
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

ปราสาทเอดินบะระ | สนามฟุตบอล แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด | เสาหินสโตนเฮนจ ์

หา้งแฮรร์อดส ์| ถนนออ๊กฟอรด์ | หานาฬิกาบิกเบน | ชอ้ปป้ิง BICESTER OUTLET 
 

  
 

EDINBURGH CASTLE AND STONEHENGE  
สกอตแลนด ์เวลส ์อังกฤษ 8 วัน 5 คืน 
เดินทาง มีนาคม – กรกฎาคม 2563 

 

ราคาแนะน าเพียง  49,900.- 



 

2007-0701-EDIEK02                                                        www.smileytour.com                                                          Page 2 of 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  เคาน์เตอร์ T สายการ

บินเอมิเรตส ์ เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 
 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เอดินบะระ – ปราสาทเอดินบะระ 
03.30 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 377 

** คณะเดนิทางวนัที่ 10 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 03.30 น. และถึงดไูบ เวลา 06.55 น. ** 
07.15 น. ถึงสนามบนิดไูบ น าท่านเปลีย่นเครื่องเพื่อเดินทางต่อ 
08.45 น. ออกเดินทางต่อสู่เอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด ์โดยสายการบินอิมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 23 

** คณะเดนิทางวนัที่ 10 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.55  น. และถึงเอดินบะระ  เวลา 
14.50  น. ** 

13.00 น. ถึงสนามบินเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด ์(Scotland) (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) น า
ท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านเขา้สู่ เมืองเอดินบะระ (Edinburgh) เมืองหลวงของ
สกอตแลนด ์(Scothland) ดินแดนที่ตั้งอยู่ในพืน้ที่ที่สวยงาม น าท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าสู่ถนนรอยัล
ไมล์ (Royal Mile) ถนนสายส าคัญที่เชื่อมสู่พระต าหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็นที่
ประทบัของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด ์และเคยเป็นที่ประทบัของพระนางแมรีแห่ง สกอต ฝ่ังตรง
ขา้มเป็นรฐัสภาแห่งชาติสกอตอันน่าภาคภูมิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย แลว้น าท่านเขา้ชมปราสาท
เอดินบะระ (Edinburgh Castle) อันสง่างามดว้ยท าเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมมุ
เมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริยส์กอต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและ
ก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวนัตลอด 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – เอดินบะระ – ปราสาทเอดินบะระ 

วนัที่ 3. เอดินบะระ – แมนเชสเตอร ์– เขา้ชมสนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์ 

วนัที่ 4  แมนเชสเตอร ์– เมืองสแตรทฟอรด์  – Bourton On The Water – เมืองออกซฟอรด์ 

วนัที่ 5. เมืองออกซฟอรด์ – เสาหินสโตนเฮนจ ์– ลอนดอน 

วนัที่ 6. อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอธัยาศยั 

วนัที่ 7. เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – Bicester Village outlet – สนามบิน 
วนัที่ 8. ดูไบ – กรุงเทพฯ 
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150 ปีที่ผ่านมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในคริสตศ์ตวรรษที่ 12 เพื่อร  าลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเ์ดวิดที่ 
1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชัน้ในส่วนที่เป็น The Palace จดัแสดงเกี่ยวกบัเรื่องราวของราชวงศแ์ห่งสกอต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม COURTYARD EDINBURGH WEST หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี 3 เอดินบะระ – แมนเชสเตอร ์– เข้าชมสนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงจากการเป็นเมือง
อตุสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศนูยก์ลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่ตัง้ของสโมสร
ที่มีชื่อเสียงโด่งดงัในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด และ
แมนเชสเตอร ์ซิตี ้และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร ์เคานต์ี ้  

