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ROMANTIC UNITED KINGDOM 

อังกฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์ 

10 วัน 7 คนื 
เดนิทาง กุมภาพนัธ ์– มถุินายน 63  

ราคาแนะน าเพียง  67,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮน้จ ์– เมืองบาธ – เมืองคารดิ์ฟฟ์    

วนัท่ี 3.เมืองคารดิ์ฟฟ์ – Bourton On The Water – บา้นเช็คสเปียร ์– ลเิวอรพ์ลู  

วนัท่ี 4. ลเิวอรพ์ลู – วินเดอรเ์มียร ์– ลอ่งเรอืเลคดิสทริค – เมืองเอดินเบิรก์ ประเทศสก็อตแลนด ์ 

วนัท่ี 5. ปราสาทเอดินบะระ –  แมนเชสเตอร ์

วนัท่ี 6. แมนเชสเตอร ์– สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ -  Bicester Village Outlet – ลอนดอน 

วนัท่ี 7. ลอนดอน - สะพานหอคอย – ลอนดอนอาย - ถนนอ๊อกฟอรด์ 

วนัท่ี 8. อิสระเท่ียวลอนดอนตามอธัยาศยั 

วนัท่ี 9. ลอนดอน – พระราชวงัวินเซอร ์– ชอ้ปป้ิงแฮรร์อดส ์- ลอนดอน – สนามบิน 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 

 
กรุงเทพฯ   

21.00 น. 
 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประต ู2 แถว D โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอย
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เสาหนิสโตนเฮ้นจ ์– เมืองบาธ – เมืองคารด์ฟิฟ์    
00.15 น. 

 
06.20 น. 

ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตลิอนดอน ฮีทโธรว ์เท่ียวบนิท่ี TG 910  
*** ส  าหรับคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่ เดือนเมษายนเป็นตน้ไป จะออกเดินทางเวลา 00.55 น.และไปถึงลอนดอนเวลา 07.15 
น.*** 
เดนิทางถึง สนามบนิฮีทโธรว ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 7 ชั่วโมง  และจะเปล่ียนเป็น 6 ชั่วโมง ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2563) 
น าท่านผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลสบ์วัรี่ (Salisbury) น าท่านชมเสาหินสโตนเฮ้นจ ์
(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลกในยุคก่อนประวตัิศาสตร ์มีอายุกว่า 5 ,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตัง้อยู่
กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึ่งไมมี่ใครทราบวตัถปุระสงคใ์นการสรา้งอย่างชดัเจน    

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
         บ่าย น าท่านออกเดนิทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่น า้เอวอนในบริเวณท่ีมีน า้พรุอ้นธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตัง้ถิ่นฐาน

ของชาวโรมนัสมยัท่ียงัเรืองอ านาจ และเป็นผูส้รา้งโรงอาบน ้าโรมัน (Roman Bath) และยังไดเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์าร
ยูเนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑน์ ้าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวตัิการ
คน้พบท่ีน่าสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมือง คือ บริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้ของบ่อน า้แร่รอ้นคิงส ์(The Sacred Spring) 
สว่นท่ีสอง คือ บรเิวณวดั และสว่นท่ีสาม คือ บรเิวณท่ีเปิดบรกิารใหน้กัท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใชบ้ริการน า้แร่ซึ่งมีทัง้สระว่ายน า้, 
บอ่น า้แรเ่ย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน า้ และสว่นท่ีเป็น Turkish Bath จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มืองคารด์ิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศ
เวลส ์(Wales) หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตัง้ของปราสาทคารด์ิฟ๊ เดิมเป็นท่ีพ านักของขนุนางผูป้กครองเมือง ถูก
ลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ จากนัน้ผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์
ดิฟ๊,   สนามกีฬามลิเลนเนียม, อาคารท่ีท าการของรฐั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั CLAYTON HOTEL CARDIFF  หรือเทียบเท่า  

วันที ่3 เมืองคารด์ฟิฟ์ – Bourton On The Water – บ้านเชค็สเปียร ์– ลเิวอรพู์ล  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารกั Bourton On The Water  ซึ่งเป็นหมู่บา้นท่ีไดร้บัการโหวตใหเ้ป็นหมู่บา้นท่ีมีความ
สวยงามมากท่ีสุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสรา้งตัวอาคารดว้ยหิน ซึ่งเป็นหิน 
Cotswold stone เท่านัน้ ภายในหมบูา้นจะมีแมน่ า้ Windrush ไหลผา่น มีเป็ดหวัเขียวสวยงามเวียนวา่ยเตม็แม่น า้ เป็นหมู่บา้นท่ี
มีธรรมชาตสิดุแสนโรแมนตคิ จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เมืองสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมืองท่ีตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้เอวอน 
อนัเป็นบา้นเกิดของวลิเล่ียม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare ) กวีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุขององักฤษ    

