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ROMANTIC UNITED KINGDOM 

อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์  

10 วัน 7 คืน 
เดนิทาง กุมภาพนัธ์ – มถุินายน 63  

ราคาแนะน าเพียง  67,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

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

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

วนัท่ี 4. ลเิวอร์พลู – วินเดอร์เมียร์ – ลอ่งเรือเลคดิสทริค – เมืองเอดินเบิร์ก ประเทศสกอตแลนด์  

วนัท่ี 5. ปราสาทเอดินบะระ – นิวคาสเซิล  

วนัท่ี 6. นิวคาสเซิล – แมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด   

วนัท่ี 7. แมนเชสเตอร์ – Bicester Village Outlet – ลอนดอน  

วนัท่ี 8. เท่ียวลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ช้อปปิง้แฮร์รอดส์  

วนัท่ี 9. ลอนดอน – สนามบิน 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 



 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 1 

 
กรุงเทพฯ   

21.00 น. 
 

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประต ู2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอย
ต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

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

 
06.20 น. 

ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตลิอนดอน ฮีทโธรว์ เท่ียวบนิท่ี TG 910  
*** ส าหรับคณะท่ีออกเดนิทางตัง้แต ่เดือนเมษายนเป็นต้นไป จะออกเดนิทางเวลา 00.55 น.และไปถึงลอนดอนเวลา 07.15 น.*** 
เดนิทางถึง สนามบนิฮีทโธรว์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชัว่โมง  และจะเปล่ียนเป็น 6 ชัว่โมง ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2563) 
น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บวัร่ี (Salisbury) น าท่านชมเสาหินสโตนเฮนจ์ 
(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวตัิศาสตร์ มีอายุกว่า 5 ,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตัง้อยู่
กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่งไมมี่ใครทราบวตัถปุระสงค์ในการสร้างอย่างชดัเจน    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
         บ่าย น าท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่น า้เอวอนในบริเวณท่ีมีน า้พรุ้อนธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตัง้ถิ่นฐาน

ของชาวโรมนัสมยัท่ียงัเรืองอ านาจ และเป็นผู้สร้างโรงอาบน า้โรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์น า้แร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการ
ค้นพบท่ีน่าสนใจ ปัจจบุนัเป็นกลุม่อาคารส าคญัของเมือง คือ บริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้ของบอ่น า้แร่ร้อนคงิส์ (The Sacred Spring) สว่น
ท่ีสอง คือ บริเวณวดั และสว่นท่ีสาม คือ บริเวณท่ีเปิดบริการให้นกัท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใช้บริการน า้แร่ซึ่งมีทัง้สระว่ายน า้, บอ่
น า้แร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน า้ และส่วนท่ีเป็น Turkish Bath จากนัน้เดินทางต่อสู่เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศ
เวลส์ (Wales) หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตัง้ของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นท่ีพ านักของขนุนางผู้ปกครองเมือง ถูก
ล้อมรอบไว้ด้วยก าแพงโบราณ จากนัน้ผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์
ดิฟ๊,   สนามกีฬามลิเลนเนียม, อาคารท่ีท าการของรัฐ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั CLAYTON HOTEL CARDIFF  หรือเทียบเท่า  

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

 น าท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water  ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านท่ีมีความ
สวยงามมากท่ีสุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซึ่งเป็นหิน 
Cotswold stone เท่านัน้ ภายในหมบู้านจะมีแมน่ า้ Windrush ไหลผา่น มีเป็ดหวัเขียวสวยงามเวียนวา่ยเตม็แม่น า้ เป็นหมูบ้่านท่ี
มีธรรมชาตสิดุแสนโรแมนตคิ จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังแมน่ า้เอวอน 
อนัเป็นบ้านเกิดของวลิเลียม เชกสเปียร์(William Shakespeare ) กวีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุขององักฤษ    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าเท่ียวชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มร่ืนไปด้วยสวนสาธารณะ น าท่านชมบ้าน เชกสเปียร์(ด้านนอก) และชีวติความเป็นอยู่ของกวี

เอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แมน่ า้เอวอนอนัเงียบสงบ และสถานท่ีในประวตัศิาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบั    กวีเอกผู้นี ้อิสระ



 
 
 
 
 
 

ให้ท่านเลือกซือ้สินค้าท่ีระลึกจากร้านค้ามากมาย จากนัน้ออกเดินทางสู่เมือง ลิเวอร์พูล (Liverpool) ได้รับการยกย่องให้เป็น
เมืองวฒันธรรมแห่งยโุรปในปี 2008 และยงัเป็นเมืองถิ่นก าเนิดของวงดนตรีส่ีเตา่ทองหรือเดอะบีทเทิล  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
ลิเวอร์พูล – วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือเลคดิสทริค – เมืองเอดินเบิร์ก 
ประเทศสกอตแลนด์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere) สู่เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาตท่ีิได้รับการขนานนามวา่ดี

และสวยท่ีสดุของอังกฤษ ท่ีกว้างขวางและครอบคลมุทะเลสาบถึง 16 แห่ง น าท่านสมัผสักับบรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์
เมียร์ ด้วยการล่องเรือเลคดิสทริค ท่ีท่านจะได้ช่ืนชมกับความเป็นธรรมชาติในทะเลสาบ จากแอมเบิลไซด์สู่เมืองเบาว์เนส 
ท่ามกลางทศันียภาพอนังดงามยิ่ง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเข้าสูเ่มืองเอดนิเบร์ิก (Edinburgh) เมืองหลวงของสกอตแลนด์ (Scothland) ดนิแดนท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีสวยงาม น าท่าน

เดนิทางสูย่่านเมืองเก่า สูถ่นนรอยลัไมล์ (Royal Mile) ถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมสู่พระต าหนกัโฮล่ีรู๊ด (Palace of Holyroodhouse) 
ซึ่งเป็นท่ีประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นท่ีประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็น
รัฐสภาแห่งชาตสิก็อตอนัน่าภาคภมูใิจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL EDINBURGH PARK  หรือเทียบเท่า 

 
 

วันที่ 5 ปราสาทเอดนิบะระ – แมนเชสเตอร์  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมปราสาทเอดนิบะระ (Edinburgh Castle) อันสง่างามด้วยท าเลท่ีตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทกุ
มมุเมือง เคยเป็นท่ีประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและก าแพงปราสาท



 
 
 
 
 
 

โบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีท่ีผา่นมา, โบสถ์เซนต์ มากา
เร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 เพ่ือร าลกึถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดท่ี 1 แล้วเข้าสูพ่ระราชฐานชัน้ในส่วนท่ีเป็น The Palace 
จดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศ์แห่งสก็อต 
Outlet ฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอตุสาหกรรม ท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอตุสาหกรรมแห่งแรก

ของโลก เป็นศนูย์กลางศลิปะ ส่ือ และธรุกิจขนาดใหญ่ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีตัง้ของสโมสรท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัในวงการฟุตบอลของ
โลก โดยมีสโมสรฟตุบอล 3 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ และแมนเชสเตอร์ ซิตี ้และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ตี  ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN MANCHESTER หรือเทียบเท่า 

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

น าท่านเข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium and Museum Tour ) ของสโมสรแมนยูฯ ท่ีจัดว่า
รวยท่ีสดุในโลก เป็นสนามท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ขององักฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย์ สเต
เดียม (Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทีมชาตอิังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 11 ของยโุรปนอกจากนัน้ยัง
เป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษท่ี ยฟู่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทัง้เข้า ชมพพิธิภณัฑ์ (Museum) ท่ีรวบรวมประวตัคิวามเป็นมา
ตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้สโมสร และ ยงัมีสิง่ของ ถ้วยรางวลัตา่งๆ แสดงโชว์อยู่ด้วย จากนัน้อิสระให้ท่านเลือกซือ้ของท่ีระลกึของทีมท่ีท่าน
ช่ืนชอบในร้าน MEGA STORE ท่ีมากมายไปด้วยของท่ีระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล จากนัน้ น าท่านสู่ย่าน 
Manchester Piccadilly ถนนช้อปปิง้ท่ีคึกครืน้ท่ีสุดของเมือง หรือเดินเลือกซือ้สินค้าในห้าง Manchester Arndale ห้างขนาด
ใหญ่และ Market Street ท่ีมีร้าน   แบรนด์ดงัเรียงรายเตม็ไปหมดไมแ่พ้ oxford street ในลอนดอน 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (Fish and Chips) 



