
 
 
 
 
 
 
 
 

องักฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์10 วนั 8 คนื 
ซุปตาร.์..เมอืงผูด้ ี ้ผูด้ ีแซบ่บมวา๊กก 

เทีย่ว 3 เมอืงหลวงแหง่เกาะองักฤษ 

ลอนดอน ประเทศองักฤษ  เอดนิเบอระ ประเทศสกอตแลนด ์และ 

คารด์ฟิฟ์ ประเทศเวลส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
พกัเดีย่ว 

05 – 14 พฤษภาคม 2563 63,888 14,000 

09 – 18 มถินุายน 2563 61,888 14,000 



 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก       สนามบนิสวุรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานลอนดอนฮทีโธรว ์

08.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ หมายเลข 7 เคาน์เตอร ์N สายการบนิ บรติชิ แอรเ์วยโ์ดยมเีจา้หนา้ที่
ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้
ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

11.45 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนฮทีโธรว์ ประเทศอังกฤษ โดยสายการบนิ British 
Airways เทีย่วบนิที ่BA10 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

18.25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานลอนดอนฮทีโธรว ์ประเทศอังกฤษ น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงและออกเดนิทางสูโ่รงแรม 

ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั : Park Inn by Radisson London Heathrow หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง       ลอนดอน - หมูบ่า้นไบบวิร ี ่- สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอ วอน - บา้นเกดิ เช็คสเปียร ์- 
แมนเชสเตอร ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [1] 
 น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นไบบวิร ี ่(Bibury) ทีไ่ดร้ับการยกย่องจากวลิเลยีม มอรร์สิ ดไีซ

เนอรเ์สือ้ผา้ นักเขยีน และเป็นผูท้ีม่อีทิธพิลดา้นสงัคมของอังกฤษ วา่เป็นหมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุ
ในอังกฤษ อกีทัง้สถานีโทรทัศน์ฟ็อกซไ์ดย้กยอ่งใหไ้บบวิรีเ่ป็นหมูบ่า้นทีถ่า่ยรปูสวยทีส่ดุ น า
ท่านเดนิเล่นและถ่ายภาพกับหมู่บา้นทีม่ีลักษณะเป็นกระท่อม ประกอบกับแม่น ้าไหลผ่าน 
เป็นหมู่บา้นทีไ่มว่่าจะเดนิหลงไปทางไหนก็ไดร้ปูถ่ายสวยๆแน่นอน น าท่านเดนิทางตอ่ไปที ่
Bourton On The Water ซึง่เป็นอีกหมู่บา้นทีม่ีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ดว้ย
ลักษณะของตัวอาคารทีม่คีวามโดดเดน่เฉพาะ ตัวอาคารปลกูสรา้งดว้ยหนิ ภายในหมบูา้นจะ
มแีมน่ ้าไหลผา่น และยังมเีจา้เป็ดนอ้ยหัวเขยีวเวยีนวา่ยอยูเ่ต็มแมน่ ้า จากนัน้น าทา่นเดนิทาง
สู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอ วอน (Stratford-upon-Avon) เมอืงบา้นเกดิ ของ 
วลิเลยีม เชกสเปียร ์นักเขยีนบทละครชาวอังกฤษ ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นกวเีอกผูย้ ิง่ใหญข่องโลก  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [2] 
 น าท่านเดนิเล่นย่าน Henley Street ถ่ายรูปกับ บา้นเกดิของ วลิเลีย่มส ์เช็คสเปียร ์

Shakespeare's Birthplace เชือ่กันวา่ วลิเลยีม เชกสเปียร ์เกดิและเตบิโตทีบ่า้นหลังนี้ 
 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืง แมนเชสเตอร ์(Manchester) เมอืงทางตอนเหนือ

ของประเทศอังกฤษ มปีระชากรมากเป็นอันดับสองรองจากลอนดอน 
เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร [3]  
ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั : Holiday Inn Manchester Central Park หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม      แมนเชสเตอร ์- สนามฟุตบอลโอลแทรกฟอรด์ - ยอรค์ - ก าแพงเมอืงยอรค์ -  