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าเท่ียวชมเมืองแสตรทฟอรด์ ซึ่ง รม่รื่นไปดว้ยสวนสาธารณะ น าท่านชมบา้นเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก) และชีวติความเป็นอยู่ของกวี
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เอกในอดีต ชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity แมน่ า้เอวอนอนัเงียบสงบ และสถานท่ีในประวตัศิาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบั    กวีเอกผูนี้ ้อิสระ
ใหท้่านเลือกซือ้สินคา้ท่ีระลึกจากรา้นคา้มากมาย จากนัน้ออกเดินทางสู่เมือง ลิเวอรพู์ล (Liverpool) ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น
เมืองวฒันธรรมแห่งยโุรปในปี 2008 และยงัเป็นเมืองถิ่นก าเนิดของวงดนตรีส่ีเตา่ทองหรือเดอะบีทเทิล  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 
ลิเวอรพู์ล – วินเดอรเ์มียร ์– ล่องเรือเลคดิสทริค – เมืองเอดินเบิรก์ 
ประเทศสก็อตแลนด ์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดนิทางสูเ่มืองวนิเดอรเ์มียร ์(Windermere) สู่เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติท่ีไดร้บัการขนานนามว่าดี

และสวยท่ีสดุของอังกฤษ ท่ีกวา้งขวางและครอบคลมุทะเลสาบถึง 16 แห่ง น าท่านสมัผสักับบรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์
เมียร ์ดว้ยการล่องเรือเลคดิสทริค ท่ีท่านจะไดช่ื้นชมกับความเป็นธรรมชาติในทะเลสาบ จากแอมเบิลไซดส์ู่เมืองเบาวเ์นส 
ท่ามกลางทศันียภาพอนังดงามยิ่ง  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเขา้สูเ่มืองเอดนิเบริก์ (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด ์(Scothland) ดนิแดนท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีสวยงาม น าท่าน

เดนิทางสูย่่านเมืองเก่า สูถ่นนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมสู่พระต าหนักโฮล่ีรู๊ด (Palace of Holyroodhouse) 
ซึ่งเป็นท่ีประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด ์และเคยเป็นท่ีประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็น
รฐัสภาแห่งชาตสิก็อตอนัน่าภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL EDINBURGH PARK  หรือเทียบเท่า 

 
 

วันที ่5 ปราสาทเอดนิบะระ – แมนเชสเตอร ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ (Edinburgh Castle) อันสง่างามดว้ยท าเลท่ีตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุก
มมุเมือง เคยเป็นท่ีประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและก าแพงปราสาท
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โบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีท่ีผา่นมา, โบสถเ์ซนต ์มากา
เรต็ สรา้งในครสิตศ์ตวรรษท่ี 12 เพ่ือร  าลกึถึงพระมารดาของกษัตรยิเ์ดวดิท่ี 1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ในส่วนท่ีเป็น The Palace 
จดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต 
Outlet ฯลฯ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มืองแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมืองอตุสาหกรรม ท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรก

ของโลก เป็นศนูยก์ลางศลิปะ ส่ือ และธรุกิจขนาดใหญ่ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีตัง้ของสโมสรท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในวงการฟุตบอลของ
โลก โดยมีสโมสรฟตุบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ และแมนเชสเตอร ์ซิตี ้และสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชียร ์เคานต์ี ้

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN MANCHESTER หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 แมนเชสเตอร ์– สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ – OUTLET – ลอนดอน   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium and Museum Tour ) ของสโมสรแมนยูฯ ท่ีจัดว่า
เคยรวยท่ีสดุในโลก และเป็นสนามท่ีใหญ่อนัดบั 2 ขององักฤษ รองรบัแฟนบอลไดม้ากถึง 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย ์
สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทีมชาตอิงักฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 11 ของยโุรปนอกจากนัน้
ยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษท่ี ยูฟ่า รบัรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทัง้เขา้ ชมพิพิธภัณฑ ์(Museum) ท่ีรวบรวมประวตัิความ
เป็นมาตัง้แตเ่ริม่ก่อตัง้สโมสร และ ยงัมีสิง่ของ ถว้ยรางวลัตา่งๆ แสดงโชวอ์ยู่ดว้ย จากนัน้อิสระใหท้่านเลือกซือ้ของท่ีระลึกของทีม
ท่ีท่านช่ืนชอบในรา้น MEGA STORE ท่ีมากมายไปดว้ยของท่ีระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล จากนัน้ น าท่านสู่ย่าน 
Manchester Piccadilly ถนนชอ้ปปิ้งท่ีคึกครืน้ท่ีสดุของเมือง หรือเดินเลือกซือ้สินคา้ในห้าง Manchester Arndale หา้งขนาด
ใหญ่และ Market Street ท่ีมีรา้น   แบรนดด์งัเรียงรายเตม็ไปหมดไมแ่พ ้oxford street ในลอนดอน 