 
 
 
 
 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Bicester Village outlet ชอปปิง้จุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดงัให้ท่านให้เลือกสรร อาทิ เช่น Balenciaga, 

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

Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

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

 น าท่านเท่ียวชม มหานครลอนดอน ผา่นพคิคาดลิล่ีเซอร์คสั (PiccadillyCircus) เดมิเป็นวงเวียนท่ีบรรจบของถนน 6 สาย มีน า้พ ุ
และรูปปัน้อีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตรัุสทราฟัลก้าร์ (Trafagal 

Square) ท่ีรายล้อมไปด้วยอาคารท่ีน่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญ่เป็นอันดบั 2 
ของโลก สถานท่ีใช้จดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสูจ่ัตรัุสรัฐสภามหา
วหิารเวสท์มนิส์เตอร์ (Westminster Abbey) ท่ีตัง้ของรัฐสภาองักฤษมาตัง้แต่ต้นศตวรรษท่ี 16 และยงัเป็นท่ีตัง้ของหอนาฬิกา
ท่ีรู้จกักนัดีในนามหอนาฬกิาบิก๊เบน (Big Ben) ท่ีมีความสงู 320 ฟตุ ตีบอกเวลาทกุหนึ่งชัว่โมง เป็นนาฬกิาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสดุ
ในโลกและฝ่ังตรงข้ามท่ีมีแม่น า้เทมส์กัน้อยู่เป็นท่ีตัง้ของชิงช้าสวรรค์ ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ท่ีสงูท่ีสุดใน
ยโุรป จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบัสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแมน่ า้เทมส์ท่ีสามารถยกเปิดปิดได้ จากนัน้ถ่ายรูป
คู่กับหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานท่ีท่ีเกิดเหตุแห่งประวตัิศาสตร์อันเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่
ซบัซ้อนซ่อนเง่ือน มีอดีตท่ียาวนาน เคยเป็นปอ้มปราการ ปราสาทราชวงั คกุ และแดนประหาร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้อิสระให้ท่านได้สนกุกบัการเลือกซือ้สนิค้าตามอัธยาศยั บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซึง่เรียกได้วา่เป็น

ศนูย์กลางการช๊อปปิง้ในกรุงลอนดอน มีร้านค้าเสือ้ผ้าแฟชัน่ เคร่ืองประดบั นาฬกิา ช่ือดงัมากมายตลอดแนวถนนกวา่ 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 ท่ีมีสนิค้าซุปเปอร์แบรนด์ ตัง้อยู่อีก
ด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

วันที่ 8 อิสระเที่ยวลอนดอนตามอัธยาศัย 
เช้า 

 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระเตม็วนั โดยมีหวัหน้าทวัร์ให้ข้อมลู หรือ ค าแนะน า และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการส่ง คา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นความรับผิดชอบ
ของตวัท่านเอง เช่นชมพพิธิภณัฑ์บริตชิ(British Museum) ซึ่งเป็นหนึ่งในพพิธิภณัฑ์ด้านประวตัศิาสตร์ และวฒันธรรมของมนุษย
ท่ีส าคญัท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุในโลก มีการก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ้งต้นวตัถท่ีุเก็บรวบรวมไว้สว่นใหญ่เป็นของ
สะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทย์และนกัวทิยาศาสตร์ พพิธิภณัฑ์แห่งนีเ้ปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็น
ครัง้แรกในวนัท่ี15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลมูส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานท่ีตัง้ของ
อาคารพพิธิภณัฑ์ในปัจจุบนั หรือ เลือกซือ้สิน้ค้าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของห้างสรรพสนิค้าช่ือดงัอย่าง 
ฮาร์วีย์นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ท่ีท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าแฟชั่นชัน้น าจากทั่วทุกมมุโลก รวมทัง้
กระเป๋าแฮร์รอดส์ท่ีนิยมกันอย่างมาก รวมทัง้มีร้านค้าแฟชั่นมากมายตัง้อยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ท่ีเป็นท่ีตัง้ของร้าน 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 น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

