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GRAND UNITED KINGDOM 
อังกฤษ – เวลส ์- ไอรแ์ลนด ์– ไอรแ์ลนดเ์หนือ – สกอตแลนด ์

11 วัน 8 คืน 

เดนิทาง กุมภาพันธ ์2563  

ราคาแนะน าเพยีง 69,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  
วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ ์– เมืองบาธ – เมืองคารด์ฟิฟ์ (เวลส)์ 
วนัท่ี 3. คารด์ฟิฟ์ – ฟิชการด์ – ลอ่งเรือเฟอรร์ี่– รอสสแ์ลร ์(ไอรแ์ลนด)์ – วอเตอรฟ์อรด์ 
วนัท่ี 4. วอเตอรฟ์อรด์ – คลิเคนนี – ปราสาทคิลเคนนี – คลิแดรเ์อาทเ์ลท – ดบัลนิ 
วนัท่ี 5. ดบัลนิ – โรงเบยีร ์GUINNESS STOREHOUSE ชมิเบยีรจ์ากแหล่งผลิต – นั่งรถไฟสูเ่มืองเบลฟาสต ์(ไอรแ์ลนดเ์หนือ) – BELFAST 
TITANIC 
วนัท่ี 6. เบลฟาสต–์ GIANT’S CAUSEWAY – ล่องเรือส าราญ Stena Line  

วนัท่ี 7. ลเิวอรพ์ลู – วนิเดอรเ์มียร ์– ลอ่งเรือทะเลสาปดิสทรคิ – เมืองเอดนิเบริก์ (สกอตแลนด)์ 
วนัท่ี 8. เขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์ – แมนเชสเตอร ์– สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์    
วนัท่ี 9. แมนเชสเตอร ์– ลอนดอน – อิสระชอ้ปปิง้ถนนอ๊อกฟอรด์  
วนัท่ี 10. เท่ียวลอนดอน  – หอนาฬกิาบิก๊เบน – ชอ้ปปิง้แฮรร์อดส ์– สนามบนิ  
วนัท่ี 11. กรุงเทพฯ    
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วันที ่1 กรุงเทพฯ  – ลอนดอน 
22.00 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สายการบิน ไทย ประตู 4 แถว D โดยมีเจ้าหนา้ท่ีคอย
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 
กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เสาหนิสโตนเฮนจ ์– เมืองบาธ –  
เมืองคารด์ฟิฟ์ (เวลส)์ 

00.15 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตลิอนดอน ฮีทโธรว ์เทีย่วบนิที ่TG910 
06.20 น. คณะเดนิทางถึง สนามบินฮีทโธรว ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง ) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร น า

ท่านออกเดนิทางสู ่เมืองซาลิสบัวร่ี (Salisbury) น าท่านชมเสาหนิสโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุค
ก่อนประวตัศิาสตร ์มีอายกุวา่ 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวตัถุประสงคใ์น
การสรา้งอย่างชดัเจน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย ออกเดนิทางตอ่สูเ่มืองบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหบุเขาของแมน่ า้เอวอนในบรเิวณท่ีมีน า้พรุอ้นธรรมชาตท่ีิเป็นท่ีตัง้ถิ่นฐานของชาวโรมนั

สมัยท่ียังเรืองอ านาจ และเป็นผูส้รา้งโรงอาบน ้าโรมัน (Roman Bath) และยังไดเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้
(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑน์ ้าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวตัิการคน้พบท่ี
น่าสนใจ ปัจจบุนัเป็นกลุม่อาคารส าคญัของเมือง คือ บรเิวณท่ีเป็นท่ีตัง้ของบอ่น า้แร่รอ้นคิงส ์(The Sacred Spring)  ส่วนท่ีสอง คือ 
บรเิวณวดั และสว่นท่ีสาม คือ บรเิวณท่ีเปิดบรกิารใหน้กัท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใชบ้ริการน า้แรซ่ึ่งมีทัง้สระวา่ยน า้, บ่อน า้แร่เย็น-รอ้น, 
หอ้งอบไอน า้ และสว่นท่ีเป็น Turkish Bath  จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มืองคารด์ฟิฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส ์(Wales) หนึ่ง
ในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตัง้ของปราสาทคารด์ิฟ๊  เดิมเป็นท่ีพ านักของขนุนางผูป้กครองเมือง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพง
โบราณ จากนัน้ผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคารด์ิฟ๊ ,   สนามกีฬามิลเลน
เนียม, อาคารท่ีท าการของรฐั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (FISH AND CHIPS) 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั CLAYTON HOTEL  หรือเทียบเท่า  

