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THERE’S NOTHING LIKE GREAT BRITAIN 
อังกฤษ สกอตแลนด ์เวลส ์9 วัน 7 คนื 

Vb9k]u  เดนิทาง มนีาคม – มถุินายน 63  

ราคาแนะน าเพียง  62,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – ลอนดอน 

วนัท่ี 2. ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ ์– พิพิธภณัฑน์ํา้แรร่อ้นโรมนั - คารดิ์ฟฟ์ 

วนัท่ี 3. คารดิ์ฟฟ์ – เบอรต์นั ออน เดอะวอเทอร ์– สแตรทฟอรด์ – ลเิวอรพ์ลู 

วนัท่ี 4. ลเิวอรพ์ลู – วินเดอรเ์มียร ์– เอดินเบิรก์   

วนัท่ี 5.เอดินเบิรก์ – ปราสาทเอดินเบิรก์ – แมนเชสเตอร ์

วนัท่ี 6. แมนเชสเตอร ์- สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์- BICESTER OUTLET – ลอนดอน 

วนัท่ี 7  ลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – สะพานหอคอย – หอคอยลอนดอน – ถนนอ๊อกฟอรด์ – ชอ้ปป้ิง 

วนัท่ี 8. ลอนดอน – พิพิธภณัฑบ์รติิช – เขา้ชมพระราชวงัวินดเ์ซอร ์– สนามบิน 

วนัท่ี 9. กรุงเทพ 



   

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
10.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ อี.วี.เอ.แอร ์ประต ู8 แถว Q 
พบเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก 

13.05 น. ออกเดนิทางสูก่รุงลอนดอนดว้ยเท่ียวบนิ BR067 
 ** คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 10 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 12.50 น. และเดนิทางถึงกรุงลอนดอนเวลา 

19.25 น. *** 
19.20 น. เดนิทางถึง สนามบนิฮีทโธรว ์ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 7 ชั่วโมง)    นาํท่านผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 
ทีพั่ก นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั MERCURE LONDON HEATHROW HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่2 
ลอนดอน – เสาหนิสโตนเฮ นจ ์ – พพิธิภัณฑน์ า้แร่ร้อนโรมัน - 
คารด์ฟิฟ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านออกเดนิทางสู ่เมืองซาลสบ์วัรี่ (Salisbury) นาํท่านชมเสาหนิสโตนเฮ นจ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์
ของโลกในยคุก่อนประวตัศิาสตร ์มีอายกุวา่ 5,000 ปี เป็นกลุม่แท่งหินขนาดใหญ่ ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึ่งไมมี่ใคร
ทราบวตัถปุระสงคใ์นการสรา้งอย่างชดัเจน ออกเดนิทางตอ่สูเ่มืองบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหบุเขาของแมน่ํา้เอวอนในบรเิวณท่ี
มีนํา้พรุอ้นธรรมชาตท่ีิเป็นท่ีตัง้ถิ่นฐานของชาวโรมนัสมยัท่ียงัเรืองอาํนาจ และเป็นผูส้รา้งโรงอาบนํา้โรมนั (Roman Bath) 
และยงัไดเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

         บ่าย นาํท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑน์ ้าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวตักิารคน้พบท่ีน่าสนใจ ปัจจบุนัเป็นกลุม่
อาคารสาํคญัของเมือง คือ บรเิวณท่ีเป็นท่ีตัง้ของบอ่นํา้แรร่อ้นคงิส ์ (The Sacred Spring)  สว่นท่ีสอง คือ บรเิวณวดั และ
สว่นท่ีสาม คือ บรเิวณท่ีเปิดบรกิารใหน้กัท่องเ ท่ียวหรือชาวเมืองใชบ้รกิารนํา้แรซ่ึ่งมีทัง้สระวา่ยนํา้ ,     บอ่นํา้แรเ่ย็น- รอ้น, 
หอ้งอบไอนํา้ และสว่นท่ีเป็น Turkish Bath  จากนัน้เดนิทางตอ่สู่ เมืองคารด์ฟิฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส ์



   

 

