
 

 

 
 

 

 

 
 

 
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรุงเทพฯ – ลอนดอน ✈ ✈ ✈  

2. 
กรุงเทพฯ - ลอนดอน – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– เมอืงบาธ –เมอืงคาร์ดฟิฟ์  

เมอืงหลวงประเทศเวลส ์
✈ O O 

MERCURE 

HOLLAND HOUSE 

3. Bourton On The Water  – บา้นเชค็สเปียร ์– ลเิวอรพ์ูล O O O 
INDIGO 
LIVERPOOL 

4. 
ลิเวอร์พูล – วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือเลคดิสทริค - เมืองเอดินเบิร์ก 

ประเทศสก็อตแลนด ์
O O O 

HOLIDAY INN 

EDINBURGH   



 

5. ปราสาทเอดนิบะระ – นวิคาสเซลิ O O  O 
HOLIDAY INN 

WASHINGTON 

6. นวิคาสเซลิ – แมนเชสเตอร ์– สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์   O O X 
CROWN PLAZA 
CITY CENTRE 

7. แมนเชสเตอร ์– Bicester Village Outlet – ลอนดอน O O X 
ALOFT LONDON 
EXCEL 

8. อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกทอ่งเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงเพิม่เตมิตามอธัยาศยั O   X X 
ALOFT LONDON 
EXCEL 

9 หอนาฬกิาบกิเบน – พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์– สนามบนิฮทีโธรว ์–  กรุงเทพฯ   O O ✈  

10 กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  

 
 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – ลอนดอน 

22.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู4 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ

ไทย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2: กรุงเทพฯ - ลอนดอน – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– เมอืงบาธ –เมอืงคารด์ฟิฟ์  เมอืงหลวง

ประเทศเวลส ์

00.15 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตลิอนดอน ฮทีโธรว ์ เทีย่วบนิที ่TG 910 ***คณะเดนิทางต ัง้แต่

วนัที ่6 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 00.50 น. และถงึลอนดอน เวลา 07.15 น.*** 

06.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮทีโธรว ์ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 7 ชัว่โมง)    น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงซาลสิบวัรี ่น าทา่นชมเสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 

1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกในยุคก่อนประวัตศิาสตร์ มอีายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหนิขนาดใหญ่ 

ตัง้อยูก่ลางทุง่ราบกวา้งใหญ ่ซึง่ไมม่ใีครทราบวัตถปุระสงคใ์นการสรา้งอยา่งชดัเจน 

กลางวนั       รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

  ออกเดนิทางต่อสูเ่มอืงบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่น ้าเอวอนในบรเิวณทีม่นี ้าพุรอ้นธรรมชาตทิี่

เป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชาวโรมันสมัยทีย่ังเรอืงอ านาจ และเป็นผูส้รา้งโรงอาบน า้โรมนั และยังไดเ้ป็นเมอืง

มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั ซึง่มปีระวัติ

การคน้พบทีน่่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมอืง คอื บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบอ่น ้าแร่รอ้นคงิส ์

ส่วนทีส่อง คอื บรเิวณวัด และส่วนทีส่าม คอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กท่องเทีย่วหรอืชาวเมอืงใชบ้รกิาร

น ้าแรซ่ ึง่มทีัง้สระวา่ยน ้า,บอ่น ้าแรเ่ย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน ้า และสว่นทีเ่ป็น Turkish Bath  จากนัน้เดนิทางตอ่

สูเ่มอืงคารด์ฟิฟ์ (Cardiff) เมอืงหลวงประเทศเวลส ์(Wales) หนึง่ในเครอืจักรภพ กลางใจเมอืงเป็น

ทีต่ัง้ของปราสาทคารด์ิ๊ฟ เดมิเป็นทีพ่ านักของขุนนางผูป้กครองเมอืง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ 

จากนัน้ผ่านชมศาลาวา่การเมอืงและกลุม่อาคารโบราณเกา่แกผ่่านชมเมอืง สวนสาธารณะคารด์ิ๊ฟ,   สนาม