 

วันที ่3 
คารด์ฟิฟ์ – ฟิชการด์ – ล่องเรือเฟอรร์ี–่ รอสสแ์ลร ์(ไอรแ์ลนด)์ – วอเตอร์
ฟอรด์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองฟิชการด์ (Fishguard) แลว้น าท่านสูท่่าเรือเฟอรร์ี่ เพ่ือน าท่านโดยสาร เรือเฟอรร่ี์ เดินทางขา้มทะเลไอริชสู่

เมืองรอสสแ์ลร ์(Rosslare) ประเทศไอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย เดินทางถึงท่าเรือเมืองรอสสแ์ลร์ แลว้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองวอเตอร์ฟอร์ด (Waterford) เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ

ประเทศไอรแ์ลนด ์(Ireland’s oldest city) โดยชาวไวกิง้สไ์ดม้าตัง้รกรากท่ีน่ีในสมยัศตวรรษท่ี 8 ท่ีน่ีจึงเป็นเมืองท่าคา้ขายแห่งแรก
ของประเทศ ตัง้อยู่บนฝ่ังแมน่ า้ Suir และยงัความส าคญัมาจนถึงทกุวนันี ้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั FAITHLESS HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที ่4 วอเตอรฟ์อรด์ – คิลเคนนี – ปราสาทคิลเคนนี – คิลแดรเ์อาทเ์ลท – ดับลิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองคิลเคนนี (Kilkenny) เมืองท่ีอุดมดว้ยสีสนัและเต็มไปดว้ยร่องรอยประวตัิศาสตร์และปราสาทแบบนอรม์นั
อายกุวา่ 800 ปี อนัน่าทึ่ง น าท่านเข้าชมปราสาทคิลเคนนี KILKENNY CASTLE ปราสาทแบบในรูปแบบนอรม์นั สรา้งขึน้ในปี
ค.ศ.1195 โดย อศัวนิ Richard de Clare เพ่ือเป็นป้อมปราการคมุหัวเมืองแนวฝ่ังลุ่มแม่น า้นอร ์โดยลกัษณะเด่นของปราสาทนอร์
มนั คือการสรา้งหอคอยสงูขนาดใหญ่ทัง้ 4 ทิศของตวัปราสาท ซึ่งไดร้บัการบรูณะจากการก่อสรา้งดว้ยไม ้มาเป็นปราสาทหินอย่างท่ี
เห็นในปัจจบุนั โดยทายาทรุน่ท่ี4 วลิเล่ียม มารแ์ชล (Earl of Pembroke) ใหท้่านไดช้มหอ้งตา่งๆภายในปราสาท ท่ียังถูกเก็บรกัษาไว้
เป็นอย่างดี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่KILDARE VILLAGE LUXURY SHOPPING อิสระใหท้่านชอ้ปปิง้จใุจ มีหลากหลายแบรนด์
ดงัใหท้่านไดเ้ลือกสรร อาทิ เช่น Balenciaga, Valentino, MCM, ErmenegildoZegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, 
Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระสนกุกบัการเลือกซือ้สนิคา้แฟชั่น
ชัน้น า 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองดับลิน (DUBLIN) สาธารณรัฐไอรแ์ลนด ์(Republic of Ireland) เมืองใกลท้ะเลไอรชิ (Irish Sea) มี