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

สโมสรแมนยูฯ ที่จดัว่ารวยที่สดุในโลก เป็นสนามที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ขององักฤษ รองรบัแฟนบอลไดม้ากถึง 
76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย ์สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติองักฤษ
เพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอนัดบัที่ 11 ของยุโรปนอกจากนัน้ยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษที่ ยูฟ่า รบัรอง
เป็นสนาม 5 ดาว รวมทัง้เขา้ชมพิพิธภัณฑ ์(Museum) ที่รวบรวมประวตัิความเป็นมาตัง้แต่เริ่มก่อตัง้สโมสร 
และ ยงัมีสิ่งของ ถว้ยรางวลัต่างๆ แสดงโชวอ์ยู่ดว้ย จากนัน้อิสระใหท้่านเลือกซือ้ของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่น
ชอบในรา้น MEGA STORE ที่มากมายไปดว้ยของที่ระลึกหลากหลายชนิดส าหรบัแฟนบอล  
** หมายเหตุ หากไม่สามารถเข้าชมสนามฟุตบอลและพิพิธภัณฑไ์ด้ เช่น ในวันท่ีมีการแข่งขัน 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
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ค ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม AC MARRIOTT SALFORD QUAY หรือเทียบเท่า 
  

วันท่ี 4 
แมนเชสเตอร ์– เมืองสแตรทฟอรด์  – Bourton On The Water – 
เมืองออกซฟอรด์ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น า้เอวอน อันเป็นบา้น

เกิดของ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ  น าท่านเที่ยวชม
เมืองแสตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มรื่นไปดว้ยสวนสาธารณะ น าชมบ้านเช็คสเปียร์ (ด้านนอก) และชีวิตความ
เป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น ้าเอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ใน
ประวตัิศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกบักวีเอกผูน้ี ้อิสระใหท้่านเลือกซือ้สินคา้ที่ระลึกจากรา้นคา้มากมาย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารกั Bourton On The Water  ซึ่งเป็นหมู่บา้นที่ไดร้บัการโหวตใหเ้ป็น

หมู่บา้นที่มีความสวยงามมากที่สดุในอังกฤษ ดว้ยลักษณะของตวัอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสรา้ง
ตวัอาคารดว้ยหิน ซึ่งเป็นหิน Cotswold stone เท่านัน้ ภายในหมบูา้นจะมีแม่น า้ Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหวั
เขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น า้ เป็นหมู่บา้นที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติก จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่
เมืองออกซฟอร์ด (Oxford) เมืองแห่งการเรียนรู ้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในดา้นประวัติศาสตร ์เป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย ที่มีอายุมากกว่า 800 ปี เมืองที่ เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าขุนนางต่างๆมากมาย รวมทั้ง 
นกัวิชาการและนบัตัง้แต่ศตวรรษที่ 9 เป็นตน้มา และยงัเป็นเมืองสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง Harry Potter 
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ภาพยนตรท์ี่มีชื่อเสียงโด่งดงัในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองออกซฟอรด์ มีเวลาเวลาใหท้่านเดินเล่นชม
เมืองมหาวิทยาลยัแห่งนี ้

ค ่า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม RAMADA OXFORD หรือเทียบเท่า 

  

วันท่ี 5 เมืองออกซฟอรด์ – เสาหินสโตนเฮนจ ์– ลอนดอน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลิสบัวร่ี (Salisbury) ชมเสาหินสโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยข์องโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร ์มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่ง
ราบกวา้งใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวตัถุประสงคใ์นการสรา้งอย่างชดัเจน 

  
 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน (London) เมืองที่ เป็นศูนย์กลางส าคัญทางธุรกิจ การเมือง 

วัฒนธรรม และประวัติศาสตรข์องโลก เป็นผูน้  าดา้นการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ 
และเป็นที่ยอมรบัว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยงัเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และส าคญัของยุโรปอีกดว้ย จากนัน้
อิสระใหท้่านไดส้นุกกบัการเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั บริเวณถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford Street) ซึ่งเรียกได้
ว่าเป็นศูนยก์ลางการช้อปปิ้งในกรุงลอนดอน มีรา้นคา้เสือ้ผา้แฟชั่น เคร่ืองประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมาย
ตลอดแนวถนนกว่า 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 ยงัมีหา้งสดุ
หรูอย่าง Selfridges ที่มีสินคา้ซุปเปอรแ์บรนด ์ตัง้อยู่อีกดว้ย   



 

2007-0701-EDIEK02                                                        www.smileytour.com                                                          Page 6 of 17 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก 