 ยอรค์มนิสเตอร ์ -  เอดนิเบอระ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [4] 



 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ สนามฟุตบอลโอลแทรกฟอรด์ (Old Trafford Stadium) 
สนามเหยา้ของทมีปีศาจแดง แมนเชสเตอรย์ไูนเต็ด แห่งเมอืงแมนเชสเตอรแ์ห่งนี้ จากนัน้
น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืง ยอรค์ (York) เมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
อังกฤษทีโ่ดดเด่นดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตร์ น าท่านถ่ายภาพ
กับ ก าแพงเมอืงยอรค์ (York City Wall) แนวก าแพงเมอืงโบราณทีโ่อบลอ้มเมอืง และ
สภาพยังคงสมบรูณ์ และถา่ยภาพกับ ยอรค์มนิสเตอร ์(York Minster) มหาวหิารทีใ่หญ่
ที่สุดในประเทศอังกฤษ โดยประวัตศิาสตร์สรา้งขึน้ดว้ยไมเ้พื่อท าพิธศีีลลา้งบาปใหก้ับ
กษัตรยิแ์หง่นอรท์ธมัเบรยี 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [5] 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืง เอดนิเบอระ (Edinburgh) เมอืงหลวงของ ประเทศ

สกอตแลนด ์(Scotland) ที่มีประวัตศิาสตร์ยาวนานนับพันปี และเป็นเมืองที่เจรญิมาก
ที่สุดเมืองหนึ่งในสหราชอาณาจักร เมืองเอดนิเบอระ นั้นขึน้ชือ่ว่าเป็นเมืองแห่งเทศกาล
ต่างๆ มีงานส าคัญมากมายที่ถูกจัดขึ้นที่นี่ เช่น เทศกาลศิลปะนานาชาติ ภาพยนตร์ 
วทิยาศาสตร ์เพลง เป็นตน้ ซึง่เทศกาลประจ าปีสามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วมาทีเ่มอืงนี้เป็น
จ านวนมาก จนท าใหเ้มอืงเอดนิเบอระ ตดิอันดับเมอืงทีม่นัีกท่องเทีย่วมากทีส่ดุเป็นอันดับ
สองของสหราชอาณาจักรรองจากลอนดอน 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร [6]   
ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั : Leonardo Royal Edinburgh Haymarket  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่   เอดนิเบอระ - ปราสาทเอดนิเบอระ - ถนนรอยลัไมล ์- ลเิวอรพ์ูล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [7] 
 น าท่านเขา้ชม ปราสาทเอดนิเบอระ 

(Edinburgh Castle) ปราสาทยุคกลาง
ทีต่ัง้อยู่บนเนินเขาใจกลางเมอืงเอดนิเบอ
ระ ซึ่งที่นี่มีประ วัติศาสตร์ยาวนานมา
มากกว่าหนึ่งพันปี เริ่มมาตัง้แต่ยุคกลาง
โดยเริม่ตน้จากการเป็นพระราชวังของคงิ
เดวดิที่ 1 และเปลี่ยนเป็นพระราชวังของ
องค์กษัตริย์องค์ต่างๆ จนสุดทา้ยไดถู้ก
เปลีย่นเป็นป้อมปราการและฐานทัพทหาร
แทนในศตวรรษที ่17 ซึง่เมือ่กอ่นทีบ่รเิวณ
นี้คือภูเขาไฟ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางประวัตศิาสตรท์ีส่วยและเป็นไฮไลทห์นึ่งของการมาเทีย่วสกอตแลนด์ จากนัน้น าท่าน
เดนิเลน่ที ่ถนนรอยลัไมล ์(Royal Mile Street) ถนนสายชอ้ปป้ิงยา่นคกึคักทีส่ าคัญของ
เมอืงเอดนิเบอระ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [8] 



 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืง ลเิวอรพ์ูล (Liverpool)  เมอืงใหญท่างภาคตะวันตก
เฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองทีม่ีความส าคัญต่อการคา้ของอังกฤษอย่างมาก 
โดยเฉพาะในชว่งศตวรรษที ่18 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร [9]   
ทีพ่กั  น าท่ าน เข้าสู่ท ี่พ ัก :  Mercure Chester North Woodhey House Hotel ห รือ

เทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้      ลเิวอรพ์ูล - สนามฟุตบอลแอนดฟิ์ล -  ยา่นอลัเบริต์ ด็อกค ์- เบอรม์งิแฮม - 

คารด์ฟิฟ์ - ปราสาทคารด์ฟิฟ์ - บรสิตอล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [10] 
 น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ สนามฟุตบอลแอนดฟิ์ล (Anfield) สนามเหยา้ของทมีหงสแ์ดง 

ลเิวอร์พูล แห่งเมืองลเิวอร์พูล จากนั้นน าท่านเดนิเที่ยว ย่านอลัเบริต์ ด็อกค ์(Albert 
Dock) ที่เคยเป็นท่าเรือประจ าเมือง อันดับตน้ๆ ของโลก และเป็นที่ตัง้ของสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญหลายแห่ง จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมือง เบอร์ม ิงแฮม 
(Birmingham) เมอืงทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอันดับทีส่องของอังกฤษ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [11] 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อไปยังเมอืง คารด์ฟิฟ์ (Cardiff) เมอืงหลวงของ ประเทศเวลส์

(Wales) เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การคา้และวัฒนธรรม ในอดตีเป็นเพยีงเมอืงทา่เล็กๆ 
ต่อมาในศตวรรษที่ 19 ไดก้ลายเป็นเมืองท่าหลักที่ใชข้นส่งและกระจายถ่านหินไปทั่ว
ภูมิภาค น าท่านถ่ายภาพกับ ปราสาทคารด์ฟิฟ์ (Cardiff Castle) ที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนานกวา่ 2,000 ปี ในอดตีสรา้งขึน้เป็นพระราชวังและป้อมปราการของชาวโรมันในเกาะ
อังกฤษ น าท่านเดนิทางตอ่สูเ่มอืง บรสิตอล (Bristol) เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยศลิปะวัตนธรรม 
และประวัตศิาสตร ์

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร [12]   
ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั : Ibis Bristol Centre หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก      บรสิตอล - บาธ - โรงอาบน า้โรมนั - ซาลสบ์วัร ี ่- สโตนเฮนจ ์- ลอนดอน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [13] 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาธ (Bath) น าท่านชมไฮไลท์ของเมอืง โรงอาบน ้าโรมัน หรอื 

Roman Bath โรงอาบน ้าโบราณขนาดใหญ่ที่สรา้งขึน้ในสมัยที่ชาวโรมัน เขา้มาบุกยดึ
เกาะอังกฤษ และไดค้น้พบแหลง่น ้าแรใ่นบรเิวณนี้ จงึไดส้รา้งโรงอาบน ้าแหง่นี้ไว ้จากนัน้น า
ท่านเดินทางสู่เมืองซาลส์บวัร ี ่(Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆ แบบอังกฤษอยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงใตข้องกรงุลอนดอน 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [14] 
 น าทา่นชม สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 1ใน 7สิง่มหัศจรรยข์องโลก กลุม่หนิทีต่ัง้เรยีงกัน

อย่างหนา้อัศจรรย์ ทีย่ังคงเป็นปรศินาทางโบราณคด ีซึง่นักโบราณคดเีชือ่ว่ากลุ่มกองหนินี้
อายุกว่า 2000-3000 ปีก่อนครสิตกาล เดนิทางสูเ่มอืง ลอนดอน (London) เมอืงหลวง



 
 
 
 
 
 
 
 

ของประเทศอังกฤษ เมอืงทีเ่ป็นจุดหมายปลายทางของการมาเทีย่วประเทศอังกฤษส าหรับ
หลายๆทา่น 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร [15]   
ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั :  ibis London Greenwich หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด      ลอนดอน - อ็อกฟอรด์ - ปราสาทอ็อกฟอรด์ - มหาวทิยาลยัโบสถเ์ซนตแ์มรีพ่ระแม่

มาร ี- บซิสเ์ตอรเ์อา้ทเ์ลทวลิเลจ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [16] 
 น าท่านเดินทางไปที่  เม ือง อ็อกฟอร์ด 