กฬีามลิเลนเนยีม, อาคารทีท่ าการของรัฐ 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั MERCURE HOLLAND HOUSE หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่3: Bourton On The Water  – บา้นเช็คสเปียร ์– ลเิวอรพ์ลู 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางไปยังเมอืงเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water  ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีไ่ดรั้บการโหวต

ใหเ้ป็นหมูบ่า้นทีม่คีวามสวยงามมากทีส่ดุในอังกฤษ ดว้ยลักษณะของตัวอาคารทีม่คีวามโดดเดน่เฉพาะ 

ปลูกสรา้งตัวอาคารดว้ยหนิ ซึง่เป็นหนิ Cotswold stone เท่านัน้ ภายในหมูบา้นจะมแีม่น ้า Windrush 

ไหลผ่าน มเีป็ดหัวเขยีวสวยงามเวยีนว่ายเต็มแมน่ ้า เป็นหมูบ่า้นทีม่ธีรรมชาตสิดุแสนโรแมนตคิ จากนัน้



 

เดนิทางต่อสู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเอวอน อันเป็น

บา้นเกดิของวลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์กวทีีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุขององักฤษ   

กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าเทีย่วชมเมอืงแสตรทฟอรด์ ซึง่ ร่มรืน่ไปดว้ยสวนสาธารณะ น าทา่นชมบา้นเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก) 

และชวีติความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี ชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity แม่น ้าเอวอนอันเงยีบสงบ และ

สถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึจากรา้นคา้มากมาย 

จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงลเิวอรพ์ูล (Liverpool) ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงวัฒนธรรมแห่งยโุรป

ในปี 2008 และยงัเป็นเมอืงถิน่ก าเนดิของวงดนตรสีีเ่ตา่ทองหรอืเดอะบทีเทลิ 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั      เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม INDIGO LIVERPOOL หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่4: ลเิวอรพ์ลู – วนิเดอรเ์มยีร ์– ลอ่งเรอืเลคดสิทรคิ - เมอืงเอดนิเบริก์ ประเทศสก็อตแลนด ์

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นออกเดนิทางสู่เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(Windermere) สู่เขตเลคดสิทรคิ (Lake District) 

อุทยานแห่งชาติที่ไดรั้บการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กวา้งขวางและครอบคลุม

ทะเลสาบถึง 16 แห่ง น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ดว้ยการล่องเรอื

เลคดสิทรคิ ทีท่่านจะไดช้ืน่ชมกับความเป็นธรรมชาตใินทะเลสาบ จากแอมเบลิไซดส์ู่เมอืงเบาวเ์นส 

ทา่มกลางทัศนยีภาพอนังดงามยิง่ 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่านเขา้สูเ่มอืงเอดนิเบริก์ (Edinburgh) เมอืงหลวงของสก็อตแลนด ์ดนิแดนทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีท่ี่

สวยงาม น าทา่นเดนิทางสูย่า่นเมอืงเกา่ สูถ่นนรอยลัไมล ์ถนนสายส าคัญทีเ่ชือ่มสูพ่ระต าหนักโฮลีรู่๊ด ซึง่

เป็นที่ประทับของพระราชนิี เวลาเสด็จเยอืนสกอตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรแีห่ง 

สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแหง่ชาตสิก็อตอนัน่าภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมัย 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
 

ทีพ่ัก       เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOLIDAY INN EDINBURGH  หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่5: ปราสาทเอดนิบะระ – นวิคาสเซลิ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ (Edinburgh Castle) อันสง่างามดว้ยท าเลทีต่ัง้บนเนนิเขาสูง 

มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมมุเมอืง เคยเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิส์ก๊อต แบง่เป็นสว่นต่างๆอยา่งน่าชม 

อาท ิสว่นของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญเ่รยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญ่

ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีทีผ่่านมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่12 

เพื่อร าลกึถงึพระมารดาของกษัตรยิเ์ดวดิที่ 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชัน้ในส่วนที่เป็น The Palace จัด

แสดงเกีย่วกบัเรือ่งราวของราชวงศแ์หง่สก็อต 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้ออกเดนิทางสู่เมอืงนวิคาสเซลิ (Newcastle) ศูนยก์ลางของการคา้ขนแกะและต่อมาเป็น

