
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ปราสาทเอดินบะระ | สนามฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เสาหินสโตนเฮ้นท์  
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EDINBURGH CASTLE AND STONEHENGE  
สกอ็ตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 8 วัน 5 คืน 
เดนิทาง มีนาคม – กรกฎาคม 2563 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  49,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – เอดนิบะระ – ปราสาทเอดนิบะระ 

วนัท่ี 3. เอดนิบะระ – แมนเชสเตอร์ – เข้าชมสนามฟตุบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด 

วนัท่ี 4  แมนเชสเตอร์ – เมืองสแตรทฟอร์ด  – Bourton On The Water – เมืองอ๊อกฟอร์ด 

วนัท่ี 5. เมืองอ๊อกฟอร์ด – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – ลอนดอน 

วนัท่ี 6. อิสระเท่ียวชมลอนดอนตามอธัยาศยั 

วนัท่ี 7. เท่ียวลอนดอน – หอนาฬกิาบกิเบน – Bicester Village outlet – สนามบนิ 
วนัท่ี 8. ดไูบ – กรุงเทพฯ 

 



 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. 

 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  เคาน์เตอร์ T สายการ

บินเอมิเรตส์  เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เอดนิบะระ – ปราสาทเอดนิบะระ 
03.30 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 377 

** คณะเดินทางวนัท่ี 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 03.30 น. และถึงดไูบ เวลา 06.55 น. ** 
07.15 น. ถึงสนามบินดไูบ น าทา่นเปลีย่นเคร่ืองเพื่อเดินทางตอ่ 
08.45 น. ออกเดินทางตอ่สูเ่อดินบะระ ประเทศสก็อตแลนด์ โดยสายการบินอิมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 23 

** คณะเดินทางวนัท่ี 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 09.55  น. และถึงเอดินบะระ  เวลา 
14.50  น. ** 

13.00 น. ถึงสนามบินเอดินบะระ ประเทศสก็อตแลนด์ (Scotland) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) น า
ท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านเข้าสู่เมืองเอดินบะระ (Edinburgh) เมืองหลวงของส
ก็อตแลนด์ (Scothland) ดินแดนท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีสวยงาม น าทา่นเดินทางสูย่า่นเมืองเก่าสู่ถนนรอยัลไมล์ 
(Royal Mile) ถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมสูพ่ระต าหนกัโฮลีรู๊่ด (Palace of Holyrood House) ซึง่เป็นท่ีประทบัของ
พระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นท่ีประทบัของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็น
รัฐสภาแห่งชาติสก็อตอนัน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย แล้วน าท่านเข้าชมปราสาทเอดินบะระ 
(Edinburgh Castle) อันสง่างามด้วยท าเลท่ีตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมมุเมือง เคยเป็นท่ี
ประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและก าแพงปราสาท
โบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีท่ีผา่นมา
, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 เพื่อร าลกึถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดท่ี 1 แล้วเข้าสู่
พระราชฐานชัน้ในสว่นท่ีเป็น The Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศ์แหง่สก็อต 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม COURTYARD EDINBURGH WEST หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 เอดนิบะระ – แมนเชสเตอร์ – เข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรมท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมแหง่แรกของโลก เป็นศนูย์กลางศิลปะ สือ่ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีตัง้ของสโมสร
ท่ีมีช่ือเสยีงโดง่ดงัในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยไูนเต็ด และ
แมนเชสเตอร์ ซิตี ้และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ตี ้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium and Museum Tour ) ของ

สโมสรแมนยูฯ ท่ีจดัวา่รวยที่สดุในโลก เป็นสนามท่ีใหญ่เป็นอันดบั 2 ขององักฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 
76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษ
เพียงแหง่เดียว และใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 11 ของยโุรปนอกจากนัน้ยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษท่ี ยฟู่า รับรอง
เป็นสนาม 5 ดาว รวมทัง้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Museum) ท่ีรวบรวมประวติัความเป็นมาตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้สโมสร 
และ ยงัมีสิง่ของ ถ้วยรางวลัตา่งๆ แสดงโชว์อยูด้่วย จากนัน้อิสระให้ท่านเลอืกซือ้ของท่ีระลกึของทีมท่ีท่านช่ืน
ชอบในร้าน MEGA STORE ท่ีมากมายไปด้วยของท่ีระลกึหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล  
** หมายเหตุ หากไม่สามารถเข้าชมสนามฟุตบอลและพิพิธภัณฑ์ได้ เช่น ในวันที่มีการแข่งขัน ฯลฯ 
ทางบริษัทขอคืนค่าใช้จ่าย 700 บาท ต่อท่าน ** 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94


