
 

 
 
 

 

 

 
บินสู่เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ เดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด 

เข้าชมสนามฟุตบอลของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด  
ตื่นตาต่ืนใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

ช้อปปิ้งจุใจที่ห้างแฮร์รอดส ์และถนนอ๊อกฟอร์ด ใจกลางกรุงลอนดอน  



 

 
15.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน

เอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
18.20 น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบี้ โดยสายการบินเอทิฮัด เท่ียวบินท่ี EY 405 

 

22.00 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี้ น าท่านเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อเดินทางต่อ 
02.20 น. ออกเดินทางต่อสู่เอดินเบิร์ก ประเทศสก็อตแลนด์ โดยเท่ียวบินท่ี EY31 
07.20 น. ถึงสนามบินเอดินเบิร์ก ประเทศสก็อตแลนด์ (SCOTLAND) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) 

น ำท่ำนผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร น ำท่ำนเข้ำสู่  เมืองเอดินเบิร์ก (EDINBURGH) เมืองหลวง
ของสก็อตแลนด์ (SCOTHLAND) ดินแดนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงำม น ำท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนเมืองเก่ำ สู่
ถนนรอยัลไมล์  (ROYAL MILE) ถนนสำยส ำคัญที่ เชื่ อมสู่ พระต ำหนักโฮลี่ รู๊ด  (PALACE OF 
HOLYROOD HOUSE) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระรำชินี เวลำเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นที่
ประทับของพระนำงแมรีแห่ง สก็อต ฝั่งตรงข้ำมเป็นรัฐสภำแห่งชำติสก็อตอันน่ำภำคภูมิใจ ด้วย
สถำปัตยกรรมร่วมสมัย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน   
แล้วน ำท่ำนเข้ำชม ปราสาทเอดินบะระ  (EDINBURGH CASTLE ) อันสง่ำงำมด้วยท ำเลที่ตั้งบนเนินเขำ
สูง มองเห็นเด่นเป็นสง่ำจำกทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่ำงๆอย่ำงน่ำ
ชม อำทิ ส่วนของป้อมปรำกำรและก ำแพงปรำสำทโบรำณ มีปืนใหญ่เรียงรำย รวมทั้งประเพณีกำรยิงปืน
ใหญ่ในเวลำ 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่ำนมำ, โบสถ์เซนต์ มำกำเร็ต สร้ำงในคริสต์ศตวรรษที่ 
12 เพื่อร ำลึกถึงพระมำรดำของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้ำสู่พระรำชฐำนชั้นในส่วนที่เป็น THE PALACE 
จัดแสดงเกี่ยวกับเร่ืองรำวของรำชวงศ์แห่งสก็อต 

 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

   น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ NOVOTEL EDINBURGH PARK หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง อาบูดาบี้ – เอดินบะระ – ปราสาทเอดินบะระ 

วันแรก กรุงเทพฯ 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จำกนั้นออกเดินทำงสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) สู่เขต เลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) 
อุทยำนแห่งชำติที่ได้รับกำรขนำนนำมว่ำดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้ำงขวำงและครอบคลุมทะเลสำบ
ถึง 16 แห่ง น ำท่ำนสัมผัสกับบรรยำกำศของ ด้วยกำร ล่องเรือเลคดิสทริค ที่ท่ำนจะได้ชื่นชมกับควำมเป็น
ธรรมชำติในทะเลสำบจำกแอมเบิลไซด์ สู่เมืองเบำว์เนส ท่ำมกลำงทัศนียภำพอันงดงำมยิ่ง  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
จำกนั้นออกเดินทำงสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) เมืองอุตสำหกรรมที่มีชื่อเสียงจำกกำรเป็น
เมืองอุตสำหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลำงศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนำดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ตั้ง
ของสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงกำรฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่ 
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ต แลงคำเชียร์ เคำน์ตี้    