(Oxford) เมืองแห่งการศึกษาที่มีชื่อเสียง
ของประเทศอังกฤษ เมืองที่มีสถาปัตยกรรม
สมัยกลาง กอธคิ และ นีโอคลาสสกิ ใหเ้ห็น
อยู่ตลอดทางเดนิ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ 
ปราสาทอ็อกฟอร์ด  (Oxford Castle) 
ปราสาทขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม
อังกฤษในชว่งศตวรรษที ่11 – 12 มบีทบาท
ส าคัญในเหตุการณ์ขัดแยง้ของอนาธปิไตย 
ในช่วงศตวรรษที่ 14  จากนั้น ถ่ายรูปต่อที่
บริเวณมหาวทิยาลยัโบสถเ์ซนตแ์มรีพ่ระ
แมม่าร(ีUniversity Church of St. Mary 
the Virgin) ไดร้ับการออกแบบโดย Nicholas Stone เป็นโบสถเ์กา่แก ่โดยมอีายกุวา่พันปี 
เป็นการผสมผสานศลิปะในยุคกลางและศลิปะรว่มสมัย และบรเิวณไมไ่กลกัน เป็นทีต่ัง้ของ 
หอ้งสมุด Radcliffe Camera เป็นหนึ่งในแลนดม์ารค์ทีส่วยงามของเมอืงอ็อกฟอรด์ ซึง่
ค าวา่ “Camera” ในทีน่ีห้มายถงึ “หอ้ง” ในภาษาละตนิ เป็นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลัยอ็อก
ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกทีม่ีชือ่เสยีงหลายท่าน รวมไปถงึ 
Nicholas Hawksmoor และ James Gibbs ดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมโรมันและกรีก
โบราณ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [17] 

น าทา่นเดนิทางไปยัง บซิสเ์ตอร ์วลิเลจ (Bicester Village) กอ่ตัง้ใน ปี 1992 มรีา้นคา้

มากกว่า 9 0 0 รา้นของแฟชั่นชัน้น าของโลกและแบรนดไ์ลฟ์ สไตลค์อลเลคชั่น ทันสมัย 
อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Clarks, D&G, DKNY, Fendi, Gucci, Guess, Hugo 

Boss, Jigsaw, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Max Mara, Molton Brown, Mulberry, Paul 
Smith, POLO, Samsonite, Timberland, Versace, Yves Saint Laurent ฯลฯ  (อิส ร ะ
อาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั : ibis London Greenwich หรอืเทยีบเทา่ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีแ่ปด      อสิระ 1 วนั ทีก่รงุลอนดอน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [18] 
อสิระการท่องเทีย่ว 1 วันเต็ม ทีก่รุงลอนดอนเมอืงหลวงของประเทศอังกฤษ เพือ่ใหท้่าน
เลอืกชมสถานทีท่อ่งเทีย่วอยา่งอสิระ (สามารถรับฟังค าแนะน าจากหัวหนา้ทัวร)์ 

  สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะน า 
1.พระราชวงัเวสตม์นิสเตอรแ์ละบิก๊เบน 
( The Palace of Westminster & Big 
Ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ที่ตีบอกเวลาทุก
หนึ่งชั่วโมง และเป็นนาฬกิาที่มีหนา้ปัดใหญ่
ทีส่ดุในโลก ฝ่ังตรงขา้มทีม่แีม่น ้าเทมสก์ัน้อยู่
เป็นทีต่ัง้ของชงิชา้สวรรคข์นาดใหญ ่
2.สะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพาน
ขา้มแมน่ ้าเทมสท์ีส่ามารถยกเปิดปิดได ้
3.หอคอยลอนดอน (Tower of London) 
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ หอคอยแห่งนี้
เป็นทัง้ป้อมปราการ พระราชวัง ทีจ่ าขังส าหรับ
นักโทษทีม่ยีศศักดิส์งู 
4.ลอนดอน อาย (London Eye) ถ่ายภาพ
กับชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป 
5.Warner Bros. Studio Tour London เป็นสตูดโิอขนาดใหญ่ทีใ่ชถ้่ายท าภาพยนตร์
และละครหลายเรือ่ง โดยเฉพาะเรือ่งแฮรร์ี ่พอตเตอร ์ 
6.Harrods หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังของลอนดอน ทีใ่หค้วามรูส้กึว่าก าลังเดนิชอ้ปป้ิงอยู่ใน
พระราชวัง มสีนิคา้มากมาย โดยเฉพาะ สนิคา้แบรนดเ์นม 