 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 อิสระเท่ียวชมลอนดอนตามอัธยาศัย 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อิสระเต็มวัน โดยหัวหน้าทัวรใ์ห้ข้อมูล หรือค าแนะน า และทางบริษัทฯ ไม่มีรถบริการรับส่ง  
* พิพิธภัณฑบ์ริติช (British Museum) ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภณัฑด์า้นประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมของมนษุย์
ที่ส  าคญัที่สดุและใหญ่ที่สดุในโลก มีการก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ้งตน้วตัถุที่เก็บรวบรวม
ไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ 
พิพิธภณัฑแ์ห่งนีเ้ปิดใหบ้ริการแก่สาธารณะเป็นครัง้แรกในวนัที่15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตา
กูเฮาส ์เมืองบลมูสเ์บอรร์ี กรุงลอนดอน อนัเป็นสถานที่ตัง้ของอาคารพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนั 
* หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London)  เป็นพระราชวงัหลวงและป้อมปราการตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้เทมส์
ในกรุงลอนดอนในอังกฤษเป็นพระราชวังที่เดิมสรา้งโดยพระเจา้วิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078
เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ พระราชวังเป็นรูจ้ักกันในนามว่า “หอคอยแห่งลอนดอน” หรือ “หอ” ใน
ประวตัิศาสตร ์ตวัปราสาทตัง้อยู่ภายในโบโรแห่งทาวเวอรแ์ฮมเล็ทสแ์ละแยกจากดา้นตะวนัออกของนครหลวง
ลอนดอน (City of London) ดว้ยลานโล่งที่เรียกว่าเนินหอคอยแห่งลอนดอน หรือ “ทาวเวอรฮ์ิล” (Tower Hill) 
ยุโรป    
* ย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge)  ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ฮารวี์ย์ นิโคล (Harvey 
Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นชัน้น าจากทั่วทกุมมุโลก รวมทัง้กระเป๋า
แฮรร์อดสท์ี่นิยมกันอย่างมาก รวมทั้งมีรา้นคา้แฟชั่นมากมายตั้งอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, 
H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally  และยงัมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็น
ที่ตั้ งของร้าน Super Brands อาทิ  เช่น  Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore 
Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce 
& Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯค่าใชจ้่ายทัง้หมดเป็นความรบัผิดชอบของตวัท่านเอง 

ท่ีพัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 
  

วันท่ี 7 
เท่ียวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – BICESTER VILLAGE OUTLET – 
สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชมมหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลี่เซอรคั์ส (Piccadilly Circus) เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบ

ของถนน 6 สาย มีน า้พุ และรูปป้ันอีรอสตรงกลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน ์ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานคร
ลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafagal Square) ที่รายลอ้มไปดว้ยอาคารที่น่าสนใจ ผ่านมหาวิหาร
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เซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใชจ้ดัพระราชพิธีอภิเษก
สมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สู่จตัรุสัรฐัสภามหาวิหารเวสทม์ินสเ์ตอร ์
(Westminster Abbey) ที่ตั้งของรฐัสภาอังกฤษมาตั้งแต่ตน้ศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่
รูจ้กักนัดีในนามหอนาฬิกาบิกเบน (Big Ben) ที่มีความสงู 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่
มีหนา้ปัดใหญ่ที่สุดในโลกและฝ่ังตรงขา้มที่มีแม่น า้เทมสก์ั้นอยู่เป็นที่ตั้งของชิงช้าสวรรค ์ลอนดอน อาย 
(London Eye) ชิงชา้สวรรคท์ี่สูงที่สุดในยุโรป จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) 
สะพานขา้มแม่น า้เทมสท์ี่สามารถยกเปิดปิดได ้จากนัน้ถ่ายรูปคู่กับหอคอยลอนดอน (Tower of London) 
สถานที่ที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตรอ์ันเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแมแ้ต่ซับซอ้นซ่ อนเงื่อน มีอดีตที่
ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวงั คกุ และแดนประหาร 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี  (เป็ดย่างโฟรซี์ซ่ัน) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ Bicester Village outlet อิสระใหท้่านชอ้ปปิ้ง จุใจ มีหลากหลายแบรนดด์ังให้