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
   น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ CROWNE PLAZA MANCESTER CITY CENTER หรือเทียบเท่า 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำคณะเข้ำชม สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD STADIUM AND MUSEUM 
TOUR ) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่ำรวยที่สุดในโลก เป็นสนำมที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับ
แฟนบอลได้มำกถึง 76,212 คน เป็นรองจำกสนำมเวมบลีย์ สเตเดียม (WEMBLEY STADIUM) สนำม
ฟุตบอลของทีมชำติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจำกนั้นยังเป็น 1 ใน 2 
สนำมในอังกฤษที่ ยูฟ่ำ รับรองเป็นสนำม 5 ดำว รวมทั้งเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ (MUSEUM) ที่รวบรวมประวัติ
ควำมเป็นมำตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งสโมสร และ ยังมีสิ่งของ ถ้วยรำงวัลต่ำงๆ แสดงโชว์อยู่ด้วย จำกนั้นอิสระให้
ท่ำนเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่ำนชื่นชอบในร้ำน MEGA STORE ที่มำกมำยไปด้วยของที่ระลึก
หลำกหลำยชนิดส ำหรับแฟนบอล (หมายเหตุ หากไม่สามารถเข้าชมสนามฟุตบอลและพิพิธภัณฑ์ได้ เช่น 
ในวันท่ีมีการแข่งขัน ฯลฯ ทางบริษัทขอคืนค่าใช้จ่าย 700 บาท ต่อท่าน *** คณะเดินทางวันท่ี 4 – 11 
พ.ค.2559 ไม่สามารถ เข้าชมทัวร์สนามฟุตบอลได้ เนื่องจากเป็นวันท่ีมีนัดแข่งขัน อิงจากข้อมูลการ
ตารางการเตะฟุตบอล ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2558 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้***)  จำกนั้นน ำท่ำน
เดินทำงสู่ CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET  

วันที่สาม เอดินบะระ – วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือเลคดิสทริค – แมนเชสเตอร์ 

วันที่สี่ เข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด  – OUTLET – ลิเวอร์พูล                                         



 

 
เท่ียง  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย   
 ให้เวลำท่ำนอิสระที่  CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET เพื่อซื้อสินค้ำที่ลดรำคำแบบสุดๆ

อิสระให้ท่ำนได้เดินเล่นเลือกซื้อสินค้ำมีกว่ำ 140 ร้ำนค้ำ อำทิ เช่น AMANI, BARBOUR, GAP, DIESEL, 
FRENCH CONNECTION,POLO RALPH LAUREN, HUGO BOSS, SAMSONITE, BURBURY, 
SUPERDRY, CALVIN KLEIN, NEXT, MULBURRY, M&S OUTLET ฯลฯ จำกนั้นออกเดินทำงสู่
เมืองลิเวอร์พูล (LIVERPOOL) ได้รับกำรยกย่องให้เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็น        
เมืองถิ่นก ำเนิดของวงดนตรีสี่เต่ำทองหรือเดอะบีทเทิล   

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
   น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  LIVERPOOL MARRIOTT HOTEL CITY CENTER หรือเทียบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทำงต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (STRATFORD UPON AVON) เมืองท่ีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำเอ
วอน อันเป็นบ้ำนเกิดของ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (WILLIAM SHAKESPEARE ) กวีท่ีมีชื่อเสียง
ท่ีสุดของอังกฤษ  น ำท่ำนเท่ียวชม เมืองแสตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มรื่นไปด้วยสวนสำธำรณะ น ำชม
บ้านเช็คสเปียร์ (ด้ำนนอก) และชีวิตควำมเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชม โบสถ์เก่าแก่ HOLY 
TRINITY แม่น้ ำเอวอนอันเงียบสงบ และสถำนท่ีในประวัติศำสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ 
อิสระให้ท่ำนเลือกซื้อสินค้ำท่ีระลึกจำกร้ำนค้ำมำกมำย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน    
จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ เมืองคาร์ดิฟฟ์ (CARDIFF) เมืองหลวงประเทศเวลส์ (WALES) หนึ่งใน
เครือจักรภพ กลำงใจเมืองเป็นท่ีตั้งของปรำสำทคำร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นท่ีพ ำนักของขุนนำงผู้ปกครอง
เมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยก ำแพงโบรำณ จำกนั้นผ่ำนชม ศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคาร

วันที่ห้า  ลิเวอร์พูล – บ้านเช็คสเปียร์ – คาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงประเทศเวลส์ 



 

โบราณเก่าแก่ ผ่ำนชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ท าการ
ของรัฐ  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ CARDIFF MARRIOTT หรือเทียบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทำงต่อสู่ เมืองบาธ (BATH) ตั้งอยู่ในหุบเขำของแม่น้ ำเอวอนในบริเวณที่มีน้ ำพุร้อนธรรมชำติที่
เป็นที่ตั้งถิ่นฐำนของชำวโรมันสมัยที่ยังเรืองอ ำนำจ และเป็นผู้สร้ำงโรงอำบน้ ำโรมัน (ROMAN BATH) 
และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น ำท่ำนเข้ำชม พิพิธภัณฑ์
น้ าแร่ร้อนโรมัน (ROMAN BATH MUSEUM) ซึ่งมีประวัติกำรค้นพบที่น่ำสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่ม
อำคำรส ำคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ ำแร่ร้อนคิงส์ (THE SACRED SPRING)  ส่วนที่
สอง คือ บริเวณวัด และส่วนที่สำม คือ บริเวณที่เปิดบริกำรให้นักท่องเที่ยวหรือชำวเมืองใช้บริกำรน้ ำแร่
ซึ่งมีทั้งสระว่ำยน้ ำ, บ่อน้ ำแร่เย็น-ร้อน,ห้องอบไอน้ ำ และส่วนที่เป็น TURKISH BATH    

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองซาลิสบัวร่ี (SALISBURY) น ำท่ำนชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (STONEHENGE) 
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศำสตร์ มีอำยุกว่ำ 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนำดใหญ่ 
ตั้งอยู่กลำงทุ่งรำบกว้ำงใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทรำบวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงอย่ำงชัดเจน จำกนั้นน ำท่ำนเดิน
ทำงเข้ำสู่ มหานครลอนดอน (LONDON) เมืองที่เป็นศูนย์กลำงส ำคัญทำงธุรกิจ กำรเมือง วัฒนธรรม และ
ประวัติศำสตร์ของโลก เป็นผู้น ำด้ำนกำรเงิน กำรเมือง กำรสื่อสำร กำรบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นที่
ยอมรับว่ำมีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และส ำคัญของยุโรปอีกด้วย 

วันที่หก  คาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – ลอนดอน 



 

 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (FISH&CHIPS)   
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ DORSETT SHEPHERDS BUSH หรือเทียบเท่า 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่ำน พิคคาดิลลี่เซอร์คัส (PICCADILLY CIRCUS) เดิมเป็นวงเวียน
ที่บรรจบของถนน 6 สำย มีน้ ำพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลำง และเข้ำสู่ ไชน่าทาวน์ ย่ำนชุมชนชำวจีนกลำง
มหำนครลอนดอน ผ่ำน จัตุ รัสทราฟัลก้าร์ (TRAFALGAR SQUARE) ที่รำยล้อมไปด้วยอำคำรที่
น่ำสนใจ ผ่ำน มหาวิหารเซนต์ปอล (ST.PAUL’S CATHEDRAL) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ
โลก สถำนที่ใช้จัดพระรำชพิธีอภิเษกสมรสระหว่ำงเจ้ำฟ้ำชำยชำร์ล และเลดี้ไดอำน่ำ สเปนเซอร์ แล้วเข้ำ
สู่จัตุรัสรัฐสภำ ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของมหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ (WESTMINSTER ABBEY) ที่ตั้ง
ของรัฐสภำอังกฤษมำตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ตั้งของหอนำฬิกำที่รู้จักกันดีในนำมหอนำฬิกำ
บิกเบน (BIG BEN) ที่มีควำมสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลำทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนำฬิกำที่มีหน้ำปัดใหญ่ที่สุดใน
โลกและฝั่งตรงข้ำมที่มีแม่น้ ำเทมส์กั้นอยู่เป็นที่ตั้งของชิงช้ำสวรรค์ลอนดอน อำย (LONDON EYE) ชิงช้ำ
สวรรค์ที่สู งที่สุดในยุโรป  จำกนั้นน ำท่ำน  ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของพระราชวังบั้คกิ้งแฮม 
(BUCKINGHAM PALACE) ที่ประทับของพระรำชินีอลิซำเบธที่  2 และพระสวำมี  ใจกลำงกรุง
ลอนดอน 