แม่น า้ลิฟฟ่ี (Liffey) เป็นแม่น า้สายหลกัตดัผ่านกลางเมือง แบ่งดบัลินออกเป็นเหนือและใต้ น าท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง 
City Hall ในรูปแบบไอรชิ จอรเ์จียน จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบั ปราสาทดับลิน( DUBLIN CASTLE)  สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1204 โดย
กษัตรยิจ์อหน์แห่งองักฤษ ปัจจบุนัปราสาทดบัลนิ ถือวา่เป็นสญัลกัษณข์องการปกครองของอังกฤษในไอรแ์ลนด ์จนไดร้บัอิสระเป็น
สาธารณรฐัไอรแ์ลนด ์ในปี ค.ศ.1922 จากนัน้ผ่านชม Trinity College Dublin มหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสดุของไอรแ์ลนด ์เป็นหนึ่งใน
มหาวทิยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในโลก ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี ค.ศ.1592 โดยควีนอลซิาเบธท่ี 1 ในยคุท่ีเป็นอาณานิคมขององักฤษ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั LOUISE FITGERALD HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 
ดับลิน – โรงเบียร ์GUINNESS STOREHOUSE ชิมเบียรจ์ากแหล่งผลิต –  
น่ังรถไฟสู่เมืองเบลฟาสต ์(ไอรแ์ลนดเ์หนือ) – BELFAST TITANIC 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้สู่ โรงเบียร ์GUINNESS STOREHOUSE เบียรย่ี์หอ้ดงัแห่งตระกูล Guinness ท่ีก่อตัง้มาตัง้แต่ปี 1759 บนพืน้ท่ีดิน

ตามสญัญาเช่ายาวนานกวา่ 9,000ปี ใหท้่านไดช้ิมเบียรด์  าตน้ต  าหรบั ท่ีเรียกวา่ “Stout” ท่ีไดจ้ากการขา้วบารเ์ลย่ค์ั่วบม่จนกลายเป็น
สีด  า โดยชาวไอรชิมกัเรียกเบียรช์นิดนีว้า่ ‘DARK RUBY’  ใหท้่านไดมี้โอกาสชิมเบียร ์ที่ GRAVITY BAR พรอ้มชมวิวทัศนียภาพ
ของตวัเมืองดบัลนิอย่างเพลดิเพลนิสายตา 
***ท่านท่ีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี สงวนสทิธิใ์นการเสรฟิเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอล ์ท่านสามารถเปล่ียนเป็นน า้อดัลมตามชอบ*** 
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กลางวัน 

 
 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย จากนัน้น าท่านสูส่ถานีรถไฟเพ่ือเดนิทางสู่เมืองเบลฟาสต ์BELFAST  เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศไอรแ์ลนด์
เหนือ ท่าเรือส าคญัตัง้แต ่ครสิตวรรษท่ี 19 พาท่านถ่ายรูปกบั BELFAST TITANIC นิทรรศการเกี่ยวกับเรือไททานิคทีใ่หญ่ที่สุด

ในโลก อาคารทรงแปลกตาสงู   6 ชัน้ จดัแสดงเร่ืองราวของเรือไททานคิตัง้แตแ่นวความคดิ การก่อสรา้ง การเปิดตวัครัง้แรกของเรือ
และจดุสดุทา้ยของการเดนิทางท่ีน่าเศรา้ท่ีโดง่ดงัไปทั่วโลก โดยพืน้ท่ีปัจจุบนัตัง้อยู่ในบริเวณท่ีเคยเป็นอู่ต่อเรือท่ีก่อสรา้งเรือไททา
นิคมาก่อน โดยใชร้ะยะเวาลาก่อสรา้งนานถึง 3 ปี ดว้ยแรงงานมากกว่า 5,000 คน ถือเป็นเรือส  าราญท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกในปี 1912 
จากนัน้น าท่านสูศ่นูยก์ลางการชอ้ปปิง้ของเมืองเบลฟาสต ์เรียกวา่ Spirit of Belfast ท่ีรายลอ้มไปดว้ยรา้นรวงตามถนนแบรนดเ์นม
อยู่มาก Belfast Court Shopping Center และ Victoria Square Shopping Center และเป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีคนสามารถมา
แสดงดนตรีเปิดหมวกใหเ้มืองมีสีสนั อิสระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั  AC MARRIOTT  หรือเทียบเท่า  

 