(Wales) หนึ่งในเครือจกัรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตัง้ของปราสาทคารด์ิ ฟฟ์ เดิมเป็นท่ีพาํนกัของขนุนางผูป้กครองเมือง ถกู
ลอ้มรอบไวด้ว้ยกาํแพงโบราณ จากนัน้ผา่นชมศาลาวา่การเมืองและกลุม่อาคารโบราณเก่าแก่ผา่นชมเมือง สวนสาธารณะ
คารด์ฟิฟ์,   สนามกีฬามลิเลนเนียม, อาคารท่ีทาํการของรฐั 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN CARDIFF หรือเทียบเท่า  

วันที ่3 คารด์ฟิฟ์ – เบอรตั์น ออน เดอะวอเทอร ์– สแตรทฟอรด์ – ลิเวอรพู์ล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดนิทางไปยงัเมืองเลก็แสนน่ารกั Bourton On The Water ซึ่งเป็นหมูบ่า้นท่ีไดร้บัการโหวตใหเ้ป็นหมูบ่า้นท่ีมีความ

สวยงามมากท่ีสดุในองักฤษ ดว้ยลกัษณะของตวัอาคารท่ีมีความโดดเดน่เฉพาะ ปลกูสรา้งตวัอาคารดว้ยหิน ซึ่งเป็นหิน 
Cotswold stone เท่านัน้ ภายในหมบูา้นจะมีแมน่ํา้ Windrush ไหลผา่น มีเป็ดหวัเขียวสวยงามเวียนวา่ยเต็ มแมน่ํา้ เป็น
หมูบ่า้นท่ีมีธรรมชาตสิดุแสนโรแมนตกิ จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เมืองสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมืองท่ีตัง้อยู่รมิ
ฝ่ังแมน่ํา้เอวอน อนัเป็นบา้นเกิดของวลิเล่ียม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare ) กวีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุขององักฤษ 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย  นาํเท่ียวชมเมืองแสตรทฟอรด์ ซึ่ง รม่รื่นไปดว้ยสวนสาธารณะ นาํท่านชมบา้นเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก) และชีวติความเป็นอยู่

ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity แมน่ํา้เอวอนอนัเงียบสงบ และสถานท่ีในประวตัศิาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบั กวี
เอกผูนี้ ้อิสระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้ท่ีระลกึจากรา้นคา้มากมาย จากนัน้ออกเดนิทางสู่ เมืองลิเวอรพู์ล (Liverpool) ไดร้บั
การยกย่องใหเ้ป็นเมืองวฒันธรรมแห่งยโุรปในปี 2008 และยงัเป็นเมืองถิ่นกาํเนิดของวงดนตรีส่ีเตา่ทองหรือเดอะบีทเทิล 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 



   

 

ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL LIVERPOOLหรือเทียบเท่า 

วันที ่4 ลิเวอรพู์ล – วินเดอรเ์มียร ์– เอดนิเบิรก์   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ เมืองวนิเดอรเ์มียร ์ (Windermere) สูเ่ขตเลคดสิทรคิ (Lake District) อทุยานแห่งชาตท่ีิไดร้บัการขนาน
นามวา่ดีและสวยท่ีสดุขององักฤษ ท่ีกวา้งขวางและครอบคลมุทะเลสาบถึง 16 แห่ง นาํท่านสมัผสักบับรรยากาศของ
ทะเลสาบวนิเดอรเ์มียร ์ดว้ยการล่องเรือเลคดสิทริค ท่ีท่านจะไดช่ื้นชมกบัความเป็นธรรมชาตใินทะเลสาบ จากแอมเบลิ
ไซดส์ูเ่มืองเบาวเ์นส ท่ามกลางทศันียภาพอนังดงามยิ่ง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย นาํท่านเขา้สู่เมืองเอดนิเบริก์ (Edinburgh) เมืองหลวงของสกอตแลนด ์(Scothland) ดนิแดนท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีสวยงาม 

นาํท่านเดนิทางสูย่่านเมืองเก่า สูถ่นนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายสาํคญัท่ีเช่ือมสูพ่ระตาํหนกัโฮล่ีรู๊ด (Palace of 
Holyroodhouse) ซึ่งเป็นท่ีประทบัของพระราชินี เวลาเสดจ็เยือนสกอตแลนด ์และเคยเป็นท่ีประทบัของพระนางแมรีแห่ง 
สกอต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรฐัสภาแห่งชาตสิกอตอนัน่าภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั  