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

 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองวนิด์เซอร์(Windsor)เ พ่ือเข้าชมพระราชวังวนิด์เซอร์ (Windsor Castle) เป็นพระราชวงัตัง้อยู่ท่ีวนิด์เซอร์ 
สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมท่ี 1 แห่งอังกฤษเม่ือปี ค.ศ. 1070สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก์ พระราชวงัวินด์เซอร์เป็น
พระราชฐานท่ียังมีผู้อยู่อาศยัท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกและเป็นพระราชฐานท่ีเก่าท่ีสดุท่ีมีผู้อยู่อาศัยท่ีต่อเน่ืองกันมา ตัง้แต่เร่ิมสร้างให้
ท่านได้เข้าชม พพิธิภณัฑ์ตา่งๆ อาทิ พพิธิภณัฑ์อาวธุ ชดุอศัวนินกัรบ โลห์่ ตราประจ าตระกลูขนุนาง ภาพวาดฝีพระหตัถ์ปรินซ์พิล
ลปิ พระฉายาลกัษณ์สว่นพระองค์ ของใช้สว่นพระองค์ ในวาระเฉลมิฉลองพระชนมายคุรบ 90 พรรษา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเลือกซือ้สิน้ค้าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของห้างสรรพสนิค้าช่ือดงัอย่าง ฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey 

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

 หลงัจากนัน้ น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮีทโธรว์ เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาท า คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือ้ สนิค้าปลอดภาษีใน
สนามบนิ 

21.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพด้วยเท่ียวบนิ TG917 
*** ส าหรับคณะที่ออกเดนิทางตัง้แต่เดือน เมษายนจะออกเดนิทางเวลา 21.25 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 15.00 น. 
*** 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ 
16.00  น. 

 
 

คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  
 



 
 
 
 
 
 
 

ราคาแนะน าเพยีง 
ROMANTIC UNITED KINGDOM   

อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์  
10 วัน 7 คืน  โดยสารการบนิไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-

3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 

ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

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

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

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

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

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

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก



 
 
 
 
 
 

ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศองักฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ช าระพร้อมเงินมดัจ า) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 ปอนด์) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (20 ปอนด์) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 



 
 
 
 
 
 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 
ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับตดิวีซ่าไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ใน
เลม่ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 



 
 
 
 
 
 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ หรือคา่
ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาต ิ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกัน 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

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

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมา

กอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 



 
 
 
 
 
 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้

เหลอืส ำหรับประทับวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 

นับจำกวันเดนิทำงกลับ  และหนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ 

กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างาน

อยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้

เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ 

ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 

ใบ (พืน้หลังขำวเทำ่นัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหำ้มสวม

แวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไม่

เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส ำเนำ

สมดุเงนิฝำก ออมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถำ่ยส ำเนำ 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้

คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีำ่  และบญัชตีอ้งมคีรบ

ทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท ำจดหมำย

ชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้ำ่นถำ่ยส ำเนำสมดุบัญชมีำทัง้สองเลม่ 

(ทัง้เลม่เกำ่ –เลม่ใหม)่ 

 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่ำเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยกำรน ำเงนิกอ้นใหญเ่ขำ้

บัญชกีอ่นยืน่วซีำ่ จะท ำใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อำจเป็นเหตใุหท้ำ่นถกูปฏเิสธวซีำ่ได ้  

     

 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  



 
 
 
 
 
 

     3.3.1 ส ำเนำสมดุเงนิฝำกออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีำ่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT พรอ้มท ำจดหมำยชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท ำหนังสอืรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยทีม่กีำรชีแ้จงควำมสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั 