วันที ่6 เบลฟาสต ์– บุชมิลส ์– GIANT’S CAUSEWAY – ล่องเรือส าราญ Stena Line 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางตอ่โดยรถโคช้ สู่เมืองบุชมิลส ์(Bushmills) พาท่านชม ไจแอนทค์อสเวย ์(Giant’s Causeway) แนวหินภูเขาไฟริม
ทะเลท่ียาวกวา่ 4.8 กิโลเมตร เป็นเขตมรดกโลก หินภูเขาไฟหรือหินบะซอลตเ์หล่านีถู้กลมและน า้กัดกร่อนจนเกิดเป็นรูปร่างคลา้ย
กอ้นอิฐส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ตัง้ซ้อนกันเป็นทางเดินลัดเลาะและย่ืนเขา้ไปในทะเล สามารถเดินบนก้อนหินเหล่านีไ้ด ้เป็นจุดชมวิว
สวยงามและเป็นมหศัจรรยธ์รรมชาตท่ีิน่าตื่นตาตื่นใจ และเป็นหน่ึงในฉากถ่ายท าทีอ่ลังการของซีร่ียดั์งเร่ือง Game of Thrones 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเดนิทางสูท่่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ Stena Line Irish Sea เรือส าราญขนาดใหญ่ท่ีความจกุวา่ 970 คน ท่ีพรั่งพรอ้มไปดว้ย

รา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ  
(กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพือ่ความสะดวกของท่าน) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ 

ทีพั่ก พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ STENA LINE SHIP   

วันที ่7 
ลิเวอรพู์ล – วินเดอรเ์มียร ์– ล่องเรือทะเลสาปดิสทริค – เมืองเอดินเบิรก์ 
(สกอตแลนด)์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
06.30 น. เดนิทางถึงท่าเรือเมืองลเิวอรพ์ลู ประเทศอังกฤษ ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมืองวฒันธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่น

ก าเนิดของวงดนตรีส่ีเต่าทองหรือเดอะบีทเทิล ความรุ่งเรืองของลิเวอรพ์ลูมาจากการเป็นเมืองท่าส  าคัญ มีการติดต่อคา้ขายกับ
แคริบเบียน, ไอรแ์ลนด ์และแผ่นดินใหญ่ยุโรป น าท่านชมบริเวณท่าเรืออัลเบิร์ต (Albert Dock) โดยบริเวณท่าเรือประกอบไป
ดว้ยอาคารท่าเรือและคลงัสนิคา้ ชมตึกรอยัลลิเวอร ์(Royal Liver Building) อีกหนึ่งอาคารท่ีถือว่าเป็นสญัลกัษณ์และมีช่ือเสียง
ของเมืองลเิวอรพ์ลู จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มืองวนิเดอรเ์มียร ์(Windermere) สูเ่ขตเลคดสิทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติท่ี
ไดร้บัการขนานนามวา่ดีและสวยท่ีสดุขององักฤษ ท่ีกวา้งขวางและครอบคลมุทะเลสาบถึง 16 แห่ง น าท่านสมัผสักับบรรยากาศของ
ทะเลสาบวนิเดอรเ์มียร ์ดว้ยการล่องเรือเลคดสิทริค ท่ีท่านจะไดช่ื้นชมกบัความเป็นธรรมชาตใินทะเลสาบ จากแอมเบิลไซดส์ู่เมือง
เบาวเ์นส ท่ามกลางทศันียภาพอนังดงามยิ่ง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ฟิชแอนดช์พิ) 
บ่าย น าท่านเขา้สูเ่มืองเอดนิเบริก์ (Edinburgh) เมืองหลวงของสกอตแลนด ์(Scothland) ดินแดนท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีสวยงาม น าท่าน

เดนิทางสูย่่านเมืองเก่า สูถ่นนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมสูพ่ระต าหนักโฮล่ีรู๊ด (Palace of Holyroodhouse) ซึ่ง
เป็นท่ีประทบัของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด ์และเคยเป็นท่ีประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรฐัสภา
แห่งชาตสิก็อตอนัน่าภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั 

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

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
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วันที ่8 เข้าชมปราสาทเอดนิเบิรก์ – แมนเชสเตอร ์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 น าท่านเข้าชมปราสาทเอดนิเบริก์ (Edinburgh Castle) อนัสง่างามดว้ยท าเลท่ีตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมมุ
เมือง เคยเป็นท่ีประทบัของกษัตรยิส์ก๊อต แบง่เป็นสว่นตา่งๆอย่างน่าชม อาทิ สว่นของปอ้มปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืน
ใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปีท่ีผ่านมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 เพ่ือร  าลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเ์ดวิดท่ี 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชัน้ในส่วนท่ีเป็น The Palace จัดแสดง
เก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต 