ท่ านให้ เ ลื อกสรร  อาทิ  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 าท่านเดนิทางสู่สนามบินลอนดอนแกตวคิ  เพื่อใหท้่านไดม้ีเวลาท าคืนภาษี (Tax Refund) 
และเลือกซือ้สินคา้ปลอดภาษีในสนามบิน 

20.25 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ดไูบ โดยสายการบินเอมเิรตส ์เท่ียวบินท่ี  EK 10 
** คณะเดนิทางวนัที่ 10 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.45 น. และถึงดไูบ เวลา 07.35 น. ** 
 

วันท่ี 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
07.20 น. ถึงสนามบินดไูบ น าท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ 
09.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372 

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

18.40 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
*********************************************************************************************** 
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EDINBURGH CASTLE AND STONEHENGE  
สกอตแลนด ์เวลส ์อังกฤษ 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
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 59,900.- 59,900.- 59,900.- 36,100.- 10,900.- 

10 – 17 มิ.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 36,100.- 10,900.- 

15 – 22 ก.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 37,100.- 10,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หน้าที ่
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1  ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
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6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกันอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
  ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได ้** 
 เบีย้ประกันเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์  
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนัก

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศองักฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ช าระพรอ้มเงินมดัจ า) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (14 ปอนด)์ 
7. ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (16 ปอนด)์ 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส่์วนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส่์วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา 
ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัท
ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและ
อาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้  
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3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก
หรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเ ล่มเก่า ให้กับทางบริษัท
ดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือ
เดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ 
และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่
นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน
การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
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1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะ
ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
 

เอกสารประกอบการขอวซี่าประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

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

ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทูตแลว้ ไม่สามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอื

ส าหรับประทับวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวัน

เดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรุณาน ามา

ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สญัชาติไทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่

ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทาง

บรษิทัให้ทราบทนัที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อก าหนดของทาง

สถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทย

ได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 

เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  
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3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดเงนิฝาก 

ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง 

ถ่ายส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบัญช ี

โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญช ี

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทุก

เดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT 

พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้่านถ่ายส าเนาสมุด

บัญชมีาทัง้สองเล่ม (ทัง้เล่มเกา่ –เลม่ใหม่) 

 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไม่ควรแต่งบัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญ่เขา้บัญชกีอ่นยืน่วี

ซา่ จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตุใหท้่านถูกปฏเิสธวซีา่ได ้  

     

 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมุดเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้อัพเดทไม่

เกนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น

STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสัมพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor 

Letter) 

 

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น 

สัญญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
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(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดย

มารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้

สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมี

รายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวีซา่ พรอ้ม

เดนิทางมาสัมภาษณ์กับบุตรทีส่ถานทูตดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปล

หรอืศูนยแ์ปล พรอ้มประทับตราจากรา้นหรอืศูนยแ์ปลเทา่นัน้ ไม่สามารถใชตั้วทีแ่ปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 

 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำประเทศอังกฤษ 
 

(กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทุกขอ้ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวีซา่ของท่าน) 
 
ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาไทย 

................................................................................................................... 
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ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสอืเดนิทาง 

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

ชือ่-นามสกลุเกา่ ทีเ่คยใชก้อ่นเปลีย่น 

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

เหตุผลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) .............................. 

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

 

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

สัญชาต ิ............................ สถานทีเ่กดิ........................... ประเทศ........................... 

 

ทีอ่ยู่ ( ถา้ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น กับทีอ่ยู่ปัจจุบันคนละทีอ่ยู่กรุณาแจง้รายละเอยีด) 

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

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

....................รหัสไปรษณยี.์.................................. ท่านอาศัยอยู่ในบา้นหลังนี้มาเป็นเวลา 

…......ปี ............เดอืน 

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

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

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

มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด ..................เล่ม     

หมายเลขหนังสอืเดนิทางปัจจุบัน ........................ 

วันทีอ่อก...............................หมดอายุ.............................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ......................... 

วันทีอ่อก...............................หมดอายุ............................... 

 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม่ ………………………………………………………………… 

วัน/เดอืน/ปี ทีเ่คยเขา้ประเทศอังกฤษครัง้ล่าสดุ .............................................  