 
 
 

วันที่เจ็ด  เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – ถนนอ๊อกฟอร์ด – สนามบิน 



 

เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน โฟร์ซีซั่น เพื่อลิ้มรสเป็ดย่างอันเลื่องชื่อ  
จำกนั้ นพ ำท่ ำน เลื อกซื้ อสิ้ น ค้ ำใน  ย่ าน ไนซ์ บ ริดจ์  (KNIGHTS BRIDGE)  ซึ่ ง เป็ นที่ ตั้ งของ
ห้ำงสรรพสินค้ำชื่อดังอย่ำง ฮาร์วีย์ นิโคล(HARVEY NICOLE) และ แฮร์รอดส์ (HARRODS) ที่ท่ำน
สำมำรถเลือกซื้อสินค้ำแฟชั่นชั้นน ำจำกทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋ำแฮร์รอดส์ที่นิยมกันอย่ำงมำก 
รวมทั้งมี ร้ำนค้ำแฟชั่นมำกมำยตั้งอยู่บริเวณ HIGH STREET เช่น ACCESSORIZE, H&M, ZARA, 
KIPLING, GANT, HUGO BOSS, PORSCHE DEIGN, BALLY  แ ล ะ ยั ง มี ถ น น ส โล น (SLOANE 
STREET) ที่เป็นที่ตั้งของร้ำน SUPER BRANDS อำทิ 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   

 
16.00 น. พาท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อให้ท่านได้มีเวลาท า คืนภาษี (TAX REFUND) และเลือกซื้อสินค้า

ปลอดภาษีในสนามบิน  
20.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี EY18  

 
06.35 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี้ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
08.40 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี EY408 

***คณะเดินทางวันที่ 4 พ.ค. 2559 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 10.10 น. โดยเท่ียวบิน EY404 และ ถึง
สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 19.50 น. *** 

18.20 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
*** หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ *** 

 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่

สำมำรถควบคุมได้ เช่น ทรัพย์สินส่วนตัวหำย, กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองไม่อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง 

วันที่แปด  อาบูดาบี้ – กรุงเทพฯ 



 

รวมทั้งในกรณีที่ท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน้ ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเข้ำหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 กรณีทีค่ณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่ำน

ทรำบล่วงหน้ำ 14 วันก่อนกำรเดินทำง  
 เมื่อท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขของหมำยเหตุทุกข้อแล้ว 
 ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัท

ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง     29 เม.ย. – 6 พ.ค., 4 – 11, 19 – 26 พ.ค., 18 – 25, 8 – 15 มิ.ย. 2559 

อัตราค่าบริการ ราคา 
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 69,900.- 

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่ำน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 69,900.- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,500.- 
เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 69,900.- 

เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (กรุณาอ่านข้อมูล
เพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 

69,900.- 

ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ  27,000.- 

***   ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 5,500 บาท   *** 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ 
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง CONFIRM เท่านั้น) 

80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
                  

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ำตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทำงไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ ำนวนวัน และอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของสำยกำรบิน) 
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 
 ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
 ค่ำห้องพักในโรงแรมตำมที่ระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ  (3 ดำว – 4 ดำว) 



 

 ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร 
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร 
 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงรำยบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้ **  
o เบี้ยประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
o เบี้ยประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
o **ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน , รักษา

ต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
o **ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน , รักษา

ต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถตลอดรำยกำรเดินทำง 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดท ำหนังสือเดินทำง 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น  ค่ำเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำน้ ำหนัก

เกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 20 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิ้น,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรค
ประจ ำตัว, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สูญหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นต้น 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ ต่อคน ต่อวัน : 8 X 2 = 16 ปอนด์) 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