 
 
 
 
 
 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม AC MARRIOTT SALFORD QUAY หรือเทียบเท่า 

  

วันที่ 4 
แมนเชสเตอร์ – เมืองสแตรทฟอร์ด  – Bourton On The Water – 
เมืองอ๊อกฟอร์ด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสูเ่มืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เอวอน อันเป็นบ้าน

เกิดของ วิลเล่ียม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare ) กวีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของอังกฤษ  น าท่านเท่ียวชม
เมืองแสตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มร่ืนไปด้วยสวนสาธารณะ น าชมบ้านเช็คสเปียร์ (ด้านนอก) และชีวิตความ
เป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น า้เอวอนอันเงียบสงบ และสถานท่ีใน
ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบักวีเอกผู้ นี ้อิสระให้ทา่นเลอืกซือ้สนิค้าท่ีระลกึจากร้านค้ามากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงัเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water  ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีได้รับการโหวตให้เป็น

หมู่บ้านท่ีมีความสวยงามมากท่ีสดุในองักฤษ ด้วยลกัษณะของตวัอาคารท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะ ปลกูสร้าง
ตวัอาคารด้วยหิน ซึง่เป็นหิน Cotswold stone เทา่นัน้ ภายในหมบู้านจะมีแม่น า้ Windrush ไหลผา่น มีเป็ดหวั
เขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น า้ เป็นหมู่บ้านท่ีมีธรรมชาติสดุแสนโรแมนติค จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่
เมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford) เมืองแห่งการเรียนรู้ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในด้านประวัติศาสตร์ เป็นท่ีตัง้ของ
มหาวิทยาลัย ท่ีมีอายุมากกว่า 800 ปี เมืองท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของเหล่าขุนนางต่างๆมากมาย รวมทัง้ 
นกัวิชาการและนบัตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 9 เป็นต้นมา และยงัเป็นเมืองสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง Harry Potter 
ภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองอ๊อกซฟอร์ด มีเวลาเวลาให้ท่านเดินเลน่ชม
เมืองมหาวิทยาลยัแหง่นี ้

ค ่า รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม RAMADA OXFORD หรือเทียบเท่า 

  

วันที่ 5 เมืองอ๊อกฟอร์ด – เสาหนิสโตนเฮ้นจ์ – ลอนดอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลิสบัวร่ี (Salisbury) ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวติัศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุม่แท่งหินขนาดใหญ่ ตัง้อยู่กลางทุ่ง
ราบกว้างใหญ่ ซึง่ไม่มีใครทราบวตัถปุระสงค์ในการสร้างอยา่งชดัเจน 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน (London) เมืองท่ีเป็นศูนย์กลางส าคัญทางธุรกิจ การเมือง 

วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ของโลก เป็นผู้น าด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบนัเทิง แฟชั่น ศิลปะ 
และเป็นท่ียอมรับวา่มีอิทธิพลไปทัว่โลก และยงัเป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีใหญ่และส าคญัของยุโรปอีกด้วย จากนัน้
อิสระให้ทา่นได้สนุกกบัการเลอืกซือ้สินค้าตามอธัยาศยั บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซึง่เรียกได้
ว่าเป็นศูนย์กลางการช๊อปปิง้ในกรุงลอนดอน มีร้านค้าเสือ้ผ้าแฟชั่น เคร่ืองประดบั นาฬิกา ช่ือดงัมากมาย
ตลอดแนวถนนกวา่ 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 ยงัมีห้างสดุ
หรูอยา่ง Selfridges ท่ีมีสนิค้าซุปเปอร์แบรนด์ ตัง้อยูอี่กด้วย   

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก 

 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 
  

วันที่ 6 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระเต็มวัน โดยหัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือค าแนะน า และทางบริษัทฯ ไม่มีรถบริการรับส่ง  
* พิพิธภณัฑ์บริติช (British Museum) ซึง่เป็นหนึง่ในพิพิธภณัฑ์ด้านประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของมนษุย
ท่ีส าคญัท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุในโลก มีการก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ้งต้นวตัถุท่ีเก็บรวบรวม
ไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ 



 
 
 
 
 
 

 