เหมอืงถ่านหนิอันดับตน้ของประเทศ ในครสิตศ์ตวรรษที ่16   นวิคาสเซลิไดรู้จั้กในชือ่ของเมอืงต่อเรอื 

โดยเป็นศูนยก์ลางการตอ่เรอืทีส่ าคัญของโลกแหง่หนึง่ และยังเป็นทีต่ัง้ของ สโมสรฟตุบอลนวิคาสเซลิ

ยไูนเต็ด 

ค า่        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  HOLIDAY INN WASHINGTON หรอืเทยีบเทา่   
  

 



 

วนัที ่6: นวิคาสเซลิ – แมนเชสเตอร ์– สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์   

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมอืงอุตสาหกรรม   ที่มชี ือ่เสยีงจากการเป็นเมอืง

อุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศลิปะ สือ่ และธุรกจิขนาดใหญ ่อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีต่ัง้ของ

สโมสรทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังในวงการฟตุบอลของโลก โดยมสีโมสรฟตุบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์

ยไูนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซติี ้และสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร ์เคานต์ี ้  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคา่ร อาหารพืน้เมอืง (Fish and Chips) 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ ของสโมสรแมนยฯู ทีจ่ัดวา่รวยทีส่ดุในโลก เป็นสนาม

ทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลยี ์สเต

เดยีม (Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทมีชาตอิังกฤษเพยีงแห่งเดยีว และใหญ่เป็นอันดับที ่

11 ของยุโรปนอกจากนั้นยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทัง้เขา้          

ชมพพิธิภณัฑ ์ที่รวบรวมประวัตคิวามเป็นมาตัง้แต่เริม่ก่อตัง้สโมสร และ ยังมสี ิง่ของ ถว้ยรางวัลต่างๆ 

แสดงโชวอ์ยูด่ว้ย จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของทมีทีท่า่นชืน่ชอบในรา้น MEGA STORE ที่

มากมายไปดว้ยของที่ระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล จากนั้น น าท่านสู่ย่าน Manchester 

Piccadilly ถนนช้อปป้ิงที่คกึครื้นที่สุดของเมือง หรือเดินเลือกซื้อสินคา้ในหา้ง Manchester 

Arndale หา้งขนาดใหญ่และ Market Street ที่มีรา้น แบรนด์ดังเรียงรายเต็มไปหมดไม่แพ ้oxford 

street ในลอนดอน 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CROWN PLAZA CITY CENTRE หรอืเทยีบเทา่   
 

วนัที ่7: แมนเชสเตอร ์– Bicester Village Outlet – ลอนดอน 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่Bicester Village outlet ชอปป้ิงจุใจ มหีลากหลายแบรนดด์ังใหท้่านใหเ้ลอืกสรร อาท ิ

เ ช่น  Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, 

Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระสนุกกับการเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น าภายใน OUTLET จากนัน้เดนิทางเขา้สูม่หา

นครลอนดอน (London) เมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางส าคัญทางธุรกจิ การเมอืง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตร์

ของโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง การสือ่สาร การบนัเทงิ แฟชัน่ ศลิปะ และเป็นทีย่อมรับวา่มอีทิธพิล

ไปทั่วโลก และยงัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีใ่หญแ่ละส าคัญของยโุรปอกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  ALOFT LONDON EXCEL หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่8: อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกทอ่งเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงเพิม่เตมิตามอธัยาศยั 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มลู หรอื ค าแนะน า และ ทางบรษิทัไมม่รีถบรกิารสง่ คา่ใชจ้า่ย

ท ัง้หมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 

เช่น ชมพิพิธภณัฑบ์รติชิ (British Museum) ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ดา้นประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมของมนุษยทีส่ าคัญทีส่ดุและใหญท่ีส่ดุในโลก มกีารก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ใน

เบือ้งตน้วัตถทุีเ่ก็บรวบรวมไวส้ว่นใหญเ่ป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) ซึง่เป็นแพทย์

และนักวทิยาศาสตร์ พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะเป็นครัง้แรกในวันที่15 มกราคม พ.ศ. 

http://th.wikipedia.org/wiki/แมนเชสเตอร%E0%B9%258
http://th.wikipedia.org/wiki/แมนเชสเตอร%E0%B9%258


