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HILIGHT 

 บนิตรงลดัฟ้าเข้าสู่ประเทศองักฤษ 

ตืน่ตาตืน่ใจกบัเสาหนิสโตนเฮน้จ ์

 เดนิเล่น Bourton On The Water 

ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นหมู่บา้นทีส่วยทีสุ่ดใน

ประเทศองักฤษ •  

 ล่องเรอืเลคดสิทรคิ (Lake District) 

อุทยานแห่งชาตทิี่ได้รบัการขนาน

นามวา่ดแีละสวยทีสุ่ดขององักฤษ  

 เ ข้ า ช ม ป ร า ส า ท เ อ ดิ น เ บิ ร ์ ก 

(Edinburge Castle) 

 ช้อปป้ิงจุ ใจที่ห ้างแฮร์รอดส์ และ 

ถนนออ๊กฟอรด์ ใจกลางกรุงลอนดอน 

(London) และ Bicester outlet 

 

 

Check in – Windsor  

องักฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์

10 วนั 7 คนื  

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง: พฤศจกิายน – ธนัวาคม 

ราคาแนะน าเร ิม่ตน้เพยีง 69,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 08 - 17 พ.ย. 62 69,900.- 

วนัที ่ 01 - 10 ธ.ค. 62 69,900.- 

วนัที ่ 20 - 29 ธ.ค. 62  74,900.- 

วนัที ่ 27 ธ.ค. 62 – 05 ม.ค. 63 79,900.- 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ 
    

2 
กรุงเทพฯ - ลอนดอน – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– 
บาธ –คารด์ฟิฟ์ 

 O O 
HOLIDAY INN 

CARDIFF CENTRE 

 หรอืเทยีบเทา่  

3 
Bourton On The Water – บา้นเช็คสเปียร ์– 
ลเิวอรพ์ูล O O O 

NOVOTEL 

LIVERPOOL 
       หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ลเิวอรพ์ูล – วนิเดอรเ์มยีร ์– ลอ่งเรอืเลคดสิทรคิ 

- เอดนิเบริก์ O O  O 

DOUBLETREE BY 

HILTON 
EDINBURGH 

AIRPORT 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 ปราสาทเอดนิเบริก์– นวิคาสเซลิ O O O 
SANDMAN 

SIGNATURE  

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
นวิคาสเซลิ – แมนเชสเตอร ์– สนามฟุตบอล
โอลด ์แทรฟฟอรด์ O O   X 

HOLIDAY INN 

MANCHESTER CITY 
CENTRE 

 หรอืเทยีบเทา่ 

7 
แมนเชสเตอร ์– Bicester Village Outlet – 
ลอนดอน O X O 

NOVOTEL 

WEMBLEY 
 หรอืเทยีบเทา่ 

8.  
อสิระให้ท่านได้เล ือกท่องเที่ยวหรอืช้อปป้ิง

เพิม่เตมิตามอธัยาศยั O X X 
NOVOTEL 

WEMBLEY 
 หรอืเทยีบเทา่ 

9. 
หอนาฬิกาบกิเบน – พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์– 

สนามบนิฮทีโธรว ์ O X  
 

10. กรงุเทพ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคาน์เตอร ์

D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรุงเทพฯ - ลอนดอน – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– บาธ –คารด์ฟิฟ์  

00.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เที่ยวบินที่  TG 910  

**ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต่พฤศจกิายนเป้นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 

00.15 น. และไปถงึลอนดอนเวลา 06.20 น.** 

07.35 น.  