 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (Fish and Chips) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Bicester Village outlet ชอปปิ้งจุใจ มีหลากหลายแบรนดด์งัใหท้่านใหเ้ลือกสรร อาทิ เช่น Balenciaga, 

Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & 
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Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

วันที ่7 ลอนดอน – สะพานหอคอย – ลอนดอนอาย - ถนนอ๊อกฟอรด์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเท่ียวชม มหานครลอนดอน ผา่นพคิคาดลิล่ีเซอรค์สั (PiccadillyCircus) เดมิเป็นวงเวียนท่ีบรรจบของถนน 6 สาย มีน า้พ ุ
และรูปป้ันอีรอสตรงกลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตรุัสทราฟัลก้าร ์( Trafagal 

Square) ท่ีรายลอ้มไปดว้ยอาคารท่ีน่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญ่เป็นอันดบั 2 
ของโลก สถานท่ีใชจ้ดัพระราชพธีิอภิเษกสมรสระหวา่งเจา้ฟา้ชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สู่จัตรุสัรฐัสภามหา
วหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ท่ีตัง้ของรฐัสภาองักฤษมาตัง้แตต่น้ศตวรรษท่ี 16 และยังเป็นท่ีตัง้ของหอนาฬิกา
ท่ีรูจ้กักนัดีในนามหอนาฬกิาบิก๊เบน (Big Ben) ท่ีมีความสงู 320 ฟตุ ตีบอกเวลาทกุหน่ึงชั่วโมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดใหญ่ท่ีสดุ
ในโลกและฝ่ังตรงขา้มท่ีมีแม่น า้เทมสก์ัน้อยู่เป็นท่ีตัง้ของชิงชา้สวรรค ์ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชา้สวรรคท่ี์สงูท่ีสดุใน
ยโุรป จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบัสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแมน่ า้เทมสท่ี์สามารถยกเปิดปิดได ้จากนัน้ถ่ายรูป
คู่กับหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานท่ีท่ีเกิดเหตแุห่งประวตัิศาสตรอ์ันเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแมแ้ต่
ซบัซอ้นซ่อนเง่ือน มีอดีตท่ียาวนาน เคยเป็นปอ้มปราการ ปราสาทราชวงั คกุ และแดนประหาร 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้อิสระใหท้่านไดส้นกุกบัการเลือกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั บรเิวณถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford Street) ซึ่งเรียกไดว้า่เป็น

ศนูยก์ลางการช๊อปปิง้ในกรุงลอนดอน มีรา้นคา้เสือ้ผา้แฟชั่น เคร่ืองประดบั นาฬกิา ช่ือดงัมากมายตลอดแนวถนนกวา่ 2 
กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss 
Selfridge ฯลฯ หา้ง John Lewis, House of Fraser และ ยงัมีหา้งสดุหรูอย่าง Selfridges ท่ีมีสนิคา้ซุปเปอรแ์บรนด ์ตัง้อยู่อีก
ดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