 

2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากเูฮาส ์เมอืงบลมูสเ์บอรร์ ีกรงุลอนดอน อนัเป็นสถานทีต่ัง้ของอาคารพพิธิภณัฑ์

ในปัจจุบัน  หรือ เลือกซือ้สิน้คา้ในยา่นไนซบ์รดิจ ์ซ ึง่เป็นที่ตัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัอยา่ง ฮาร์

วยี ์นโิคล และ แฮรร์อดส ์ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น าจากทั่วทกุมมุโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮร์

รอดส์ที่นิยมกันอย่างมาก รวมทัง้มีรา้นคา้แฟชั่นมากมายตัง้อยู่บรเิวณ High Street เช่น Accessorize, 

H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally  และยงัมถีนนสโลน ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของรา้น 

Super Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, 

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

Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

 อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ 

 
 เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  ALOFT LONDON EXCEL หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่9:   หอนาฬกิาบกิเบน – พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์– สนามบนิฮทีโธรว ์–  กรงุเทพฯ   

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเทีย่วชม มหานครลอนดอน ผ่านพคิคาดลิลีเ่ซอรค์สั (PiccadillyCircus) เดมิเป็นวงเวยีนที่

บรรจบของถนน 6 สาย มนี ้าพ ุและรปูปัน้อรีอสตรงกลาง และเขา้สูไ่ชน่าทาวน ์ยา่นชมุชนชาวจนีกลางมหา

นครลอนดอน ผ่านจตัุรสัทราฟัลกา้ร  ์(Trafagal Square) ที่รายลอ้มไปดว้ยอาคารที่น่าสนใจ ผ่าน

มหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ที่มยีอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานทีใ่ชจั้ด

พระราชพธิอีภเิษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สูจั่ตุรัสรัฐสภามหา

วหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ทีต่ัง้ของรัฐสภาอังกฤษมาตัง้แต่ตน้ศตวรรษที ่16 และ

ยังเป็นทีต่ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จั้กกันดใีนนามหอนาฬกิาบิก๊เบน ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทุกหนึง่

ชั่วโมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญ่ทีสุ่ดในโลกและฝ่ังตรงขา้มทีม่แีม่น ้าเทมสก์ัน้อยู่เป็นทีต่ัง้ของชงิชา้

สวรรค ์ลอนดอน อาย ชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบัสะพานหอคอย (Tower 

Bridge) สะพานขา้มแมน่ ้าเทมสท์ีส่ามารถยกเปิดปิดได ้จากนัน้ถา่ยรูปคูก่บัหอคอยลอนดอน (Tower 

of London) สถานทีท่ีเ่กดิเหตแุหง่ประวัตศิาสตรอ์นัเกรยีงไกร ยิง่ใหญน่องเลอืด หรอืแมแ้ต่ซบัซอ้นซอ่น

เงือ่น มอีดตีทีย่าวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คกุ และแดนประหาร 

กลางวนั       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจนี โฟรซ์ซี ัน่ เพือ่ล ิม้รสเป็ดยา่งอนัเลือ่งชือ่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงวนิดเ์ซอร ์(Windsor) เพือ่เขา้ชมพระราชวงัวนิดเ์ซอร ์(Windsor Castle) 

เป็นพระราชวังตัง้อยู่ที่วนิด์เซอร์ สรา้งโดยสมเด็จพระเจา้วลิเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1070

สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก ์พระราชวังวนิดเ์ซอรเ์ป็นพระราชฐานทีย่ังมผีูอ้ยูอ่าศัยทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก

และเป็นพระราชฐานทีเ่กา่ทีส่ดุทีม่ผีูอ้ยูอ่าศัยทีต่่อเนื่องกันมาตัง้แต่เริม่สรา้ง ใหท้่านไดเ้ขา้ชม พพิธิภัณฑ์

ตา่งๆ อาท ิพพิธิภณัฑอ์าวธุ ชดุอศัวนินักรบ โลห่ ์ตราประจ าตระกลูขนุนาง ภาพวาดฝีพระหัตถป์รนิซพ์ลิลปิ 