 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิฮทีโธรว ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง) น าท่านผ่าน

พธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงซาลสิ บัวรี ่(Salisbury) น า

ท่านชมเสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกในยุคก่อน

ประวตัศิาสตร ์มอีายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหนิขนาดใหญ่ ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกวา้ง

ใหญ่ ซึง่ไม่มใีครทราบวตัถุประสงคใ์นการสรา้งอย่างชดัเจน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

ออกเดนิทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่น ้าเอวอนในบรเิวณที่มีน ้าพุ

รอ้นธรรมชาตทิี่เป็นที่ตัง้ถิน่ฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอ านาจ และเป็นผูส้รา้งโรง

อาบน ้ าโรมัน (Roman Bath) และยังไดเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้

(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้แร่รอ้นโรมนั (Roman 

Bath Museum) ซึง่มีประวัตกิารคน้พบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของ

เมอืง คอื บรเิวณที่เป็นที่ตัง้ของบ่อน ้าแร่รอ้นคงิส ์(The Sacred Spring) ส่วนที่สอง คอื 

บรเิวณวดั และสว่นทีส่าม คอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใชบ้รกิาร

น ้าแร่ซ ึง่มทีัง้สระวา่ยน ้า, บ่อน ้าแร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน ้า และส่วนที่เป็น Turkish Bath 

จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงคารด์ฟิฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส ์(Wales) หนึ่ง

ในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตัง้ของปราสาทคารด์ิ๊ฟเดมิเป็นที่พ านักของขุนนาง

ผูป้กครองเมอืง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ จากนัน้ผ่านชมศาลาว่าการเมืองและ

กลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคารด์ิ๊ฟ, สนามกฬีามลิเลนเนียม, 

อาคารทีท่ าการของรัฐ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พัก HOLIDAY INN CARDIFF CITY CENTRE  หรือ

เทยีบเท่า  

วนัที ่3 Bourton On The Water – บา้นเช็คสเปียร ์– ลเิวอรพ์ูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเดนิทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water ซึง่เป็นหมู่บา้นที่

ไดร้ับการโหวตใหเ้ป็นหมู่บา้นที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ดว้ยลักษณะของตัว

อาคารทีม่คีวามโดดเดน่เฉพาะ ปลูกสรา้งตัวอาคารดว้ยหนิ ซึง่เป็นหนิ Cotswold stone 

เท่านัน้ ภายในหมูบา้นจะมีแม่น ้า Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขยีวสวยงามเวยีนว่าย

เต็มแม่น ้า เป็นหมู่บา้นทีม่ธีรรมชาตสิดุแสนโรแมนตคิ จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เมอืงสแตรท

ฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเอวอน อันเป็นบา้นเกดิของ

วลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare ) กวทีีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุขององักฤษ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

 

 

 

 

น าเทีย่วชมเมอืงแสตรทฟอรด์ ซึง่ ร่มรืน่ไปดว้ยสวนสาธารณะ น าท่านชมบา้นเช็คสเปียร ์

(ดา้นนอก) และชวีติความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี ชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity แม่น ้า

เอวอนอนัเงยีบสงบ และสถานที่ในประวัตศิาสตรท์ี่เกีย่วขอ้งกับ กวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้่าน

เลือกซื้อสินคา้ที่ระลึกจากรา้นคา้มากมาย จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองลิเวอรพ์ูล 

(Liverpool) ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็น

เมอืงถิน่ก าเนดิของวงดนตรสีีเ่ตา่ทองหรอืเดอะบทีเทลิ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL LIVERPOOL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่4 ลเิวอรพ์ูล – วนิเดอรเ์มยีร ์– ลอ่งเรอืเลคดสิทรคิ - เอดนิเบริก์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(Windermere) สู่เขตเลคดสิทรคิ (Lake District) 

อุทยานแห่งชาตทิี่ไดร้ับการขนานนามว่าดแีละสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กวา้งขวางและ

ครอบคลมุทะเลสาบถงึ 16 แห่ง น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวนิเดอรเ์มียร ์