ทีพ่กั  เขา้สูท่ ีพ่กั : ibis London Greenwich หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่กา้    จตัรุสัทราฟลัการ ์- Regent street - ทา่อากาศยานลอนดอนฮทีโธรว ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [19] 
น าถ่ายภาพกับจตัุรสัทราฟลัการ ์(Trafalgar Square) เป็นจัตุรัสทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญใ่จ

กลางเมอืงลอนดอน ตัง้อยูบ่รเิวณหนา้ The National Gallery สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1830 เพือ่
เป็นอนุสรณ์สถานของยุทธนาวทีราฟัลการแ์ละสงครามวอเตอรล์รูะหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส

ในปี ค.ศ. 1805 ซึง่ลักษณะเดน่ของจัตรุัสทราฟัลการก็์คอื มเีสาหนิทีเ่ป็นอนุสาวรยี ์เนลสนั
ตัง้อยู่บรเิวณจุดศูนย์กลาง โดยทีม่สีงิโตโลหะ 4 ตัวลอ้มรอบ จากนัน้น าท่านเดนิเล่นย่าน 

Regent street นั้นเป็นที่รูจั้กกันดีในฐานะแหล่งชอ้ปป้ิงระดับพรีเมี่ยมที่เป็นจุดหมาย
ปลายทางของผูม้าเยือนระดับโลก Regent street ไดร้ับการเขา้ชมจากนักท่องเที่ยวนับ
ลา้นคนในทุกๆ ปี และแต่ละวันนัน้มีผูใ้ชบ้รกิารมากราวๆ 20,000 คน และยังถือเป็นย่าน

รา้นอาหารชือ่ดังมากมายอกีดว้ย 
เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 ถงึเวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานลอนดอนฮทีโธรว ์เพื่อเตรียมตัว
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย และมีเวลาใหท้่านไดท้ า Tax Refund และชอ้ปป้ิงสนิคา้
ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 



 
 
 
 
 
 
 
 

16.10 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ British 
Airways เทีย่วบนิที ่BA09 

 

วนัทีส่บิ    ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ

09.55 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยความประทับใจเต็มเป่ียม 
 

 
**ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่จ านวน 6,000 บาทตอ่ทา่น และ ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถทอ้งถิน่, 

หวัหนา้ทวัรค์นไทย รวมตลอดการเดนิทางเป็นจ านวนทา่นละ 65 ปอนด/์ทา่น/ทรปิ  

คดิเป็นเงนิไทยประมาณ 2,600 บาท   

ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศสามารถใหบ้รกิารวนัละ 12 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

✓ คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่ประเทศอังกฤษ 6,000 บาท/ท่าน (บรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี หาก

ทา่นไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานทตู) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 



 
 
 
 
 
 
 
 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถทอ้งถิน่,หวัหนา้ทวัรค์นไทย รวมเป็น 65 ปอนด/์ทา่น/ทรปิ ท ัง้นี้

ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางข ัน้ต ่า 20 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอื่นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ : 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่าน

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน,การกอ่การจราจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  



 
 
 
 
 
 
 
 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการลว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจราจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของประเทศยุโรป หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจท าใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก ์และ
คนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่ว

ตามโปรแกรม 

14. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศยุโรป สามารถใหบ้รกิารวันละ 12 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ร ิหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 

15. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารุด และสายการบนิแจง้ว่าไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สนิ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ : 

1. กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 50 วันข ึน้ไป คนืค่ามัดจ าทัง้หมด (ในกรณีทีย่ื่นวีซ่าแลว้ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามที่
เกดิข ึน้จรงิ) 

2. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 - 49 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 

3. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 - 39 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

5. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง (ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ) 

6. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่
และ ค่าบรกิารยื่นวซี่า ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิหรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตน้ ค่าสว่นต่างกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่
ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้)  

 
เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการยืน่วซีา่ 
 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่และมอีายุ
ไม่เกนิ 3 ปี ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่ก็ตามควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายตอ่การอนุมัตวิซีา่  

2. เอกสาระส าคญัสว่นบคุคล  
2.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น และ แปลภาษาอังกฤษ  

2.2 ส าเนาบัตรประชาชน หรอื ส าเนาบัตรขา้ราชการ  
2.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส และ แปลภาษาอังกฤษ   
2.4 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่หรอืนามสกลุ และ แปลภาษาอังกฤษ (ถา้ม)ี 

3. กรณีเป็นพนกังานบรษิทั 



 
 
 
 
 
 
 
 

    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่าน ัน้ โดยระบุต าแหน่ง อัตรา
เงนิเดอืนในปัจจุบัน วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางาน เพือ่เดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะ

กลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด (มอีายุไม่ต า่กว่า 1 เดอืนนับจากวันออกถงึวันทีย่ืน่) 
4. กรณีเป็นเจา้ของกจิการ  

ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสอืรับรองที่คัดไวไ้ม่เกนิ 3 เดือน พรอ้มวัตถุประสงคห์รือใบเสยีภาษีและหลักฐาน
การเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
5. หลกัฐานทางการเงนิ 

- Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืน ฉบบัจรงิ ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเทา่น ัน้ (วันทีข่อไม่ควรเกนิ 1 เดอืน 
นับจากวันทีย่ื่น วันทีส่ดุทา้ยของการเดนิบัญชไีม่ควรเกนิ 15 วันนับจากวันทีย่ื่น) ควรเลอืกเล่มทีม่ีการเขา้ออกของ

เงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต า่กว่า 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ย
ในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา 
- Bank Certificate ฉบบัจรงิ วนัทีอ่พัเดทตรงกนักบั Statement 

(ในกรณีที่ผูอ้ื่นเป็นคนออกค่าใชจ้่ายให ้ตอ้งมีหลักฐานเชือ่มโยงความสัมพันธ์พรอ้มยื่นเอกสารฉบับแปลภาษา
อังกฤษ) และเอกสาร Sponsor เพื่อยื่นยันว่าเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายทัง้หมดใหก้ับบุคคลนัน้ตลอดทัง้การเดนิทาง

ในทรปินี้ **สถานทตูไม่รับพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน** 
6. กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด นอกเหนือจาก
เอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดง ความรับผดิชอบตอ่ค่าใชจ้่ายและการ

กลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู เ้ด ินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดว้ยแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ 
7. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน นกัศกึษา  

จะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากทางสถาบันการศกึษา ภาษาอังกฤษ (ตวัจรงิ) เทา่นัน้ 
 (มอีายุไม่ต า่กว่า 1 เดอืนนับจากวันออกถงึวันทีย่ืน่) 

8. กรณีทีเ่ด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี  
8.1 ไม่ไดเ้ดนิทางไปกบับดิา มารดา หรอื เพยีงคนใดคนหนึง่ 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่า่นอยู่ (แปลภาษาอังกฤษ) 

- บัตรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา และ (แปลภาษาอังกฤษ) 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้่าย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสตูบิัตรฉบับภาษาไทย และ (แปลภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารเชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหฉ้บับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

8.2 เดนิทางไปกบับดิา มารดา  
- บัตรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้่าย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสตุบิัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวันทีม่ายืน่ขอวซีา่ บดิาและมารดา ตอ้งเดนิทางมาเซ็นแบบฟอรม์การรอ้งขอวซีา่ใหก้บับุตร ** 
9. การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ และกลุ่มสหราช
อาณาจักร เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวีซา่ สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหาก

ตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทาง
บรษัิทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่

เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสาร ดงักลา่วเชน่กนั 
10. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่ในดลุย

พนิจิของสถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่นเนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกู บันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
11. การยื่นวีซ่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมัดจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่น ก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนนิขัน้ตอน

การยืน่วซีา่ได ้
 
** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายการแปลเอกสารให ้ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิใบละ 500 บาท ** 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

**** ขอ้มลูทีท่า่นใหจ้ะตอ้งเป็นไปอยา่งละเอยีดและเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นความจรงิเทา่น ัน้ เนือ่งจาก

องักฤษ จะตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบเพือ่ท าการนดัหมาย  

และขอ้มลูจะถูกสง่ไปยงัสถานทูตองักฤษกอ่นวนันดัหมายยืน่  

กรณุาสง่แบบฟอรม์นีพ้รอ้มกบัหนา้ส าเนาหนงัสอืเดนิทางของทา่นประกอบกนั **** 

กรณุากรอกใหค้รบถว้น อยา่ปลอ่ยวา่งไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / อาชพีอสิระ  

***กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ และกรอกขอ้มลูใหค้รบทกุชอ่ง*** 

*1.  ชือ่-สกลุ (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................ 

ชือ่-สกลุเดมิ กรณีมกีารเปลีย่นชือ่หรอืชือ่-สกลุเดมิ กอ่นแตง่งาน .................................................................. 

ชือ่-สกลุ บดิา(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................ 

วัน/เดอืน/ปี ทีเ่กดิ ..................................................... สถานทีเ่กดิ ........................................................ 

ชือ่-สกลุ มารดา (ภาษอังกฤษ)....................................................................................................... ....... 

วัน/เดอืน/ปี ทีเ่กดิ ..................................................... สถานทีเ่กดิ ........................................................ 

*2.  สถานภาพ  โสด   แตง่งานจดทะเบยีน  แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน  หยา่  หมา้ย  

กรณีสมรส แลว้ กรณุาแจง้ วัน-เดอืน-ปี ทีส่มรส (กรณีมทีะเบยีนสมรส ใสร่ายละเอยีดตามทะเบยีนสมรส) 

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

(กรณีไม่มทีะเบยีนสมรส หรอือยู่กนิฉันสามี-ภรรยา ใสร่ายละเอยีดวัน-เดอืน-ปี คร่าวๆทีเ่ร ิม่อยูก่นิฉันทส์ามี-

ภรรยา .............................................................................................................................................  

(กรณีสถานภาพหยา่ ใสร่ายละเอยีดวัน-เดอืน-ปี ตามใบหย่า) ......................................................................  

(กรณีสถานภาพแยกกนัอยู่ ใสร่ายละเอยีดวัน-เดอืน-ปี คร่าวๆ) ..................................................................... 

*3.   กรณีทา่นทีแ่ตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไมก็่ตาม กรณุากรอกรายละเอยีดของ คู่

สาม-ีภรรยา 

ชือ่-นามสกลุ (ภรรยา/สาม)ี................................................................................................................... 

วัน/เดอืน/เกดิ (ภรรยา/สาม)ี................................................................................................................. 

สถานทีเ่กดิ (ภรรยา/สาม)ี ...................................... เลขพาสปอต  (ภรรยา/สาม)ี........................................ 

สญัชาต ิ...........................................................................................................................................  

*กรณุาใสร่ายละเอยีดบตุร หากมบีตุรดว้ยกนั (ภาษาองักฤษ) 

ชือ่บุตร 1. ชือ่.................................................................................................................................... 

วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..................................... สถานทีเ่กดิ......................................... สญัชาต ิ......................  

ทีอ่ยู่................................................................................................................................................ 

เบอรโ์ทร........................................................................................................................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 

ชือ่บุตร 2. ชือ่.................................................................................................................................... 

วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..................................... สถานทีเ่กดิ......................................... สญัชาต ิ......................  

ทีอ่ยู่................................................................................................................................................ 

เบอรโ์ทร........................................................................................................................................... 

ชือ่บุตร 3. ชือ่.................................................................................................................................... 

วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..................................... สถานทีเ่กดิ......................................... สญัชาต ิ......................  

ทีอ่ยู่................................................................................................................................................ 

เบอรโ์ทร........................................................................................................................................... 