พระฉายาลักษณ์สว่นพระองค ์ของใชส้ว่นพระองค ์ในวาระเฉลมิฉลองพระชนมายคุรบ 90 พรรษา 

17.00 น. พาท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธรว ์เพือ่ใหท้่านไดม้เีวลาท า คนืภาษแีละเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีใน

สนามบนิ 

21.25 น.  ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่TG 917 ***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่6 เม.ย. 62 เป็นตน้

ไป ออกเดนิทาง เวลา 21.25 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 15.00 น.*** 

วนัที ่10:   กรงุเทพ 

16.00 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

** หมายเหต ุโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ** 



 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั 

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน 

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
  

 

โปรแกรม : Check in – Windsor  องักฤษ เวลส ์

สกอตแลนด ์10 วนั 7 คนืโดยสายการบนิไทย (TG) 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง : 26 ธ.ค. 61-4 ม.ค.62, 28 ธ.ค.61-6 ม.ค.62 (ปีใหม)่ 
 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 88,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 88,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 13,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 88,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
88,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 52,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศองักฤษ(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ า เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 

5,600 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 



 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง : 18-27 ม.ค. 62 // 5-14 ก.พ. 62   

  // 1-10, 22-31 ม.ีค. 62 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 76,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 76,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 13,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 76,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
76,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 50,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศองักฤษ(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ า เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 

5,600 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง : 6-15 เม.ย. 62 
  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 85,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 85,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 85,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
85,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 49,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศองักฤษ 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ า เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 5,600 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  11-20 เม.ย. 62 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 88,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 88,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 88,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
88,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 52,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศองักฤษ 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ า เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 5,600 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง : 30 เม.ย.-9 พ.ค. 62 // 10-19 พ.ค. 62,  

    24 พ.ค.-2 ม.ิย. 62 // 7-16 ม.ิย.62,  

    28 ม.ิย.-7 ก.ค. 62    

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 72,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 72,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 72,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
72,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 45,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศองักฤษ 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ า เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 5,600 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

✓ คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิ

จ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

✓ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

✓ คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

✓ คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 



 

✓ คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

✓ คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

✓ คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

✓ คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทาง

สายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศองักฤษ (จ านวน 5,600 บาท ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (17 ปอนด)์ 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (20 ปอนด)์ 

 

เงือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชภีายใน 1วัน หลังจากการจอง ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้

เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวัน

จอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสาร

ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดง

ตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

 



 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบ

ลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึ

เลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษา

อยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เนื่องจาก

ประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่าง

ส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั้นๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลา

เดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้ง

เป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ

ทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ

ตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไป   ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได  ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่น   ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือค่าตั๋วเครื่องบนิ 

(กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 



 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และ  หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะ

ไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่

กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง

เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 20 วนัท าการ 

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

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและ

ทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป 

สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมี

ครบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

 



 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญ่เขา้บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ 

จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  

  

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้อัพเดทไมเ่กนิ 15 

วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT 

พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 



 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่า

เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอื

ศนูยแ์ปล พรอ้มประทับตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไมส่ามารถใชต้ัวทีแ่ปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

            

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีำประเทศองักฤษ 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทกุขอ้ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 
ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาไทย 

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

ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสอืเดนิทาง 

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

ชือ่-นามสกลุเกา่ ทีเ่คยใชก้อ่นเปลีย่น 

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

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

เปลีย่นเมือ่วนัที ่(วนั/เดอืน/ปี) ................................... 
 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ..................................................................เชือ้ชาต.ิ.........................  

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

   

ทีอ่ยู ่( ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กับทีอ่ยูปั่จจบุันคนละทีอ่ยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด) 

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

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

รหัสไปรษณีย.์.................................. ทา่นอาศัยอยูใ่นบา้นหลังนีม้าเป็นเวลา …......ปี ............เดอืน 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.................................หมายเลขโทรศัพทท์ีท่ างาน ................................ 

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

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

หมายเลขหนังสอืเดนิทางปัจจบุัน ............................วนัทีอ่อก..................หมดอาย.ุ....................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ .........................วนัทีอ่อก..................... หมดอาย.ุ...................... 
 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม ่…………………. 