 กรุณามัดจ า 20,000 บาท / ท่าน ภำยใน 36 ชั่วโมงหลังกำรจอง โดยโอนเงินเข้ำบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณิชย์  (สาขา หนึ่งพัน) 
ชื่อบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 
เลขท่ีบัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 ท่ีนั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจ าแล้วเท่านั้นพร้อมส่งส ำเนำ
หน้ำพำสปอร์ตของผู้ที่เดินทำง ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำ ภำยใน  3 วันนับ
จำกวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ  



 

 ช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทำง 20วัน หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมัติวีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตุจ ำเป็น 

ทำงบริษัทขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง 

 เมื่อได้รับกำรยืนยันว่ำกรุ๊ปออกเดินทำงได้ ลูกค้ำจัดเตรียมเอกสำรให้กำรขอวีซ่ำได้ทันที  กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละ
สถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขั้นตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รำยบุคคล (แสดงตน) 
ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพื่อประกอบกำรตัดสินใจก่อนกำรจองได้จำกทำงเจ้ำหน้ำที่ 

 หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้ าหน้าท่ี ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

 หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอำยุ, มีโรคประจ ำตัว หรือไม่
สะดวกในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า 
 กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้กำร

พิจำรณำ ของสถำนทูตง่ำยขึ้น 
 กรณีท่ำนใดต้องใช้พำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนต้องแจ้งให้ทำง

บริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทูตใช้เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่ค่อนข้ำง
นำนและอำจไม่สำมรถดึงเล่มออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำได้  

 ส ำหรับผู้เดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องด ำเนินเร่ืองกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ ำนัก
หรือศึกษำอยู่เท่ำนั้น 

 หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแล้วต่ ำกว่ำ 6 เดือน ผู้
เดินทำงต้องไปยื่นค ำร้องขอท ำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้กับทำงบริษัท
ด้วย เนื่องจำกประวัติกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำร้องขอวีซ่ำ และจ ำนวนหน้ำหนังสือ
เดินทำง ต้องเหลือว่ำงส ำหรับติดวีซ่ำไม่ต่ ำกว่ำ 3 หน้ำ 

 ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนั้นๆ 
และพำสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทำงรำชกำร ต้องไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน 
 ทำงบริษัทได้ส ำรองที่นั่งพร้อมช ำระเงินมัดจ ำค่ำตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้วย สำเหตุใด ทำง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรเรียกเก็บค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 –  5,000 บำท  แล้วแต่สำยกำร
บินและช่วงเวลำเดินทำง   

 หำกตั๋วเคร่ืองบินท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่ำใช้จ่ำยตำมที่
เกิดขึ้นจริง  และรอ REFUND จำกทำงสำยกำรบิน ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงน้อย 
 



 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 แจ้งยกเลิกภำยใน   45 วันก่อนเดินทำง  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 
 แจ้งยกเลิกภำยใน   30 วันก่อนเดินทำง  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 20 วันก่อนเดินทำง  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 80 % จำกรำคำทัวร์ 
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง  ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ี 
บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้เดินทำงอื่นที่เดินทำงในคณะเดียวกัน
บริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำรเลื่อน
กำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือค่ำธรรมเนียมในกำร
มัดจ ำต๋ัว และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรียกเก็บ  

 กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่ำนได้ช ำระค่ำทัวร์หรือมัดจ ำมำแล้ว 
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่ำตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) / ค่ำส่วนต่ำงในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร  ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด    
 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจำกผู้เดนิทำงท่ำนอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่ำหรือไม่ว่ำด้วยสำเหตุ

ใดๆก็ตำม ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเก็บค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่ำนเป็นกรณีไป 
 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆตำมทำง

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
 เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพัก

แบบห้องเดี่ยว (SINGLE) ,ห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 
เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน 
และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 
เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพัก 

 โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ ำ  
 กรณีที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้นมำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม 
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทัดรัต 

และไม่มีอ่ำงอำบน้ ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลักษณะแตกต่ำงกัน 



 

 หำกมีงำนเทศกำลโรงแรมอำจจะได้พักในเมืองอื่นแทน 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ  
 ใช้เวลำท ำกำรอนุมัติวีซ่ำนับจำกวันยื่นประมำณ 30 วันท ำกำร(กำรขอวีซ่ำประเทศ