 
กลางวัน รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย 

 
จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มืองแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมืองอตุสาหกรรม ท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอตุสาหกรรมแห่งแรกของ
โลก เป็นศนูยก์ลางศลิปะ ส่ือ และธรุกิจขนาดใหญ่ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีตัง้ของสโมสรท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัในวงการฟตุบอลของโลก โดย
มีสโมสรฟตุบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ และแมนเชสเตอร ์ซิตี ้และสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชียร ์เคานต์ี ้

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั AC HOTEL MANCHESTER CITY CENTER หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่9 แมนเชสเตอร ์– ลอนดอน – อิสระช้อปป้ิงถนนอ๊อกฟอรด์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางเขา้สูม่หานครลอนดอน (London) เมืองท่ีเป็นศนูยก์ลางส าคญัทางธรุกิจ การเมือง วฒันธรรม และประวตัิศาสตร์
ของโลก เป็นผูน้  าดา้นการเงิน การเมือง การส่ือสาร การบนัเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นท่ียอมรบัว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็น
เมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่และส าคญัของยโุรปอีกดว้ย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน (เป็ดย่างโฟรซ์ีซ่ัน) 
บ่าย อิสระใหท้่านไดส้นกุกบัการเลือกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั บรเิวณถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford Street) ซึ่งเรียกไดว้่าเป็นศนูยก์ลางการช๊
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อปปิง้ในกรุงลอนดอน มีรา้นคา้เสือ้ผา้แฟชั่น เคร่ืองประดบั นาฬกิา ช่ือดงัมากมายตลอดแนวถนนกว่า 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 ์ตัง้อยู่อีกดว้ย 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั  CROWN PLAZA LONDON HEATHROW หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่10 เทีย่วลอนดอน  – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ช้อปป้ิงแฮรร์อดส ์– สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเท่ียวชมมหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลล่ีเซอรค์สั (Piccadilly Circus) เดิมเป็นวงเวียนท่ีบรรจบของถนน 6 สาย มีน า้พ ุ
และรูปป้ันอีรอสตรงกลาง และเขา้สูไ่ชน่าทาวน ์ย่านชมุชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผา่นจตัรุสัทราฟัลกา้ร ์(Trafagal Square) 
ท่ีรายลอ้มไปดว้ยอาคารท่ีน่าสนใจ ผา่นมหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญ่เป็นอันดบั 2 ของโลก สถานท่ี
ใชจ้ดัพระราชพธีิอภิเษกสมรสระหวา่งเจา้ฟา้ชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สู่จัตรุสัรฐัสภามหาวิหารเวสทม์ินสเ์ตอร ์
(Westminster Abbey) ท่ีตัง้ของรฐัสภาอังกฤษมาตัง้แต่ตน้ศตวรรษท่ี 16 และยังเป็นท่ีตัง้ของหอนาฬิกาท่ีรูจ้ักกันดีในนามหอ
นาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ท่ีมีความสงู 320 ฟตุ ตีบอกเวลาทกุหน่ึงชั่วโมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดใหญ่ท่ีสดุในโลกและฝ่ังตรงขา้ม
ท่ีมีแม่น า้เทมสก์ัน้อยู่เป็นท่ีตัง้ของชิงช้าสวรรค ์ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสดุในยุโรป น าท่านถ่ายรูปกับ
สะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแม่น า้เทมสท่ี์สามารถยกเปิดปิดได ้จากนัน้น าท่านถ่ายรูปบริเวณดา้นนอกของ
พระราชวงับัค้กิง้แฮม (Buckingham Palace) ท่ีประทบัของพระราชินีอลซิาเบธท่ี 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย น าท่านเลือกซือ้สิน้คา้ในย่านไนซบ์ริดจ ์(Knights Bridge) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัอย่าง ฮารวี์ย์ นิโคล (Harvey 

Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ท่ีท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นชัน้น าจากทั่วทุกมมุโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท่ี์นิยมกัน
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ราคาแนะน าเพยีง 
GRAND UNITED KINGDOM 

อังกฤษ – เวลส ์- ไอรแ์ลนด ์– ไอรแ์ลนดเ์หนือ – สกอตแลนด ์
11 วัน 8 คืน 

 โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

7-17 ก.พ. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 44,010.- 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 