พิพิธภณัฑ์แหง่นีเ้ปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นครัง้แรกในวนัท่ี15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตา
กเูฮาส์ เมืองบลมูส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อนัเป็นสถานท่ีตัง้ของอาคารพิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนั 
* หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London)  เป็นพระราชวงัหลวงและปอ้มปราการตัง้อยูบ่นฝ่ังแม่น า้เทมส์
ในกรุงลอนดอนในอังกฤษเป็นพระราชวงัท่ีเดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมท่ี 1 แห่งอังกฤษ เม่ือปี ค.ศ. 1078
เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ พระราชวงัเป็นรู้จักกันในนามว่า “หอคอยแห่งลอนดอน” หรือ “หอ” ใน
ประวติัศาสตร์ ตวัปราสาทตัง้อยูภ่ายในโบโรแหง่ทาวเวอร์แฮมเลท็ส์และแยกจากด้านตะวนัออกของนครหลวง
ลอนดอน (City of London) ด้วยลานโลง่ท่ีเรียกวา่เนินหอคอยแห่งลอนดอน หรือ “ทาวเวอร์ฮิล” (Tower Hill) 
ยโุรป    
* ย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge)  ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดังอย่าง ฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey 
Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ท่ีทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิค้าแฟชัน่ชัน้น าจากทัว่ทกุมมุโลก รวมทัง้กระเป๋า
แฮร์รอดส์ท่ีนิยมกันอย่างมาก รวมทัง้มีร้านค้าแฟชั่นมากมายตัง้อยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, 
H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally  และยงัมีถนนสโลน (Sloane Street) ท่ีเป็น
ท่ีตั ง้ ของ ร้าน  Super Brands อา ทิ  เช่ น  Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore 
Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce 
& Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯคา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นความรับผิดชอบของตวัทา่นเอง 

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 
  

วันที่ 7 
เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – BICESTER VILLAGE OUTLET – 
สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเท่ียวชมมหานครลอนดอน ผา่นพิคคาดิลล่ีเซอร์คัส (Piccadilly Circus) เดิมเป็นวงเวียนท่ีบรรจบ

ของถนน 6 สาย มีน า้พุ และรูปปัน้อีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานคร
ลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafagal Square) ท่ีรายล้อมไปด้วยอาคารท่ีน่าสนใจ ผ่านมหาวิหาร
เซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญ่เป็นอันดบั 2 ของโลก สถานท่ีใช้จัดพระราชพิธีอภิเษก
สมรสระหวา่งเจ้าฟา้ชายชาร์ล และเลดีไ้ดอานา่ สเปนเซอร์ แล้วเข้าสูจ่ตัรัุสรัฐสภามหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ 
(Westminster Abbey) ท่ีตัง้ของรัฐสภาอังกฤษมาตัง้แต่ต้นศตวรรษท่ี 16 และยงัเป็นท่ีตัง้ของหอนาฬิกาท่ี
รู้จกักนัดีในนามหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ท่ีมีความสงู 320 ฟุต ตีบอกเวลาทกุหนึง่ชัว่โมง เป็นนาฬิกาท่ี
มีหน้าปัดใหญ่ท่ีสดุในโลกและฝ่ังตรงข้ามท่ีมีแม่น า้เทมส์กัน้อยู่เป็นท่ีตัง้ของชิงช้าสวรรค์ ลอนดอน อาย 
(London Eye) ชิงช้าสวรรค์ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) 
สะพานข้ามแม่น า้เทมส์ท่ีสามารถยกเปิดปิดได้ จากนัน้ถ่ายรูปคู่กับหอคอยลอนดอน (Tower of London) 



 
 
 
 
 
 

 

สถานท่ีท่ีเกิดเหตุแห่งประวติัศาสตร์อันเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตท่ี
ยาวนาน เคยเป็นปอ้มปราการ ปราสาทราชวงั คกุ และแดนประหาร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  (เป็ดย่างโฟร์ซซีั่น) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่ เดินทางสู ่Bicester Village outlet อิสระให้ท่านช้อปปิง้ จุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดังให้

ท่ าน ใ ห้ เ ลื อ กสร ร  อ า ทิ  เ ช่ น  Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, 
Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ 

16.00 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบินลอนดอนแกตวิค  เพื่อให้ทา่นได้มีเวลาท าคืนภาษี (Tax Refund) 
และเลอืกซือ้สนิค้าปลอดภาษีในสนามบิน 

20.25 น.  ออกเดินทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่  EK 10 
** คณะเดินทางวนัท่ี 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.45 น. และถึงดไูบ เวลา 07.35 น. ** 
 

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
07.20 น. ถึงสนามบินดไูบ น าทา่นเปลีย่นเคร่ืองเพื่อเดินทางตอ่ 
09.30 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 

** คณะเดินทางวนัท่ี 10-17 เมษายน และ 13-20 พฤษภาคม  2563 ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. ** 
** คณะเดินทางวนัท่ี 10-17 มิถนุายน และ 15–22 กรกฎาคม 2563 ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 19.15 น. **  