(Sponsor Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชี

กระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลาก

ออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็น

กรรมกำรหรอืหุน้สว่น อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปู

ถำ่ยรำ้น สญัญำเชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วัน

เริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวันทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกลุตอ้ง

ตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำ

อยู ่ 

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวันทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกลุตอ้ง

ตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถำนทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 



 
 
 
 
 
 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด 

(โดยมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ) 

พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด 

(โดยบดิำจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) 

พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัด

หนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกัน

กับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำ

และมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดย

มรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ 

พรอ้มเดนิทำงมำสมัภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้ง

ขอวซีา่เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั จะตอ้งแปลจำก

รำ้นแปลหรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทบัตรำจำกรำ้นหรอืศนูยแ์ปลเทำ่นัน้ ไม่สำมำรถใชต้วัทีแ่ปล

เองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 

 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลยืน่วซ่ีำประเทศองักฤษ 
 

(กรณุำกรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทกุขอ้ เพรำะจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของ
ทำ่น) 

 
ชือ่-นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง ภำษำไทย 

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

ชือ่-นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง ภำษำอังกฤษ ตำมหนังสอืเดนิทำง 

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

ชือ่-นำมสกลุเกำ่ ทีเ่คยใชก้อ่นเปลีย่น 



 
 
 
 
 
 

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

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

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

 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ..................................................................เชือ้ชำติ

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

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

 

ทีอ่ยู ่( ถำ้ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น กับทีอ่ยูปั่จจบุันคนละทีอ่ยูก่รณุำแจง้รำยละเอยีด) 

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

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

............................รหัสไปรษณีย.์.................................. ทำ่นอำศัยอยูใ่นบำ้นหลังนี้มำ

เป็นเวลำ …......ปี ............เดอืน 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื.......................................... 

หมำยเลขโทรศัพทท์ีท่ ำงำน ......................................... 

หมำยเลขโทรศัพท์

บำ้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 

มหีนังสอืเดนิทำงมำแลว้ทัง้หมด ..................เลม่     

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำงปัจจบุัน ........................ 

วันทีอ่อก...............................หมดอำย.ุ............................. 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ ......................... 

วันทีอ่อก...............................หมดอำย.ุ.............................. 

 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศอังกฤษหรอืไม ่

………………………………………………………………… 

วัน/เดอืน/ปี ทีเ่คยเขำ้ประเทศองักฤษครัง้ลำ่สดุ .............................................  

รวมทัง้หมดกีว่ัน .................... 

วัตถปุระสงคใ์นกำรไปครัง้ลำ่สดุ (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ , นักเรยีน) 

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

ประเภทของวซีำ่องักฤษทีเ่คยไดร้บั เป็นประเภทใด 

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

ระยะเวลำของวซีำ่อังกฤษทีเ่คยไดร้ับ เริม่ตัง้แตวั่นที ่..................................... 

ถงึวันที ่................................... 

 

ทำ่นเคยไดร้บักำรปฏเิสธวซีำ่อังกฤษ หรอื ประเทศอืน่ๆหรอืไม ่

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

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

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

 

ประเทศอืน่ ๆ ทีท่ำ่นเคยเดนิทำงไปนอกจำกอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่ัน 

และวัตถปุระสงคใ์นกำรไป (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ, นักเรยีน) 



 
 
 
 
 
 

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

วัตถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 

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

วัตถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 

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

วัตถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 

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

วัตถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 

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

วัตถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 

 

สถำนภำพ  

.........โสด    

........ หยำ่ และมทีะเบยีนหยำ่ (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย)                           

......... แตง่งำนแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน)            

........ แตง่งำนและมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย) 

........ หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

 

ในกรณีสมรสแลว้ทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งกรอกรำยละเอยีดเพิม่เตมิ                                                                                                       

ชือ่ นำมสกลุ ของคูส่มรส 

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

... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส

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

สถำนทีเ่กดิ.................................................................................................. 