 
ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั MARIOTT EDINBURGH หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 เอดนิเบิรก์ – ปราสาทเอดนิเบิรก์ – แมนเชสเตอร ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์(Edinburgh Castle) อนัสง่างามดว้ยทาํเลท่ีตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเดน่เป็นสง่าจาก
ทกุมมุเมือ ง เคยเป็นท่ีประทบัของกษัตรยิส์ก อต แบง่เป็นสว่นตา่งๆอย่างน่าชม อาทิ สว่นของปอ้มปราการและกาํแพง
ปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีท่ีผา่นมา , 
โบสถเ์ซนต ์มากาเรต็ สรา้งในครสิตศ์ตวรรษท่ี 12 เพ่ือราํลกึถึงพระมารดาของกษัตรยิเ์ดวดิท่ี 1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ใน



   

 

สว่นท่ีเป็น The Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศแ์ห่งสกอต 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย ออกเดนิทางสูเ่มืองแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมืองอตุสาหกรรม ท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอตุสาหกรรมแห่งแรก

ของโลก เป็นศนูยก์ลางศลิปะ ส่ือ และธรุกิจขนาดใหญ่ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีตัง้ของสโมสรท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัในวงการ
ฟตุบอลของโลก โดยมีสโมสรฟตุบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ และแมนเชสเตอร ์ซิตี ้และสโมสรครกิเก็ต 
แลงคาเชียร ์เคาน์ นาํท่านสูย่่าน Manchester Piccadilly ถนนชอ้ปปิง้ท่ีคกึครืน้ท่ีสดุของเมือง หรือเดนิเลือกซือ้สนิคา้ใน
หา้ง Manchester Arndale หา้งขนาดใหญ่และ Market Street ท่ีมีรา้นแบรนดด์งัเรียงรายเตม็ไปหมดไมแ่พ ้ oxford street 
ในลอนดอน 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN MANCHESTER CITY CENTRE หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่6 
แมนเชสเตอร ์-  สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ - BICESTER 
OUTLET – ลอนดอน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านถ่ายรูปดา้นนอกคูก่บัสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยฯู ท่ีจดัวา่เคย

รวยท่ีสดุในโลก และเป็นสนามท่ีใหญ่ อนัดบั 2 ขององักฤษ รองรบัแฟนบอลไดม้ากถึง 76,212 คน เป็นรองจากสนาม      
เวมบลีย ์สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทีมชาตอิงักฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 11 ของ
ยโุรปนอกจากนัน้ยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษท่ี ยฟู่า รบัรองเป็นสนาม 5 ดาว จากนัน้อิสระใหท้่านเลือกซือ้ของท่ีระลกึ
ของทีมท่ีท่านช่ืนชอบในรา้น MEGA STORE ท่ีมากมายไปดว้ยของท่ีระลกึหลากหลายชนิดสาํหรบัแฟนบอล จากนัน้ นาํ
ท่านสูย่่าน Manchester Piccadilly ถนนชอ้ปปิง้ท่ีคกึครืน้ท่ีสดุของเมื อง หรือเดนิเลือกซือ้สนิคา้ในหา้ง Manchester 
Arndale หา้งขนาดใหญ่และ Market Street ท่ีมีรา้นแบรนดด์งัเรียงรายเตม็ไปหมดไมแ่พ ้oxford street ในลอนดอน 



   

 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (Fish and Chips) 
บ่าย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู ่เดนิทางสู ่ Bicester Village outlet อิสระใหท้่านชอ้ปปิง้จใุจ มีหลากหลายแบรนดด์งัใหท้่านให้

เลือกสรร อาทิ เช่น Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, 
Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ หลงัจากนัน้นาํท่าน เดนิทางเขา้สูม่หานคร
ลอนดอน (London) เมืองท่ีเป็นศนูยก์ลางสาํคญัทางธรุกิจ การเมือง วฒันธรรม และประวตัศิาสตรข์องโลก เป็นผูน้าํดา้น
การเงิน การเมือง การส่ือสาร การบนัเทิง แฟชั่น ศลิปะ และเป็นท่ียอมรบัวา่มีอิทธิพลไปทั่วโลก และยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ี
ใหญ่และสาํคญัของยโุรปอีกดว้ย 

