืเดนิทางปัจจุบนั ........................ 

วันทีอ่อก...............................หมดอาย.ุ............................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ......................... 

วันทีอ่อก...............................หมดอาย.ุ.............................. 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม ่

………………………………………………………………… 

วัน/เดอืน/ปี ทีเ่คยเขา้ประเทศองักฤษครัง้ลา่สดุ .............................................  

รวมทัง้หมดกีวั่น .................... 

วัตถปุระสงคใ์นการไปครัง้ลา่สดุ (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ , นักเรยีน) 

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

ประเภทของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดรั้บ เป็นประเภทใด 

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

ระยะเวลาของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดรั้บ เริม่ตัง้แตวั่นที ่..................................... 

ถงึวันที ่................................... 
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ทา่นเคยไดรั้บการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอื ประเทศอืน่ๆหรอืไม ่

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

เหตผุลทีถ่กูปฏเิสธ ..........................................................  

วัน/เดอืน/ปี ทีถ่กูปฏเิสธ ....................................... 

 

ประเทศอืน่ ๆ ทีท่า่นเคยเดนิทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีวั่น 

และวัตถปุระสงคใ์นการไป (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ, นักเรยีน) 

1.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

2.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

3.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

4.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

5.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

 

สถานภาพ  

.........โสด    

........ หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย)                           

......... แตง่งานแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน)            

........ แตง่งานและมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

........ หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

 

ในกรณีสมรสแลว้ทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ                                                                                                       

ชือ่ นามสกลุ ของคูส่มรส 

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

.. 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส

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

สถานทีเ่กดิ.................................................................................................. 

เชือ้ชาต ิ..........................................  สญัชาต ิ............................................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ทีอ่ยูปั่จจบุันของคูส่มรส 

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

.... 
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ในกรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน                                                                                                

1.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 

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

.... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

... 

สถานทีเ่กดิ................................................................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจุบนับตุรอาศัยอยูท่ี ่

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

....... 

2.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 

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

.... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

... 

สถานทีเ่กดิ................................................................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจุบนับตุรอาศัยอยูท่ี ่

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

....... 

 

ประวัตขิองบดิา                                                                                                                                                

ชือ่ของบดิา ..........................................................  

นามสกลุของบดิา .......................................................... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา .........................................  

สถานทีเ่กดิของบดิา........................................................ 

ประเทศทีเ่กดิ ......................................................  

เชือ้ชาต ิ................................... สญัชาต.ิ..................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ประวัตขิองมารดา                                                                                                                                               

ชือ่ของมารดา ........................................................  

นามสกลุของมารดา .................................................... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา ..........................................  

สถานทีเ่กดิของมารดา .............................................. 

ประเทศทีเ่กดิ .............................................  

เชือ้ชาต ิ................................... สญัชาต ิ..................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 



199/36 Soi Amorn, Nanglinchi Rd, Chongnonsi,Yannawa, Bangkok 10120 
Tel. 081-139-7227 , Fax. 02-286-1265 

E-mail:gttintertour@gmail.com 
 

  PAGE 16 

 

ขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรับ และรายจ่ายตา่งๆ 

งานปัจจบุันท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 

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

ชือ่บรษัิททีท่ างาน 

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

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

 

 

ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ างาน

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

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

..........................รหสัไปรษณยี.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน 

............................................... เงนิเดอืน .................................บาท 

 

กรณี นักเรยีน / นักศกึษา ระบชุือ่โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย 

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

ระดับชัน้ทีเ่รยีนอยู ่........................................หลักสตูรทีก่ าลังเรยีน 

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

 

ทา่นเคยท างานเหลา่นี้หรอืไม ่(ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ)  

........เคย ........ไมเ่คย 

ถา้เคย ระบอุาชพีทีท่ า , ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 

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

ชือ่ตน้สงักัดทีเ่คยท างาน 

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

....  

 

ทีอ่ยูข่องตน้สงักดัทีเ่คยท างาน

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

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

..........................รหสัไปรษณยี.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน 

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

วัน/เดอืน/ปี ทีอ่อกจากงาน .......................................... 

 

ทา่นมสีมดุบัญชเีงนิฝากหรอืไม ่               ........ม ี     .......ไมม่ ี                                                                       

ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดวา่เป็น  บญัชอีอมทรัพย ์/ ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวม

เทา่ไหร ่  

……………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………... 

ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทา่ไหร่

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

ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร ่

.................................................................  
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คา่ใชจ้่ายของทา่นในการไปอังกฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่

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

ในการเดนิทางครัง้นี้ ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้่ายใหท้า่น 

..................................................................................ใครเป็นคนจ่ายคา่ใชจ้่ายตา่งๆ 

เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม คา่อาหาร ..................................................... ถา้มคีน

ออกคา่ใชจ้่ายใหท้า่นไปองักฤษ เขาไดจ้่ายใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ ้

เดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 
 
 