วันที ่8 อิสระเทีย่วลอนดอนตามอัธยาศัย 
เช้า 

 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระเตม็วนั โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มลู หรือ ค  าแนะน า และ ทางบรษัิทไม่มีรถบริการส่ง ค่าใชจ้่ายทัง้หมดเป็นความรบัผิดชอบ
ของตวัท่านเอง เช่นชมพพิธิภณัฑบ์รติชิ(British Museum) ซึ่งเป็นหนึ่งในพพิธิภณัฑด์า้นประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรมของมนุษย
ท่ีส  าคญัท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุในโลก มีการก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ้งตน้วตัถท่ีุเก็บรวบรวมไวส้่วนใหญ่เป็นของ
สะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทยแ์ละนกัวทิยาศาสตร ์พิพิธภัณฑแ์ห่งนีเ้ปิดใหบ้ริการแก่สาธารณะเป็น
ครัง้แรกในวนัท่ี15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส ์เมืองบลมูสเ์บอรร์ี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานท่ีตัง้ของ
อาคารพพิธิภณัฑใ์นปัจจบุนั หรือ เลือกซือ้สิน้คา้ในย่านไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัอย่าง 
ฮารวี์ยน์ิโคล (Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ท่ีท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นชัน้น าจากทั่วทุกมมุโลก รวมทัง้
กระเป๋าแฮรร์อดสท่ี์นิยมกนัอย่างมาก รวมทัง้มีรา้นคา้แฟชั่นมากมายตัง้อยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, 
Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ท่ีเป็นท่ีตัง้ของรา้น Super Brands 
อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, ErmenegildoZegna, Alberta 
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Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

 อิสระอาหารกลางวันและค ่าตามอัธยาศัย  
    ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

วันที ่9 ลอนดอน – เข้าชมพระราชวังวินดเ์ซอร ์– ช้อปป้ิง - สนามบิน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองวินดเ์ซอร(์Windsor)เ พ่ือเข้าชมพระราชวังวินดเ์ซอร ์(Windsor Castle) เป็นพระราชวังตัง้อยู่ท่ี
วินดเ์ซอร ์สรา้งโดยสมเด็จพระเจา้วิลเลียมท่ี 1 แห่งอังกฤษเม่ือปี ค.ศ. 1070สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก ์พระราชวัง
วนิดเ์ซอรเ์ป็นพระราชฐานท่ียงัมีผูอ้ยู่อาศยัท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกและเป็นพระราชฐานท่ีเก่าท่ีสดุท่ีมีผูอ้ยู่อาศยัท่ีต่อเน่ืองกันมา ตัง้แต่
เริม่สรา้งใหท้่านไดเ้ขา้ชม พพิธิภณัฑต์า่งๆ อาทิ พพิิธภัณฑอ์าวธุ ชุดอัศวินนักรบ โล่ห ์ตราประจ าตระกูลขนุนาง ภาพวาดฝีพระ
หตัถป์รนิซพ์ลิลปิ พระฉายาลกัษณส์ว่นพระองค ์ของใชส้ว่นพระองค ์ในวาระเฉลมิฉลองพระชนมายคุรบ 90 พรรษา 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเลือกซือ้สิน้คา้ในย่านไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ช่ือดงัอย่าง ฮารวี์ย ์นิโคล (Harvey 

Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ท่ีท่านสามารถเลือกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น าจากทั่วทกุมมุโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท่ี์นิยม
กนัอย่างมาก รวมทัง้มีรา้นคา้แฟชั่นมากมายตัง้อยู่บรเิวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo 
Boss, Porsche Deign, Bally และยงัมีถนนสโลน (Sloane Street) ท่ีเป็นท่ีตัง้ของรา้น 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 

 หลงัจากนัน้ น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮีทโธรว ์เพ่ือใหท้่านไดมี้เวลาท า คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือ้ สนิคา้ปลอดภาษีใน
สนามบนิ 

21.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเท่ียวบนิ TG917 
*** ส าหรับคณะทีอ่อกเดนิทางต้ังแต่เดอืน เมษายนจะออกเดนิทางเวลา 21.25 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 15.00 น. 
*** 

วันที ่10 กรุงเทพฯ 
16.00  น. 

 
 

คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  
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ราคาแนะน าเพยีง 
ROMANTIC UNITED KINGDOM   

อังกฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์ 
10 วัน 7 คนื  โดยสารการบนิไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-

3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 

ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

วนัที ่8 – 17 ก.พ. 63 59,900 59,900 59,900 59,900 34,010 10,900 

วนัที ่6 – 15 ม.ีค. 63 62,900 62,900 62,900 62,900 37,010 10,900 

 วนัที ่4 – 13 เม.ย. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 40,440 12,900 

วนัที ่12 – 21 เม.ย. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 44,440 12,900 

วนัที ่1 – 10 ม.ิย. 63 63,900 63,900 63,900 63,900 38,010 12,900 

วนัที ่18 – 27 ม.ิย. 63 63,900 63,900 63,900 63,900 38,010 12,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศองักฤษ (ผูเ้ดนิทางช าระพรอ้มมดัจ า โดยประมาณ 6,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (18 ปอนด)์ 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (20 ปอนด)์ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 
 
 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ี เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
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1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

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

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมา
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กอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้

เหลอืส ำหรับประทับวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 

นับจำกวันเดนิทำงกลับ  และหนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ 

กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างาน

อยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้

เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ 

ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 

ใบ (พืน้หลังขำวเทำ่นัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหำ้มสวม

แวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไม่

เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส ำเนำ

สมดุเงนิฝำก ออมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถำ่ยส ำเนำ 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้

คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีำ่  และบญัชตีอ้งมคีรบ

ทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท ำจดหมำย

ชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้ำ่นถำ่ยส ำเนำสมดุบัญชมีำทัง้สองเลม่ 

(ทัง้เลม่เกำ่ –เลม่ใหม)่ 
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***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่ำเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยกำรน ำเงนิกอ้นใหญเ่ขำ้

บัญชกีอ่นยืน่วซีำ่ จะท ำใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อำจเป็นเหตใุหท้ำ่นถกูปฏเิสธวซีำ่ได ้  

     

 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส ำเนำสมดุเงนิฝำกออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีำ่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT พรอ้มท ำจดหมำยชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท ำหนังสอืรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยทีม่กีำรชีแ้จงควำมสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั 

(Sponsor Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชี

กระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลาก

ออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็น

กรรมกำรหรอืหุน้สว่น อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปู

ถำ่ยรำ้น สญัญำเชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วัน

เริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวันทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกลุตอ้ง

ตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำ

อยู ่ 

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวันทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกลุตอ้ง

ตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถำนทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 
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- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด 

(โดยมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ) 

พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด 

(โดยบดิำจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) 

พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัด

หนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกัน

กับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำ

และมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดย

มรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ 

พรอ้มเดนิทำงมำสมัภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค า

รอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั จะตอ้งแปล

จำกรำ้นแปลหรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทบัตรำจำกรำ้นหรอืศนูยแ์ปลเทำ่นัน้ ไม่สำมำรถใชต้วัที่

แปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 

 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีำประเทศองักฤษ 
 

(กรณุำกรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทกุขอ้ เพรำะจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของ

ทำ่น) 
 

ชือ่-นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง ภำษำไทย 
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................................................................................................................... 

ชือ่-นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง ภำษำอังกฤษ ตำมหนังสอืเดนิทำง 

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

ชือ่-นำมสกลุเกำ่ ทีเ่คยใชก้อ่นเปลีย่น 

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

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

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

 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ..................................................................เชือ้ชำติ

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

สญัชำต ิ............................ สถำนทีเ่กดิ........................... ประเทศ........................... 

 

ทีอ่ยู ่( ถำ้ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น กับทีอ่ยูปั่จจบุันคนละทีอ่ยูก่รณุำแจง้รำยละเอยีด) 

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

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

............................รหัสไปรษณีย.์.................................. ทำ่นอำศัยอยูใ่นบำ้นหลังนี้มำ

เป็นเวลำ …......ปี ............เดอืน 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื.......................................... 

หมำยเลขโทรศัพทท์ีท่ ำงำน ......................................... 

หมำยเลขโทรศัพท์

บำ้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 

มหีนังสอืเดนิทำงมำแลว้ทัง้หมด ..................เลม่     

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำงปัจจบุัน ........................ 

วันทีอ่อก...............................หมดอำย.ุ............................. 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ ......................... 

วันทีอ่อก...............................หมดอำย.ุ.............................. 

 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศอังกฤษหรอืไม ่

………………………………………………………………… 

วัน/เดอืน/ปี ทีเ่คยเขำ้ประเทศองักฤษครัง้ลำ่สดุ .............................................  

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

วัตถปุระสงคใ์นกำรไปครัง้ลำ่สดุ (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ , นักเรยีน) 

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

ประเภทของวซีำ่องักฤษทีเ่คยไดร้บั เป็นประเภทใด 

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

ระยะเวลำของวซีำ่อังกฤษทีเ่คยไดร้ับ เริม่ตัง้แตวั่นที ่..................................... 

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

 

ทำ่นเคยไดร้บักำรปฏเิสธวซีำ่อังกฤษ หรอื ประเทศอืน่ๆหรอืไม ่

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

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

วัน/เดอืน/ปี ทีถ่กูปฏเิสธ ....................................... 
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ประเทศอืน่ ๆ ทีท่ำ่นเคยเดนิทำงไปนอกจำกอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่ัน 

และวัตถปุระสงคใ์นกำรไป (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ, นักเรยีน) 

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

วัตถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 

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

วัตถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 

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

วัตถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 

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

วัตถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 

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

วัตถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 

 

สถำนภำพ  

.........โสด    

........ หยำ่ และมทีะเบยีนหยำ่ (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย)                           

......... แตง่งำนแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน)            

........ แตง่งำนและมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย) 

........ หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

 

ในกรณีสมรสแลว้ทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งกรอกรำยละเอยีดเพิม่เตมิ                                                                                                       

ชือ่ นำมสกลุ ของคูส่มรส 

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

... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส

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

สถำนทีเ่กดิ.................................................................................................. 