อังกฤษผู้เดินทำงทุกท่ำนต้องมำสแกนลำยนิ้วมือ ด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับค ำร้อง ขอวี
ซ่ำประเทศอังกฤษ  ) 

 หนังสือเดินทาง (PASSPORT) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่า
อย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
(ส ำหรับท่ำนที่มีหนังสือเดินทำง เล่มเก่ำ กรุณำน ำมำประกอบกำรยื่นวีซ่ำด้วย เพื่อ
ควำมสะดวกในกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน)  

 รูปถ่าย รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด 1.5 X 2 นิ้ว จ ำนวน 2 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขำวเท่ำนั้น ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน , 
สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ำมสวมแว่นตำหรือเคร่ืองประดับ) และกรุณำเขียนชื่อ-นำมสกุลตัวบรรจงไว้ด้ำนหลังรูปและ
ประกบด้ำนหน้ำของรูปเข้ำหำกัน (กรุณำอย่ำให้รูปเลอะหมึก และอย่ำให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดำษ เพรำะสถำนฑูตจะ
ไม่รับรูปแบบนี้ ท่ำนอำจจะต้องถ่ำยใหม่) 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/สูติบัตร หรือ ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน) 
 หลักฐานการเงิน  

o ส ำเนำสมุดเงินฝำกส่วนตัวของผู้เดินทำง ย้อนหลัง 6 เดือน ถ่ำยส ำเนำมำทุกหน้ำ(กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดง
ยอดล่าสุดถึง ณ เดือนปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนถ่ายส าเนา)  

o หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำถ่ำยส ำเนำหน้ำแรกที่มีชื่อเจ้ำของบัญชีของเล่มเก่ำที่ต่อ พร้อมกับตัวเลข
บัญชีเงินฝำกเป็นปัจจุบัน 

o สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจ า  หนังสือรับรองกำรเงินจำกทำงธนำคำร 
(BANK GUARANTEE) กรุณำยื่นขอจำกธนำคำร โดยใช้เวลำด ำเนินงำนประมำณ 3 วัน ฉบับภำษำอังกฤษ 
(สถำนทูตอำจขอดูสมุดเงินฝำกเล่มจริงของท่ำนในบำงกรณี) 

 หลักฐานการท างาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)   
 กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองกำรท ำงำนจำกบริษัทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท ำงำนและช่วงเวลำที่อนุมัติ

ให้ลำหยุด ต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า ต้องสะกดชื่อ – นามสกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 
 กรณีเจ้าของกิจการ ส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำและหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทำงเป็นกรรมกำรหรือ

หุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองส ำเนำและประทับตรำบริษัทฯ (อำยุส ำเนำไม่เกิน 3 เดือน) 
 กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจำกทำงโรงเรียนหรือสถำบันที่ก ำลังศึกษำอยู่(สถานทูตไม่รับ

เอกสารท่ีเป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า)ต้องสะกดชื่อ – นามสกุลให้ตรง
ตามหน้าพาสปอร์ต 

 กรณีท่ีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี ขอส าเนาสูติบัตร  
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง  



 

o หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา  โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตร
เดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชย
ค่ำเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจำกอ ำเภอต้นสังกัดพร้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ พร้อมทั้งแนบ
ส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด้วย 

o หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำง
ไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่
อำจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจำกอ ำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ พร้อมทั้งแนบส ำเนำบัตร
ประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำมำด้วย 

o หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดำและมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำง
ไปต่ำงประเทศกับใคร โดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่
อำจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจำกอ ำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ พร้อมทั้งแนบส ำเนำบัตร
ประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำและมำรดำมำด้วย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของ
บิดำหรือมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

o กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำยใด
เป็นผูดู้แลบุตรแต่เพียงผู้เดียว พร้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ 

 กรณีสมรสแล้ว ส ำเนำทะเบียนสมรส, ส ำเนำใบหย่ำ หรือ ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 เบอร์มือถือที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมอีเมล์ 
 กรุณำกรอกข้อมูลภำษำไทยตำมแบบฟอร์มที่แนบมำให้ถูกต้องด้วย เน่ืองจำกเป็นข้อมูลที่ต้องส่งให้กับทำงสถำนฑูต 

ทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถกรอกแทนท่ำนได้ เพรำะถ้ำข้อมูลผิดพลำด ท่ำนอำจจะถูกปฏิเสธวีซ่ำได้ 
 ท่ำนไม่จ ำเป็นต้องเซ็น รับรองส ำเนำถูกต้อง ให้ท่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 
              (กรุณำกรอกข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ ให้ครบทุกข้อ เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน) 
ชื่อ-นำมสกุล ผู้เดินทำง ภำษำไทย ......................................................................................................................................... 
ชื่อ-นำมสกุล ผู้เดินทำง ภำษอังกฤษ ตำมหนังสือเดินทำง....................................................................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด ........................................................................................................................................................................ 
เชื้อชำติ.......................... สัญชำติ ............................ สถำนที่เกิด........................... ประเทศ.................................................... 
ที่อยู่ ( ถ้ำที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน กับที่อยู่ปัจจุบันคนละที่อยู่กรุณำแจ้งรำยละเอียด ) 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................................................... 
ท่ำนอำศัยอยู่ในบ้ำนหลังนี้มำเป็นเวลำ ……. ปี .......... เดือน        หมำยเลขโทรศัพท์ บ้ำน.................................................... 
ที่ท ำงำน ................................................มือถือ.............................. หมำยเลขโทรศัพท์ Fax…………………......................... 
E-Mail ……………………………………………… ……………………………………………………........................... 
มีหนังสือเดินทำงมำแล้วทั้งหมด ..................เล่ม      



 

หมำยเลขหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ............................วันที่ออก.......................หมดอำยุ............................................................. 
หมำยเลขหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ............................วันที่ออก.......................หมดอำยุ............................................................. 
หนังสือเดินทำงปัจจุบันเลขที่ .......................วันที่ออก...............................หมดอำยุ............................................................... 
ประเทศที่เคยเดินทำงไป (ในรอบ 10 ปี) วันเดือนปี ที่ไป รวมกี่วัน และวัตถุประสงค์ในกำรไป 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศอังกฤษหรือไม่ ………………………………………………………………............................. 
เคยเข้ำประเทศอังกฤษเมื่อ ....................................................ถึง.............................................................................................. 
วันเดินปีที่เคยเข้ำคร้ังล่ำสุด ...........................ถึง.......................................รวมทั้งหมดกี่วัน.................................................... 
วัตถุประสงค์ในกำรไป ...........................................................................................................................................................
ท่ำนเคยได้รับกำรปฏิเสธวีซ่ำอังกฤษ หรือ ประเทศอื่นๆหรือไม่ ............................................................................................ 
สถำนภำพ .........โสด      ........ หย่ำ และมีทะเบียนหย่ำ (ต้องน ำมำแสดงด้วย)  ......... แต่งงำนแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบียน) 
........ แต่งงำนและมีทะเบียนสมรส (ต้องน ำมำแสดงด้วย) 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกี่ยวกับด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 
งำนปัจจุบันท ำอำชีพ , ต ำแหน่ง (โปรดระบุเป็นภำษำอังกฤษ) ............................................................................................... 
ชื่อบริษัทที่ท ำงำน ................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ของบริษัทที่ท ำงำน
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปี ที่เร่ิมท ำงำน ..................................ถึง.......................................... เงินเดือน ........................บำท                                 
ท่ำนมีรำยได้นอกเหนือจำกงำนประจ ำหรือไม่ ............ มี ...........ไม่มี                                                            
ถ้ำมีโปรดกรอกรำยละเอียด..................................................................................................................................................... 
รำยได้รวมต่อเดือนจำกทุกงำนที่ท ำ......................................................................................................................................... 
ท่ำนมีรำยรับจำกแหล่งอื่นๆหรือไม่ รวมทั้งเพื่อนๆและครอบครัว ..........มี  รำยได้............บำท   .........ไม่มี  
ถ้ำมีโปรดแจ้งรำยละเอียด ....................................................................................................................................................... 
ท่ำนได้มีกำรออมเงิน เช่น ได้ซื้อบ้ำน , ที่ดิน , อสังหำริมทรัพย์ , ซื้อหุ้นเล่นแชร์หรือไม่ .......มี  ...........ไม่มี  
ถ้ำมีโปรดแจ้งรำยละเอียด........................................................................................................................................................       
................................................................................................................................................................................................. 
ท่ำนมีสมุดบัญชีเงินฝำกหรือไม่                ........มี      .......ไม่มี                                                                         
ถ้ำมีโปรดแจ้งรำยละเอียดเป็นจ ำนวนเงิน ( บัญชีออมทรัพย์ / ฝำกประจ ำ , จำกธนำคำรอะไร)   
……………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………..................................................... 
ท่ำนแบ่งรำยได้ของท่ำนให้กับสมำชิกครอบครัวเดือนละเท่ำไหร่........................................................................................... 
ท่ำนได้ใช้เงินส่วนตัวต่อเดือนละเท่ำไหร่................................................................................................................................ 