ค ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่7 
ลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – สะพานหอคอย – หอคอยลอนดอน – 
ถนนอ๊อกฟอรด์ – ช้อปป้ิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเท่ียวชม มหานครลอนดอน ผา่นพคิคาดลิล่ีเซอรค์สั (PiccadillyCircus) เดมิเป็นวงเวียนท่ีบรรจบของถนน 6 สาย 

มีนํา้พ ุและรูปป้ันอีรอสตรงกลาง และเขา้สูไ่ชน่าทาวน ์ ย่านชมุชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผา่นจตัรุสัทราฟัลกา้ร ์
(Trafagal Square) ท่ีรายลอ้มไปดว้ยอาคารท่ีน่าสนใจ ผา่นมหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญ่
เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานท่ีใชจ้ดัพระราชพธีิอภิเษกสมรสระหวา่งเจา้ฟา้ชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สู่
จตัรุสัรฐัสภามหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์ (Westminster Abbey) ท่ีตัง้ของรฐัสภาองักฤษมาตัง้แตต่น้ศตวรรษท่ี 16 และยงั
เป็นท่ีตัง้ของหอนาฬกิาท่ีรูจ้กักนัดีในนามหอนาฬกิาบิก๊เบน (Big Ben) ท่ีมีความสงู 320 ฟตุ ตีบอกเวลาทกุหนึ่งชั่วโมง เป็น
นาฬกิาท่ีมีหนา้ปัดใหญ่ท่ีสดุในโลกและฝ่ังตรงขา้มท่ีมีแมน่ํา้เทมสก์ัน้อยู่เป็นท่ีตัง้ของชิงชา้สวรรค ์ลอนดอน อาย (London 
Eye) ชิงชา้สวรรคท่ี์สงูท่ีสดุในยโุรป จากนัน้นาํท่านถ่ายรูปกบัสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแมน่ํา้เทมสท่ี์
สามารถยกเปิดปิดได ้จากนัน้ถ่ายรูปคูก่บั หอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานท่ีท่ีเกิดเหตแุห่งประวตัศิาสตรอ์นั



   

 

เกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแมแ้ตซ่บัซอ้นซ่อนเง่ือน มีอดีตท่ียาวนาน เคยเป็นปอ้มปราการ ปราสาทราชวงั คกุ และ
แดนประหาร 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย จากนัน้อิสระใหท้่านไดส้นกุกบัการเลือกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั บรเิวณถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford Street) ซึ่งเรียกไดว้า่เป็น

ศนูยก์ลางการชอ้ปปิง้ในกรุงลอนดอน 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 ์
ตัง้อยู่อีกดว้ย และ ใหท้่านเลือกซือ้สิน้คา้ในย่านไนซบ์รดิจ ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ช่ือดงัอย่าง 
ฮารวี์ย ์นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์ (Harrods) ท่ีท่านสามารถเลือกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้นาํจากทั่วทกุมมุโลก 
รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท่ี์นิยมกนัอย่างมาก รวมทัง้มีรา้นคา้แฟชั่นมากมายตัง้อยู่บรเิว ณ 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 

ค ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 



   

 

วันที ่8 
ลอนดอน – พพิธิภัณฑบ์ริตชิ  – เข้าชมพระราชวังวินดเ์ซอร์  – 
สนามบิน 

เช้า 
 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นาํเขา้ชมพพิธิภัณฑบ์ริตชิ (British Museum) ซึ่งเป็นหนึ่งในพพิธิภณัฑด์า้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของมนษุย์ ท่ี
สาํคญัท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุในโลก มีการก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ้งตน้วตัถท่ีุเก็บรวบรวมไวส้ว่นใหญ่เป็น
ของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทยแ์ละนกัวทิยาศาสตร ์พพิธิภณัฑแ์ห่งนีเ้ปิดใหบ้รกิารแก่
สาธารณะเป็นครัง้แรกในวนัท่ี15 มกราคม พ .ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากเูฮาส ์เมืองบลมูสเ์บอรร์ี กรุงลอนดอ น อนั
เป็นสถานท่ีตัง้ของอาคารพพิธิภณัฑใ์นปัจจบุนั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน (เป็ดย่างโฟรซ์ีซ่ัน) 