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

วัตถุประสงคใ์นการไปครัง้ล่าสดุ (ท่องเทีย่ว , ธุรกจิ , นักเรยีน) 

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

ประเภทของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดรั้บ เป็นประเภทใด 

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

ระยะเวลาของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดรั้บ เริม่ตัง้แต่วันที ่..................................... 

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

 

ท่านเคยไดรั้บการปฏเิสธวีซา่อังกฤษ หรอื ประเทศอืน่ๆหรอืไม่ 

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

เหตุผลทีถู่กปฏเิสธ ..........................................................  

วัน/เดอืน/ปี ทีถู่กปฏเิสธ ....................................... 

 

ประเทศอืน่ ๆ ทีท่่านเคยเดนิทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีวั่น และ

วัตถุประสงคใ์นการไป (ท่องเทีย่ว , ธุรกจิ, นักเรยีน) 

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

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

วัตถุประสงคใ์นการไป .......................... 

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

วัตถุประสงคใ์นการไป .......................... 

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

วัตถุประสงคใ์นการไป .......................... 

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

วัตถุประสงคใ์นการไป .......................... 

 

สถานภาพ  

.........โสด    

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

......... แตง่งานแลว้ (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน)            

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

........ หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

 

ในกรณีสมรสแลว้ทัง้จดทะเบยีนและไม่จดทะเบยีน ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ                                                                                                       

ชือ่ นามสกลุ ของคู่สมรส 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของคู่สมรส

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

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

เชือ้ชาต ิ..........................................  สัญชาต ิ............................................. 

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

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

ทีอ่ยู่ปัจจุบันของคู่สมรส 

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

ในกรณีทีม่บุีตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทุกคน                                                                                                

1.ชือ่ นามสกลุ ของบุตร 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร 

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

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

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

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

ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที ่

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

2.ชือ่ นามสกลุ ของบุตร 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร 

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

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

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 
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หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที ่

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

 

ประวัตขิองบดิา                                                                                                                                                

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

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

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

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

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

เชือ้ชาต ิ................................... สัญชาต.ิ..................................... 

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

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

ประวัตขิองมารดา                                                                                                                                               

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

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

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

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

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

เชือ้ชาต ิ................................... สัญชาต ิ..................................... 

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

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

 

ขอ้มูลสว่นตัวของผูเ้ดนิทางเกีย่วกับดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 

งานปัจจุบันท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

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

ชือ่บรษัิททีท่ างาน 

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

ทีอ่ยู่ของบรษัิททีท่ างาน

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

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

....................รหัสไปรษณยี.์...................................... วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ท างาน  

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

 

กรณี นักเรยีน / นักศกึษา ระบุชือ่โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย 

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

ระดับชัน้ทีเ่รยีนอยู่ ........................................หลักสตูรทีก่ าลังเรยีน 

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

 

ท่านเคยท างานเหล่านี้หรอืไม่ (ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ)  

........เคย ........ไม่เคย 

ถา้เคย ระบุอาชพีทีท่ า , ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

.................................................................... 
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ชือ่ตน้สังกัดทีเ่คยท างาน 

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

 

ทีอ่ยู่ของตน้สังกดัทีเ่คยท างาน

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

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

....................รหัสไปรษณยี.์......................................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ริม่ท างาน 

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

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

 

ท่านมสีมุดบัญชเีงนิฝากหรอืไม่                ........ม ี     .......ไม่ม ี                                                                       

ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดว่าเป็น  บัญชอีอมทรัพย ์/ ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวม

เท่าไหร่   

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

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

ท่านไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวต่อเดอืนเท่าไหร่

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

ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเท่าไหร่ 

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

ค่าใชจ้่ายของท่านในการไปอังกฤษเป็นจ านวนเงนิเท่าไหร่ 

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

ในการเดนิทางครัง้นี้ ใครเป็นคนออกค่าใชจ้่ายใหท้่าน 

..................................................................................ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ เชน่ 

ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ..................................................... ถา้มคีนออก

ค่าใชจ้่ายใหท้่านไปอังกฤษ เขาไดจ้่ายใหเ้ป็นจ านวนเงนิเท่าไหร่ 

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

 

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้สิน้ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 
 