วนั/เดอืน/ปี ทีเ่คยเขา้ประเทศอังกฤษครัง้ลา่สดุ .............................................  

รวมทัง้หมดกีว่นั .................... 

วตัถปุระสงคใ์นการไปครัง้ลา่สดุ (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ , นักเรยีน) ……………………………………………………. 

ประเภทของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดรั้บ เป็นประเภทใด ………………………………………………………………….. 

ระยะเวลาของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดรั้บ เริม่ตัง้แตว่นัที ่................................ถงึวันที ่....................... 
 



 

ทา่นเคยไดรั้บการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอื ประเทศอืน่ๆหรอืไม…่……………………………………………………. 
 

เหตผุลทีถ่กูปฏเิสธ ........................................ วนั/เดอืน/ปี ทีถ่กูปฏเิสธ ....................................... 
 

ประเทศอื่น ๆ ที่ท่านเคยเดนิทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดือนปี ที่ไป รวมกี่วัน และ

วตัถปุระสงคใ์นการไป (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ, นักเรยีน) 

1.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

2.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

3.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

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

วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

5.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

 

สถานภาพ  

.........โสด    

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

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

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

........ หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

 

ใ น ก ร ณี ส ม ร ส แล ้ว ทั้ ง จ ดท ะ เ บี ย น แ ล ะ ไ ม่ จ ดท ะ เ บี ย น  ต ้อ ง ก ร อ ก ร า ย ล ะ เ อี ย ด เพิ่ ม เ ติม                                                                                                       

ชือ่ นามสกลุ ของคูส่มรส………………………………………………......................................................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส………………………….สถานทีเ่กดิ.................. 

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

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

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

ทีอ่ยูปั่จจบุันของคูส่มรส ……………………………………………………………………………………………………… 

 

ในกรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน  

1.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร .......................................................................................................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร..............................................สถานทีเ่กดิ............................................. 

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

ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี…่………………………………………………………………………………………………………. 

2.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร .......................................................................................................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร..............................................สถานทีเ่กดิ............................................. 

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

ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี…่………………………………………………………………………………………………………. 
 

ประวตัขิองบดิา                                                                                                                                

ชือ่ของบดิา .................................................... นามสกลุของบดิา ............................................ 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา .................... สถานทีเ่กดิของบดิา....................ประเทศทีเ่กดิ ..................  

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

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

 

 



 

ประวตัขิองมารดา                                                                                                                                                

ชือ่ของมารดา ..............................................  นามสกลุของมารดา ............................................ 

วนั/เดอืน/ปีเกดิของมารดา ................ สถานทีเ่กดิของมารดา.................. ประเทศทีเ่กดิ ..................  

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

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

 

ขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้ดนิทางเกีย่วกับดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรับ และรายจา่ยตา่งๆ 

งานปัจจบุันท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 

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

ชือ่บรษัิททีท่ างาน………………………………………………………………………………………………………………. 

ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ างาน 

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

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

วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ท างาน ............................................... เงนิเดอืน .................................บาท 

 

กรณี นักเรยีน / นักศกึษา ระบชุือ่โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย 

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

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

 

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

........เคย ........ไมเ่คย 

ถา้เคย ระบอุาชพีทีท่ า , ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 

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

ชือ่ตน้สงักัดทีเ่คยท างาน……………………………………………………………………………………………………… 
 

ทีอ่ยูข่องตน้สงักัดทีเ่คยท างาน 

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

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

วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ท างาน ................................ วนั/เดอืน/ปี ทีอ่อกจากงาน .................................... 

 

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

ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดว่าเป็น  บัญชอีอมทรัพย ์/ ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเท่าไหร่   

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

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

ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทา่ไหร…่………………………………………………………………………………….. 

ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร…่………………………………………………… 

คา่ใชจ้า่ยของทา่นในการไปอังกฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร…่………………………………………………………… 

ในการเดนิทางครัง้นี ้ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น..................................................................... 

เป็นคนจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม คา่อาหาร……………………………………………… 

ถา้มคีนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นไปอังกฤษ เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่.................................... 

 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
 

 
 

 

 

 