บ่าย นาํท่านเดนิทางสูเ่มืองวนิดเ์ซอร์ (Windsor)เพ่ือเขา้ชมพระราชวงัวนิดเ์ซอร ์ (Windsor Castle) เป็นพระราชวงัตัง้อยู่ท่ี
วนิดเ์ซอร ์สรา้งโดยสมเดจ็พระเจา้วลิเลียมท่ี 1 แห่งองักฤษเม่ือปี ค.ศ. 1070สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก ์พระราชวงั
วนิดเ์ซอรเ์ป็นพระราชฐานท่ียงัมีผูอ้ยู่อาศยัท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกและเป็นพระราชฐานท่ีเก่าท่ีสดุท่ีมีผูอ้ยู่อาศยัท่ีตอ่เน่ืองกนั มา 
ตัง้แตเ่ริม่สรา้งใหท้่านไดเ้ขา้ชม พพิธิภณัฑต์า่งๆ อาทิ พพิิ ธภณัฑอ์าวธุ ชดุอศัวนินกัรบ โล่  ตราประจาํตระกลูขนุนาง 
ภาพวาดฝีพระหตัถป์รนิซพ์ลิลปิ พระฉายาลกัษณส์ว่นพระองค ์ของใชส้ว่นพระองค ์ในวาระเฉลมิฉลองพระชนมายคุรบ 
90 พรรษา  นาํท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮีทโธรว ์เพ่ือใหท้่านไดมี้เวลาทาํ คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือ้ สนิคา้ปลอด
ภาษีในสนามบนิ 

21.20 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี BR068 
*** คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 10 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางกลบัเวลา 21.35 น. และเดนิทางถึงกรุงเทพฯเวลา 
15.05 น. *** 

 

วันที ่9 กรุงเทพฯ 
15.45 น. ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดภิาพ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ราคาแนะน าเพยีง 
THERE’S NOTHING LIKE GREAT BRITAIN 

อังกฤษ สกอตแลนด ์เวลส ์ 
9 วัน 7 คืน โดยสายการบนิ อี.วี.เอ แอร ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

06 – 14 ม.ีค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 37,660.- 9,900.- 
10 – 18 เม.ย. 63 83,900.- 83,900.- 83,900.- 43,320.- 11,900.- 
12 – 20 เม.ย. 63 83,900.- 83,900.- 83,900.- 46,250.- 11,900.- 

30 เม.ย. – 08 พ.ค. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 40,660.- 11,900.- 
15 – 23 พ.ค. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 40,660.- 11,900.- 
05 – 13 ม.ิย. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 40,660.- 11,900.- 
19 – 27 ม.ิย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 40,190.- 11,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่ านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 



   

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประส งคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางส 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. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง , คา่

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล  กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศองักฤษ (ผูเ้ดนิทางชาํระพรอ้มมดัจาํ โดยประมาณ 6,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (16 ปอนด)์ 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (18 ปอนด)์ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 



   

 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษัิททวัร ์การเตรียมเอ กสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้าร
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีค่ อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางท่ีศกึษาหรือทาํงานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พาํนกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ํ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปย่ืนคาํรอ้งขอทาํหนงัสือเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งสาํหรบัตดิวีซ่าไมต่ ํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนงัสือเดนิทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิ
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 

 
 
 
 



   

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

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

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

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

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมา

กอ่นได ้
 

**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 านกัอยูต่า่งประเทศ , ท างาน

อยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้

เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ 

ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได้  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 แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน 

กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น 

STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ 

(ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้

บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  

     

 

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 าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ 

(Sponsor Letter) 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

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  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้ง

ตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้ง

ตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- 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. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทกุฉบบั  จะตอ้งแปล

จากรา้นแปลหรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทบัตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไม่สามารถใชต้วัที่

แปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 

 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาประเทศองักฤษ 
 

(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 ทีเ่คยเขา้ประเทศอังกฤษครัง้ลา่สดุ .............................................  

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

วัตถปุระสงคใ์นการไปครัง้ลา่สดุ (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ , นักเรยีน) 

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

ประเภทของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดร้ับ เป็นประเภทใด 

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

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

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

 

ทา่นเคยไดร้ับการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ 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 

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

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

 

ขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้ดนิทางเกีย่วกับดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรับ และรายจา่ยตา่ง  ๆ

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 าลังเรยีน 

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

 

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 ่

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

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 

 