ดว้ยการลอ่งเรือเลคดสิทรคิ ที่ท่านจะไดช้ืน่ชมกับความเป็นธรรมชาตใินทะเลสาบ จาก

แอมเบลิไซดส์ูเ่มอืงเบาวเ์นส ท่ามกลางทัศนียภาพอนังดงามยิง่ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย  น าท่านเขา้สูเ่มอืงเอดนิเบริก์ (Edinburgh) เมอืงหลวงของสก็อตแลนด ์(Scothland) 

ดนิแดนที่ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่สวยงาม น าท่านเดนิทางสู่ย่านเมืองเก่า สู่ถนนรอยลัไมล ์

(Royal Mile) ถนนสายส าคัญที่ เชื่อมสู่พระต าหนักโฮลี่รู๊ด  (Palace of 

Holyroodhouse) ซึง่เป็นที่ประทับของพระราชนีิ เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด ์และเคย

เป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาตสิก็อตอันน่า

ภาคภูมใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก DOUBLETREE BY HILTON EDINBURGH 

AIRPORT  หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที ่5 ปราสาทเอดนิเบริก์– นวิคาสเซลิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

น าท่านเขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์(Edinburgh Castle) อันสง่างามดว้ยท าเลที่ตัง้

บนเนนิเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตรยิส์ก๊อต 

แบ่งเป็นสว่นตา่งๆอย่างน่าชม อาท ิส่วนของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มี

ปืนใหญ่เรยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 

ปีที่ผ่านมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที่ 12 เพื่อร าลกึถงึพระมารดา

ของกษัตริยเ์ดวดิที่ 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชัน้ในส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดง

เกีย่วกบัเรือ่งราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงนวิคาสเซลิ(Newcastle) ศนูยก์ลางของการคา้ขนแกะและ

ตอ่มาเป็นเหมอืงถ่านหนิอนัดบัตน้ของประเทศ ในครสิตศ์ตวรรษที่ 16 นิวคาสเซลิไดรู้จ้ัก

ในชือ่ของเมืองต่อเรือ โดยเป็นศูนยก์ลางการต่อเรือที่ส าคัญของโลกแห่งหนึ่ง และยัง

เป็นทีต่ัง้ของ สโมสรฟตุบอลนวิคาสเซลิยูไนเต็ด 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SANDMAN SIGNATURE NEWCASTLE หรอื

เทยีบเท่า 

วนัที ่6 นวิคาสเซลิ – แมนเชสเตอร ์– สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมอืงอตุสาหกรรม ที่มีชือ่เสยีงจาก

การเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศนูยก์ลางศลิปะ สือ่ และธุรกจิขนาดใหญ่ 

อกีทัง้ยังเป็นเมืองที่ตัง้ของสโมสรที่มีชือ่เสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมี

สโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซติี้ และ

สโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร ์เคานต์ี ้

กลางวนั  รับประทาอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคา่ร อาหารพืน้เมอืง (Fish and Chips) 

 น าท่านเขา้ชมสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium and 

Museum Tour ) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่ารวยที่สุดในโลก เป็นสนามที่ใหญ่เป็น

อนัดบั 2 ขององักฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลยี ์

สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาตอิังกฤษเพียงแห่งเดยีว และ

ใหญ่เป็นอนัดบัที ่11 ของยุโรปนอกจากนัน้ยังเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษที ่ยูฟ่า รับรอง

เป็นสนาม 5 ดาว รวมทัง้เขา้ ชมพพิธิภัณฑ ์(Museum) ที่รวบรวมประวัตคิวามเป็นมา

ตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้สโมสร และ ยังมสี ิง่ของ ถว้ยรางวลัตา่งๆ แสดงโชวอ์ยู่ดว้ย จากนัน้อสิระ

ใหท้่านเลอืกซือ้ของที่ระลกึของทีมที่ท่านชืน่ชอบในรา้น MEGA STORE ที่มากมายไป

ดว้ยของทีร่ะลกึหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล จากนัน้ น าท่านสู่ย่าน Manchester 
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Piccadilly ถนนชอ้ปป้ิงที่ค ึกครื้นที่สุดของเมือง หรือเดินเลือกซื้อสินคา้ในหา้ง 