เชือ้ชำต ิ..........................................  สญัชำต ิ............................................. 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ทีอ่ยูปั่จจบุันของคูส่มรส 

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

..... 

 

ในกรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอกรำยละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน                                                                                                

1.ชือ่ นำมสกลุ ของบตุร 

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

..... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

.... 

สถำนทีเ่กดิ................................................................................... 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 



 
 
 
 
 
 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจบุันบตุรอำศัยอยูท่ี ่

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

........ 

2.ชือ่ นำมสกลุ ของบตุร 

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

..... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

.... 

สถำนทีเ่กดิ................................................................................... 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจบุันบตุรอำศัยอยูท่ี ่

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

........ 

 

ประวัตขิองบดิำ                                                                                                                                                

ชือ่ของบดิำ ..........................................................  

นำมสกลุของบดิำ .......................................................... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิำ .........................................  

สถำนทีเ่กดิของบดิำ........................................................ 

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

เชือ้ชำต ิ................................... สญัชำต.ิ..................................... 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ประวัตขิองมำรดำ                                                                                                                                               

ชือ่ของมำรดำ ........................................................  

นำมสกลุของมำรดำ .................................................... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของมำรดำ ..........................................  

สถำนทีเ่กดิของมำรดำ .............................................. 

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

เชือ้ชำต ิ................................... สญัชำต ิ..................................... 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

 

ขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้ดนิทำงเกีย่วกับดำ้นอำชพี กำรงำน รำยได ้รำยรับ และรำยจำ่ยตำ่งๆ 

งำนปัจจบุันท ำอำชพี, ต ำแหน่ง (โปรดระบเุป็นภำษำอังกฤษ) 

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



 
 
 
 
 
 

ชือ่บรษัิททีท่ ำงำน 

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

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

 

 

ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ ำงำน

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

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

............................รหัสไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ร ิม่ท ำงำน 

............................................... เงนิเดอืน .................................บำท 

 

กรณี นักเรยีน / นักศกึษำ ระบชุือ่โรงเรยีน/มหำวทิยำลัย 

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

ระดับชัน้ทีเ่รยีนอยู ่........................................หลักสตูรทีก่ ำลังเรยีน 

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

 

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

........เคย ........ไมเ่คย 

ถำ้เคย ระบอุำชพีทีท่ ำ , ต ำแหน่ง (โปรดระบเุป็นภำษำอังกฤษ) 

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

ชือ่ตน้สงักัดทีเ่คยท ำงำน 

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

.....  

 

ทีอ่ยูข่องตน้สงักัดทีเ่คยท ำงำน

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

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

............................รหัสไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ร ิม่ท ำงำน 

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

วัน/เดอืน/ปี ทีอ่อกจำกงำน .......................................... 

 

ทำ่นมสีมดุบัญชเีงนิฝำกหรอืไม ่               ........ม ี     .......ไมม่ ี                                                                       

ถำ้มโีปรดแจง้รำยละเอยีดวำ่เป็น  บัญชอีอมทรัพย ์/ ฝำกประจ ำ  จำกธนำคำรอะไร  ยอดรวม

เทำ่ไหร ่  

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

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

ทำ่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทำ่ไหร่

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

ทำ่นแบง่รำยไดข้องทำ่นใหก้ับสมำชกิครอบครัวเดอืนละเทำ่ไหร ่

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



 
 
 
 
 
 

คำ่ใชจ้ำ่ยของทำ่นในกำรไปอังกฤษเป็นจ ำนวนเงนิเทำ่ไหร ่

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

ในกำรเดนิทำงครัง้นี้ ใครเป็นคนออกคำ่ใชจ้ำ่ยใหท้ำ่น 

..................................................................................ใครเป็นคนจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ 

เชน่ คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ คำ่โรงแรม คำ่อำหำร ..................................................... ถำ้มคีน

ออกคำ่ใชจ้ำ่ยใหท้ำ่นไปอังกฤษ เขำไดจ้ำ่ยใหเ้ป็นจ ำนวนเงนิเทำ่ไหร ่

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ ้

เดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 
 
 