 

ในกำรเดินทำงคร้ังนี้ ใครเป็นคนออกค่ำใช้จ่ำยให้ท่ำน ........................................................................................................... 
ใครเป็นคนจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำโรงแรม ค่ำอำหำร ....................................................................................................... 
ถ้ำมีคนจ่ำยให้ท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นบำงส่วน หรือ ทั้งหมด  เขำได้จ่ำยให้เป็นจ ำนวนเงินเท่ำไหร่ ............................................... 
ค่ำใช้จ่ำยของท่ำนในกำรไปอังกฤษเป็นจ ำนวนเงินเท่ำไหร่ .................................................................................................... 
ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรำยละเอียดเพิ่มเติม                                                                                                        
ชื่อ นำมสกุล ของคู่สมรส........................................................................................................................................................    
วัน เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส.................................................................................................................................................... 
เชื้อชำติ ................................................  สัญชำติ .................................................................................................................... 
สถำนที่เกิด...............................................................หมำยเลขหนังสือเดินทำง ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันของคู่สมรสพร้อมเบอร์โทรศัพท์          
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
ในกรณีที่มีบุตร ต้องกรอกรำยละเอียดเพิ่มเติมทุกคน                                                                 
ชื่อ นำมสกุล ของบุตร ............................................................................................................................................................ 
วัน เดือน ปีเกิด ของบุตร ........................................................................................................................................................ 
ปัจจุบันบุตรอำศัยอยู่ที่ ............................................................................................................................................................ 
สถำนที่เกิด...............................................................หมำยเลขหนังสือเดินทำง ...................................................................... 
ชื่อ นำมสกุล ของบุตร ............................................................................................................................................................ 
วัน เดือน ปีเกิด ของบุตร ......................................................................................................................................................... 
ปัจจุบันบุตรอำศัยอยู่ที่ ............................................................................................................................................................ 
สถำนที่เกิด...............................................................หมำยเลขหนังสือเดินทำง ...................................................................... 
ชื่อ นำมสกุล ของบุตร............................................................................................................................................................. 
วัน เดือน ปีเกิด ของบุตร ......................................................................................................................................................... 
ปัจจุบันบุตรอำศัยอยู่ที่............................................................................................................................................................. 
สถำนที่เกิด...........................................................หมำยเลขหนังสือเดินทำง .......................................................................... 
ประวัติของบิดำ                                                                                                                                                 
ชื่อของบิดำ .......................................................... นำมสกุลของบิดำ..................................................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด ของบิดำ .........................................สถำนที่เกิดของบิดำ................................................................................ 
ประเทศที่เกิด ............................................เชื้อชำติ ................................................................................................................ 
สัญชำติ.................................................................................................................................................................................... 
ประวัติของมำรดำ                                                                                                                                                
ชื่อของมำรดำ ........................................................ นำมสกุลของบิดำ .................................................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด ของมำรดำ .......................................สถำนที่เกิดของมำรดำ .......................................................................... 
ประเทศที่เกิด ......................................... เชื้อชำติ ................................... สัญชำติ ................................................................. 
 



 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังสิ้น ท้ังนี้บริษัทเป็นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 
 