18.40 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 
*********************************************************************************************** 

  

ราคาแนะน าเพียง 
 EDINBURGH CASTLE AND STONEHENGE  

สกอ็ตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบนิเอมเิรตส์ (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 



 
 
 
 
 
 

 

ท่านละ ท่านละ ท่านละ 

11 – 18 มี.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 26,100.- 6,900.- 

10 – 17 เม.ย. 63  69,900.- 69,900.- 69,900.- 40,100.- 10,900.- 

13 – 20 พ.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 32,100.- 10,900.- 

10 – 17 มิ.ย. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 32,100.- 10,900.- 

15 – 22 ก.ค. 63 58,900.- 58,900.- 58,900.- 33,100.- 10,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
 

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

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผดิชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

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) 



 
 
 
 
 
 

 

  ** ลกูค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู เพิม่เตมิกับทาง
บริษัทได้ ** 

 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. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่น า้หนัก

เกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศองักฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ช าระพร้อมเงินมดัจ า) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (14 ปอนด์) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (16 ปอนด์) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะช่วยให้การพจิารณา 
ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัท
ฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้างนานและ
อาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพ านกั
หรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 



 
 
 
 
 
 

 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัท
ด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือ
เดนิทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับตดิวีซ่าไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการ
บนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิก าหนด 
เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ี
นัง่ 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. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน
การเดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมใน
การมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้เดนิทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ิดกันและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

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

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้

เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ 

กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างาน

อยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้

เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ 

ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 



 
 
 
 
 
 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 

ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวม

แวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไม่

เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนา

สมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป 

สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ี

โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน 

กอ่นวันยืน่วซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น 

STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ 

(ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้

บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  

     

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั 

(Sponsor Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชี

กระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ 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  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้ง

ตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้ง

ตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด 

(โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) 

พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด 

(โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) 

พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัด

หนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกัน



 
 
 
 
 
 

 

กับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิา

และมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดย

มรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้ง

ขอวซีา่เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั จะตอ้งแปลจาก

รา้นแปลหรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทบัตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไม่สามารถใชต้วัทีแ่ปล

เองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 

 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลยืน่วซ่ีำประเทศองักฤษ 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทกุขอ้ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
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 กับทีอ่ยูปั่จจบุันคนละทีอ่ยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด) 

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

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

....................รหัสไปรษณีย.์.................................. ทา่นอาศัยอยูใ่นบา้นหลังนี้มาเป็นเวลา 

…......ปี ............เดอืน 

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

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



 
 
 
 
 
 

 

หมายเลขโทรศัพทบ์า้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 

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

หมายเลขหนังสอืเดนิทางปัจจบุัน ........................ 

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

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

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

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม ่………………………………………………………………… 

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

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

วัตถปุระสงคใ์นการไปครัง้ลา่สดุ (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ , นักเรยีน) 

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

ประเภทของวซีา่องักฤษทีเ่คยไดร้บั เป็นประเภทใด 

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

ระยะเวลาของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดร้ับ เริม่ตัง้แตวั่นที ่..................................... 

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

 

ทา่นเคยไดร้บัการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอื ประเทศอืน่ๆหรอืไม ่

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

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

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

 

ประเทศอืน่ ๆ ทีท่า่นเคยเดนิทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่ัน และ

วัตถปุระสงคใ์นการไป (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 

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

ในกรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน                                                                                                

1.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

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

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

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

ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี ่

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

2.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

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

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

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

ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี ่

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

 

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

 

ขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้ดนิทางเกีย่วกับดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรับ และรายจา่ยตา่งๆ 

งานปัจจบุันท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 

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

ชือ่บรษัิททีท่ างาน 

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

ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ างาน

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

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

....................รหัสไปรษณีย.์...................................... 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 

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

 

ทีอ่ยูข่องตน้สงักัดทีเ่คยท างาน

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

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

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

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

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

 



 
 
 
 
 
 

 

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

ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดวา่เป็น  บัญชอีอมทรัพย ์/ ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวม

เทา่ไหร ่  

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

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

ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทา่ไหร่

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

ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร ่

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

คา่ใชจ้า่ยของทา่นในการไปอังกฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่

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

ในการเดนิทางครัง้นี้ ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น 

..................................................................................ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เชน่ 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม คา่อาหาร ..................................................... ถา้มคีนออก

คา่ใชจ้า่ยใหท้า่นไปอังกฤษ เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่

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

 

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 
 