เชือ้ชำต ิ..........................................  สญัชำต ิ............................................. 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ทีอ่ยูปั่จจบุันของคูส่มรส 

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

..... 

 

ในกรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอกรำยละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน                                                                                                

1.ชือ่ นำมสกลุ ของบตุร 

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

..... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

.... 
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สถำนทีเ่กดิ................................................................................... 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจบุันบตุรอำศัยอยูท่ี ่

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

........ 

2.ชือ่ นำมสกลุ ของบตุร 

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

..... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

.... 

สถำนทีเ่กดิ................................................................................... 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจบุันบตุรอำศัยอยูท่ี ่

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

........ 

 

ประวัตขิองบดิำ                                                                                                                                                

ชือ่ของบดิำ ..........................................................  

นำมสกลุของบดิำ .......................................................... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิำ .........................................  

สถำนทีเ่กดิของบดิำ........................................................ 

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

เชือ้ชำต ิ................................... สญัชำต.ิ..................................... 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ประวัตขิองมำรดำ                                                                                                                                               

ชือ่ของมำรดำ ........................................................  

นำมสกลุของมำรดำ .................................................... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของมำรดำ ..........................................  

สถำนทีเ่กดิของมำรดำ .............................................. 

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

เชือ้ชำต ิ................................... สญัชำต ิ..................................... 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

 

ขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้ดนิทำงเกีย่วกับดำ้นอำชพี กำรงำน รำยได ้รำยรับ และรำยจำ่ยตำ่งๆ 

งำนปัจจบุันท ำอำชพี, ต ำแหน่ง (โปรดระบเุป็นภำษำอังกฤษ) 

...................................................................... 
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ชือ่บรษัิททีท่ ำงำน 

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

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

 

 

ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ ำงำน

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

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

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

............................................... เงนิเดอืน .................................บำท 

 

กรณี นักเรยีน / นักศกึษำ ระบชุือ่โรงเรยีน/มหำวทิยำลัย 

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

ระดับชัน้ทีเ่รยีนอยู ่........................................หลักสตูรทีก่ ำลังเรยีน 

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

 

ทำ่นเคยท ำงำนเหลำ่นี้หรอืไม ่(ทหำร ต ำรวจ รปภ. ศำล ทนำย สือ่มวลชน ขำ้รำชกำร)  

........เคย ........ไมเ่คย 

ถำ้เคย ระบอุำชพีทีท่ ำ , ต ำแหน่ง (โปรดระบเุป็นภำษำอังกฤษ) 

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

ชือ่ตน้สงักัดทีเ่คยท ำงำน 

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

.....  

 

ทีอ่ยูข่องตน้สงักัดทีเ่คยท ำงำน

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

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

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

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

วัน/เดอืน/ปี ทีอ่อกจำกงำน .......................................... 

 

ทำ่นมสีมดุบัญชเีงนิฝำกหรอืไม ่               ........ม ี     .......ไมม่ ี                                                                       

ถำ้มโีปรดแจง้รำยละเอยีดวำ่เป็น  บัญชอีอมทรัพย ์/ ฝำกประจ ำ  จำกธนำคำรอะไร  ยอดรวม

เทำ่ไหร ่  

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

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

ทำ่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทำ่ไหร่

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

ทำ่นแบง่รำยไดข้องทำ่นใหก้ับสมำชกิครอบครัวเดอืนละเทำ่ไหร ่

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

คำ่ใชจ้ำ่ยของทำ่นในกำรไปอังกฤษเป็นจ ำนวนเงนิเทำ่ไหร ่

...........................................................................   
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ในกำรเดนิทำงครัง้นี้ ใครเป็นคนออกคำ่ใชจ้ำ่ยใหท้ำ่น 

..................................................................................ใครเป็นคนจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ 

เชน่ คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ คำ่โรงแรม คำ่อำหำร ..................................................... ถำ้มคีน

ออกคำ่ใชจ้ำ่ยใหท้ำ่นไปอังกฤษ เขำไดจ้ำ่ยใหเ้ป็นจ ำนวนเงนิเทำ่ไหร ่

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ ้

เดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 
 
 