Manchester Arndale หา้งขนาดใหญ่และ Market Street ทีม่รีา้นแบรนดด์งัเรยีงรายเต็ม

ไปหมดไม่แพ ้oxford street ในลอนดอน 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN MANCHESTER CITY CENTRE 

หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่7 แมนเชสเตอร ์– Bicester Village Outlet – ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ Bicester Village outlet ชอปป้ิงจุใจ มีหลากหลายแบรนดด์ังให ้

ท่านใหเ้ลือกสรร อาท ิเช่น Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, 

Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, 

Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระสนุกกับการเลือกซื้อสนิคา้แฟชั่นชัน้น าภายใน OUTLET จากนั้น

เดนิทางเขา้สู่มหานครลอนดอน (London) เมืองที่เป็นศูนย์กลางส าคัญทางธุรกจิ 

การเมือง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตร์ของโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงิน การเมือง การ

สือ่สาร การบันเทงิ แฟชั่น ศลิปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามีอทิธพิลไปทั่วโลก และยังเป็น

เมอืงท่องเทีย่วทีใ่หญ่และส าคญัของยุโรปอกีดว้ย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่8 อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกทอ่งเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงเพิม่เตมิตามอธัยาศยั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั โดยมหีัวหนา้ทัวรใ์หข้อ้มูล หรอื ค าแนะน า และ ทางบรษัิทไม่มรีถบรกิารสง่ 

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดเป็นความรับผดิชอบของตัวท่านเอง เช่นชมพพิธิภัณฑบ์รติชิ(British 

Museum) ซึง่เป็นหนึง่ในพพิธิภัณฑด์า้นประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรมของมนุษยที่ส าคัญ

ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในโลก มกีารก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบื้องตน้วัตถุ

ทีเ่ก็บรวบรวมไวส้ว่นใหญ่เป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) ซึง่เป็น

แพทยแ์ละนักวทิยาศาสตร ์พิพธิภัณฑแ์ห่งน้ีเปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะเป็นครัง้แรกใน

วันที่15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส ์เมืองบลูมสเ์บอรร์ี กรุง

ลอนดอน อนัเป็นสถานทีต่ัง้ของอาคารพพิธิภัณฑใ์นปัจจุบัน หรือ เลอืกซือ้สิน้คา้ในย่าน

ไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึง่เป็นที่ตัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอย่าง ฮารว์ยีน์ิโคล 

(Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ที่ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น า

จากทั่วทุกมุมโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ี่นิยมกันอย่างมาก รวมทัง้มีรา้นคา้แฟชั่น
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มากมายตัง้อยู่บรเิวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, 

Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็นที่ตัง้

ของรา้น Super Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, 

Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, ErmenegildoZegna, Alberta Ferretti, 

Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, 

Bvlgari Fendi ฯลฯ 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั 

 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่9 หอนาฬกิาบกิเบน – พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์– สนามบนิฮทีโธรว ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเทีย่วชม มหานครลอนดอน ผ่านพคิคาดลิลีเ่ซอรค์ัส (PiccadillyCircus) เดมิเป็น

วงเวยีนทีบ่รรจบของถนน 6 สาย มนี ้าพุ และรูปปั้นอรีอสตรงกลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน ์

ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลกา้ร ์(Trafagal Square) ที่

รายลอ้มไปดว้ยอาคารที่น่าสนใจ ผ่านมหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ที่มี

ยอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานทีใ่ชจ้ัดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้า

ชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สู่จัตุรัสรัฐสภามหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์

(Westminster Abbey) ที่ตัง้ของรัฐสภาอังกฤษมาตัง้แต่ตน้ศตวรรษที่ 16 และยังเป็น

ทีต่ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จ้ักกนัดใีนนามหอนาฬกิาบิ๊กเบน (Big Ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต 

ตบีอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหนา้ปัดใหญ่ที่สุดในโลกและฝ่ังตรงขา้มที่มี

แม่น ้าเทมสก์ัน้อยู่เป็นทีต่ัง้ของชงิชา้สวรรค ์ลอนดอน อาย (London Eye) ชงิชา้สวรรคท์ี่

สงูทีส่ดุในยุโรป จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้ม

แม่น ้าเทมสท์ี่สามารถยกเปิดปิดได ้จากนัน้ถ่ายรูปคู่กับหอคอยลอนดอน (Tower of 

London) สถานทีท่ีเ่กดิเหตแุห่งประวตัศิาสตรอ์นัเกรยีงไกร ยิง่ใหญ่นองเลอืด หรือแมแ้ต่

ซับซอ้นซ่อนเงื่อน มีอดตีที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดน

ประหาร 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองวนิด์เซอร์(Windsor)เพื่อเขา้ชมพระราชวงัวนิด์เซอร ์

(Windsor Castle) เป็นพระราชวงัตัง้อยู่ทีว่นิดเ์ซอร ์สรา้งโดยสมเด็จพระเจา้วลิเลยีมที ่

1 แห่งองักฤษเมื่อปี ค.ศ. 1070สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก ์พระราชวังวนิดเ์ซอร์

เป็นพระราชฐานทีย่ังมผูีอ้ยู่อาศยัทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกและเป็นพระราชฐานที่เก่าที่สุดที่มีผู ้

อยู่อาศัยที่ต่อเน่ืองกันมา ตั ้งแต่เริ่มสรา้งใหท้่านไดเ้ขา้ชม พิพิธภัณฑ์ต่างๆ อาท ิ

พพิธิภัณฑอ์าวธุ ชดุอศัวนินักรบ โลห่ ์ตราประจ าตระกลูขนุนาง ภาพวาดฝีพระหัตถป์รนิซ์

พลิลปิ พระฉายาลกัษณส์ว่นพระองค ์ของใชส้ว่นพระองค ์ในวาระเฉลมิฉลองพระชนมายุ

ครบ 90 พรรษา 
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17.00 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธรว ์เพือ่ใหท้่านไดม้เีวลาท า คนืภาษี (Tax Refund) และ

เลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

21.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่TG 917 

**ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต่เดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไปจะออกเดนิทาง

ต ัง้แต ่21.35 น.และไปถงึกรงุเทพเวลา 16.00 น.** 

วนัที ่10 กรุงเทพ 

15.00 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 

โปรแกรม :  Check in – Windsor  

องักฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์10 วนั 7 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

08 - 17 พ.ย. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 40,360 11,900 

01 - 10 ธ.ค.62 69,900 69,900 69,900 69,900 40,360 11,900 

20 - 29 ธ.ค.62 74,900 74,900 74,900 74,900 43,010 15,900 

27 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 44,010 16,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 
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           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ย ืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
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3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5.คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศองักฤษ (จ านวน 6,000 บาท ช าระพรอ้มเงนิมัดจ า // เริม่ 1 มถิุนายน 2562 เป็นตน้ไป) 

6.คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (18 ปอนด)์ 

7.คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (20 ปอนด)์ 

 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วซี่า 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 
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3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้ น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบั

เสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

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

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก 

ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 

15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น 
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STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

 

***ควรเคลือ่นไหวบญัชสีม ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บญัชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บญัชกีอ่นยืน่วซีา่ 

จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  

   

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้อัพเดทไมเ่กนิ 15 

วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น

STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

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

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  
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6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่า

เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทกุฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอื

ศนูยแ์ปล พรอ้มประทับตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเท่านัน้ ไม่สามารถใชต้วัทีแ่ปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 
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แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำประเทศอังกฤษ 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทกุขอ้ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาไทย 

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

ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสอืเดนิทาง 

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

ชือ่-นามสกลุเกา่ ทีเ่คยใชก้อ่นเปลีย่น 

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

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

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

 

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

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

 

ทีอ่ยู ่( ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กับทีอ่ยูปั่จจุบนัคนละทีอ่ยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด) 

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

...............................................................................................................................รหัสไปรษณีย์

................................... ทา่นอาศัยอยูใ่นบา้นหลงันี้มาเป็นเวลา …......ปี ............เดอืน 

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

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

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

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

หมายเลขหนังสอืเดนิทางปัจจุบนั ........................ 