อย่างมาก รวมทัง้มีรา้นคา้แฟชั่นมากมายตัง้อยู่บริเวณ 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 

16.30 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮีทโธรว ์เพ่ือใหท้่านไดมี้เวลาท า คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือ้ สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 
21.35. น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี TG917 

 

วันที ่11 กรุงเทพฯ    
16.00 น. คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
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6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

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% 
 

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

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

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศองักฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ช าระพรอ้มเงินมดัจ า) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (20 ปอนด)์ 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (22 ปอนด)์ 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

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 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
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

กอ่นได ้
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**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้

เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ 

กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างาน

อยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้

เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ 

ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 

ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวม

แวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไม่

เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนา

สมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้

คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบ

ทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมาย

ชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ 

(ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้

บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  
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3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั 

(Sponsor Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชี

กระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลาก

ออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

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

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปู

ถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วัน

เริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้ง

ตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้ง

ตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 
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- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด 

(โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) 

พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด 

(โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) 

พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัด

หนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกัน

กับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิา

และมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดย

มรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค า

รอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั จะตอ้งแปล

จากรา้นแปลหรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทบัตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไม่สามารถใชต้วัที่

แปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 
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แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีำประเทศองักฤษ 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทกุขอ้ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของ

ทา่น) 
 
ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาไทย 

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

ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสอืเดนิทาง 

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

ชือ่-นามสกลุเกา่ ทีเ่คยใชก้อ่นเปลีย่น 

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

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

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

 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ..................................................................เชือ้ชาติ

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

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

 

ทีอ่ยู ่( ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กับทีอ่ยูปั่จจบุันคนละทีอ่ยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด) 

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

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

............................รหัสไปรษณีย.์.................................. ทา่นอาศัยอยูใ่นบา้นหลังนี้มา

เป็นเวลา …......ปี ............เดอืน 

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

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

หมายเลขโทรศัพท์

บา้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 

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

หมายเลขหนังสอืเดนิทางปัจจบุัน ........................ 

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

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

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

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม ่

………………………………………………………………… 

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

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

วัตถปุระสงคใ์นการไปครัง้ลา่สดุ (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ , นักเรยีน) 

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

ประเภทของวซีา่องักฤษทีเ่คยไดร้บั เป็นประเภทใด 

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

ระยะเวลาของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดร้ับ เริม่ตัง้แตวั่นที ่..................................... 

ถงึวันที ่................................... 
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ทา่นเคยไดร้บัการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอื ประเทศอืน่ๆหรอืไม ่

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

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

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

 

ประเทศอืน่ ๆ ทีท่า่นเคยเดนิทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่ัน 

และวัตถปุระสงคใ์นการไป (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 
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...........................................................................................................................

..... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

.... 

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

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

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

ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี ่

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

........ 

2.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 

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

..... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

.... 

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

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

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

ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี ่

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

........ 

 

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 ......................................... 
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ขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้ดนิทางเกีย่วกับดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรับ และรายจา่ยตา่งๆ 

งานปัจจบุันท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 

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

ชือ่บรษัิททีท่ างาน 

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

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

 

 

ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ างาน

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

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

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

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

 

กรณี นักเรยีน / นักศกึษา ระบชุือ่โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย 

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

ระดับชัน้ทีเ่รยีนอยู ่........................................หลักสตูรทีก่ าลงัเรยีน 

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

 

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

........เคย ........ไมเ่คย 

ถา้เคย ระบอุาชพีทีท่ า , ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 

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

ชือ่ตน้สงักัดทีเ่คยท างาน 

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

.....  

 

ทีอ่ยูข่องตน้สงักัดทีเ่คยท างาน

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

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

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

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

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

 

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

ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดวา่เป็น  บัญชอีอมทรัพย ์/ ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวม

เทา่ไหร ่  

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

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

ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทา่ไหร่

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

ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร ่

.................................................................  
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คา่ใชจ้า่ยของทา่นในการไปอังกฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่

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

ในการเดนิทางครัง้นี้ ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น 

..................................................................................ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม คา่อาหาร ..................................................... ถา้มคีน

ออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นไปอังกฤษ เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ ้

เดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 
 
 