*4.ทีอ่ยูป่จัจบุนั ของผูส้มคัร(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................... 

รหัสไปรษณีย.์................... *ทา่นอยู่อาศยัมาแลว้กีปี่..................... กรณีอยู่อาศยัต า่กว่า 2 ปี กรุณาระบุทีอ่ยู่ที่

เคยอาศยัมากอ่นหนา้ ..........................................................................................................................

โทรศพัทบ์า้น ....................................................... *โทรศพัทม์อืถอื......................................................  

*อเีมล.์............................................................................................................................................. 

*5.ชือ่สถานทีท่ างาน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................... 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................... 

ต าแหน่งหนา้ที ่(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................. 

*วนัเร ิม่ท างาน................................................................................................................................. 

*รายไดต้อ่เดอืน.............................................................กรณุากรอกใหส้อดคลอ้งกบับญัชทีีใ่ชย้ ืน่วซีา่ 

*รายไดต้อ่ปี.........................................กรณุากรอกใหส้อดคลอ้งกบับญัชทีีใ่ชย้ ืน่วซีา่ โดยใหท้า่นค านงึ

จากรายไดต้อ่เดอืน.  

ประเภทของงานทีด่แูลรบัผดิชอบ/ประเภทของงานทีอ่งคก์รท าอยู่.........................................................

เบอรโ์ทรศพัท…์................................................................................................................................ 

*กรณีศกึษาอยู่  ชือ่สถาบันการศกึษา......................................................................................................

ทีอ่ยู่สถาบันการศกึษา..........................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย ์ ...........................................โทรศพัท.์.......................................................................... 

ระดบัชัน้ / หลกัสตูรการศกึษา............................................................................................................... 

กรณีอุดมศกึษา ศกึษาคณะใด .......................................... สาขา/ภาควชิา ............................................... 

*6.  ชือ่บุคคลทีร่่วมเดนิทางไปดว้ย........................................................................................................

ความสมัพันธก์บัผูเ้ดนิทางร่วมครัง้นี้ (ระบุ)................................................................................................     

*7.ทา่นมพีาสปอตกีเ่ลม่ ................................................................................................................... 

หมายเลขพาสปอตเลม่ที ่1 .............................วัน/เดอืน/ปีทีอ่อก.................วัน/เดอืน/ปีที่หมดอายุ............... 

หมายเลขพาสปอตเลม่ที ่1 .............................วัน/เดอืน/ปีทีอ่อก.................วัน/เดอืน/ปีที่หมดอายุ............... 

*8.ทา่นเคยไดร้บัวซีา่องักฤษหรอืไม ่......................... (กรณีทีเ่คยใหร้ะบวุนัที)่................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 

*9.ทา่นเคยเดนิทางเขา้ยุโรปคร ัง้สดุทา้ยหรอืไม ่................ (กรณีทีเ่คยใหร้ะบวุนัที)่............................ 

กรณีเคยไดว้ซีา่เชงเกน้ ไดจ้ากประเทศอะไร.................................................................................... 

*10.  ทา่นเคยพมิพล์ายนิว้มอืส าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ คร ัง้ลา่สดุปี ...........(กรณีทีเ่คยใหร้ะบุ

วนัที)่ ................... 

*11.  ทา่นเป็นผูด้แูลคา่ใชจ้า่ยดว้ยตวัทา่นเอง  ใช ่  ไมใ่ช ่(กรณีทีไ่มใ่ชใ่หร้ะบุบคุคลหรอืใครเป็น

ผูด้แูลคา่ใชจ้า่ยของ

ทา่น) ............................................................................................................................. 

 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

การยืน่วซีา่ประเทศองักฤษจ าเป็นตอ้งสง่เลม่พาสปอตเขา้สถานทตูเพือ่ใหส้ถานทตูพจิารนา โดย

ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 15 – 30 วนั ซึง่ท ัง้หมดขึน้อยูก่บัทางสถานทตูเป็นสว่นพจิรณา 

 

***กรณีจ าวันเกดิไม่ไดก้รุณาระบปีุ พ.ศ./ค.ศ. คร่าวๆ*** 

 