วันทีอ่อก...............................หมดอาย.ุ............................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ......................... 

วันทีอ่อก...............................หมดอาย.ุ.............................. 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม ่………………………………………………………………… 

วัน/เดอืน/ปี ทีเ่คยเขา้ประเทศองักฤษครัง้ลา่สดุ .............................................  

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

วัตถปุระสงคใ์นการไปครัง้ลา่สดุ (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ , นักเรยีน) 

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

ประเภทของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดรั้บ เป็นประเภทใด 

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

ระยะเวลาของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดรั้บ เริม่ตัง้แตวั่นที ่..................................... 

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

 

ทา่นเคยไดรั้บการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอื ประเทศอืน่ๆหรอืไม ่

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

เหตผุลทีถ่กูปฏเิสธ ..........................................................  
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วัน/เดอืน/ปี ทีถ่กูปฏเิสธ ....................................... 

 

ประเทศอืน่ ๆ ทีท่า่นเคยเดนิทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีวั่น และวัตถปุระสงคใ์น

การไป (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ, นักเรยีน) 

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

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

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

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

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

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

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

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

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

วัตถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

 

สถานภาพ  

.........โสด    

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

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

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

........ หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

 

ในกรณีสมรสแลว้ทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ                                                                                                       

ชือ่ นามสกลุ ของคูส่มรส 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส

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

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

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

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

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

ทีอ่ยูปั่จจบุันของคูส่มรส 

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

 

ในกรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน                                                                                                

1.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

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

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

ปัจจุบนับตุรอาศัยอยูท่ี ่

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

2.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

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

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

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

ปัจจุบนับตุรอาศัยอยูท่ี ่

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

 

ประวัตขิองบดิา                                                                                                                                                

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

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

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

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

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

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

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

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

ประวัตขิองมารดา                                                                                                                                               

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรับ และรายจ่ายตา่งๆ 

งานปัจจบุันท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 

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

ชือ่บรษัิททีท่ างาน 

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

 

 

ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ างาน

...................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................รหัสไปรษณีย์

.......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน ............................................... เงนิเดอืน 

.................................บาท 

 

กรณี นักเรยีน / นักศกึษา ระบชุือ่โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย 

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

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

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

 

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

........เคย ........ไมเ่คย 

ถา้เคย ระบอุาชพีทีท่ า , ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 

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

ชือ่ตน้สงักัดทีเ่คยท างาน 

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

 

ทีอ่ยูข่องตน้สงักดัทีเ่คยท างาน

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

...............................................................................................................................รหัสไปรษณีย์

.......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน ..........................................  

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

 

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

ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดวา่เป็น  บญัชอีอมทรัพย ์/ ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเทา่ไหร ่  

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

……………………………………………………………………………... 

ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทา่ไหร่

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

ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร ่

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

คา่ใชจ้่ายของทา่นในการไปอังกฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่

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

ในการเดนิทางครัง้นี้ ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้่ายใหท้า่น 

..................................................................................ใครเป็นคนจ่ายคา่ใชจ้่ายตา่งๆ เชน่ คา่ตัว๋

เครือ่งบนิ คา่โรงแรม คา่อาหาร ..................................................... ถา้มคีนออกคา่ใชจ้่ายใหท้า่นไปอังกฤษ 

เขาไดจ้่ายใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่...............................................  

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


