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 สโตนเฮ้นจ์ | อ๊อกฟอร์ด | ปราสาทเอดินเบิร์ก | สนามฟตุบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด| ลอนดอน 

 

Taste of Burger & Lobster  
อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์  

9 วัน 6 คืน 
เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 62  

เร่ิมต้นเพยีง 59,900.- 
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วนัที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 

คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ สายการบินไทย ประต ู2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

วนัที่ 2 กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เมืองอ๊อกฟอร์ด – บ้านเชค็สเปียร์ – ลิเวอร์พลู 
00.55 น. 

 
 

07.15 น. 

ออกเดินทางสูส่นามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เที่ยวบินที่ TG 910  
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 2 พ.ย.เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 00.15 น.และไปถึงลอนดอนเวลา 06.20 น.***เดินทางถึง 
สนามบินฮีทโธรว์ (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 7 ชัว่โมง) น าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ 
(เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) น าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร น าท่านเข้าสูเ่มืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford) เมือง
แหง่การเรียนรู้ เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงในด้านประวตัิศาสตร์ เป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลยั ที่มีอายมุากกว่า 800 ปี เมืองที่เป็นที่อ ยู่อาศยัของ
เหลา่ขนุนางตา่งๆมากมาย รวมทัง้ นกัวิชาการและนบัตัง้แตศ่ตวรรษที่ 9 เป็นต้นมา และยงัเป็นเมืองสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง Harry 
Potter ภาพยนตร์ที่มีช่ือเสียงโด่งดงัในยคุ 2000 โดย J.K. Rowling เมืองอ๊อกซฟอร์ด มีเวลาเวลาให้ท่านเดินเลน่ชมเมืองมหาวิทยาลยั
แหง่นี ้

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
         บ่าย จากนัน้เดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เอวอน อนัเป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คส

เปียร์ (William Shakespeare ) กวีที่มีช่ือเสยีงที่สดุขององักฤษ น าเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มร่ืนไปด้วยสวนสาธารณะ น าท่านชม
บ้านเช็คสเปียร์ (ด้านนอก) และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น า้เอวอนอนัเงียบสงบ และสถานที่
ในประวตัิศาสตร์ที่เก่ียวข้องกบักวีเอกผู้นี ้อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินค้าที่ระลกึจากร้านค้ามากมาย จากนัน้ออกเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เมืองอ๊อกฟอร์ด – บ้านเช็คสเปียร์ – ลิเวอร์พลู 

วนัท่ี 3. ลิเวอร์พลู – เมืองยอร์ก – เมืองเอดนิเบิร์ก 

วนัท่ี 4. ปราสาทเอดนิบะระ – เมืองแมนเชสเตอร์ 

วนัท่ี 5. เมืองแมนเชสเตอร์ - สนามฟตุบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – OUTLET - คาร์ดฟิฟ์ 

วนัท่ี 6. คาร์ดฟิฟ์ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – ลอนดอน 

วนัท่ี 7. หอนาฬิกาบิก๊เบน - พิพิธภณัฑ์บริตชิ - ถนนอ๊อกฟอร์ด 

วนัท่ี 8. หอคอยลอนดอน - แฮร์รอดส์ – สนามบนิ 

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ 
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(Liverpool) ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองวฒันธรรมแห่งยโุรปในปี 2008 และยงัเป็นเมืองถ่ินก าเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีท
เทิล 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั MERCURE  LIVERPOOL  หรือเทียบเท่า  

วนัที่ 3 ลิเวอร์พลู – เมืองยอร์ก – เมืองเอดนิเบิร์ก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองยอร์ก (York) เมืองที่มีความเก่าเเก่อีกเมืองขององักฤษเเละเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามมาก 
เช่น มหาวิหารยอร์ก (York University) ที่มีความสง่างาม,ปราสาทยอร์ก (York Castle) นัน้ก็มีความเก่าเเก่เพราะสร้างมาตัง้เเต่สมยัพระ
เจ้าวิลเลียมที่หนึ่ง และ มหาวิหารยอร์ก (York Cathedral) ที่ยิ่งใหญ่ น าท่านถ่ายรูปคู่กบัมหาวิหารยอร์ก เป็นคริสต์ศาสนสถานวิหารที่
สร้างเป็นแบบกอธิคที่ใหญ่ที่เป็นท่ีสองรองจากมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ในประเทศเยอรมน ี

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเข้าสูเ่มืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ (Scothland) ดินแดนที่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีที่สวยงาม น าทา่นเดินทางสู่

ย่านเมืองเก่า สูถ่นนรอยลัไมล์ (Royal Mile) ถนนสายส าคญัที่เช่ือมสูพ่ระต าหนกัโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyroodhouse) ซึ่งเป็นที่ประทบั
ของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นท่ีประทบัของพระนางแมรีแหง่ สก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอนัน่า
ภาคภมูิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทีพ่กั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั HOLIDAY INN EDINBURGH หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 4 ปราสาทเอดนิบะระ – เมืองแมนเชสเตอร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเข้าชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อนัสง่างามด้วยท าเลที่ตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทกุมมุเมือง 
เคยเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์สก๊อต แบง่เป็นสว่นตา่งๆอยา่งนา่ชม อาทิ สว่นของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียง
ราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีที่ผา่นมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 
เพื่อร าลกึถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นที่เป็น The Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศ์
แหง่สก็อต 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนัน้ออกเดินทางสูเ่มืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอตุสาหกรรม ท่ีมีช่ือเสยีงจากการเป็นเมืองอตุสาหกรรมแห่งแรกของโลก 
เป็นศนูย์กลางศิลปะ สือ่ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่ตัง้ของสโมสรที่มีช่ือเสียงโด่งดงัในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสร
ฟตุบอล 3 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยไูนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี ้และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ตี ้

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทีพ่กั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั AC HOTEL MARIOTT  หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 5 เมืองแมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – OUTLET - คาร์ดฟิฟ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะถ่ายรูปคูก่บัสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium ) ของสโมสรแมนยฯู ท่ีจดัวา่รวยที่สดุในโลก เป็นสนาม
ที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ขององักฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลย์ี สเตเดียม (Wembley Stadium) สนาม
ฟตุบอลของทีมชาติองักฤษเพียงแหง่เดียว และใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 11 ของยโุรปนอกจากนัน้ยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษที่ ยฟู่า รับรอง
เป็นสนาม 5 ดาว รวมทัง้เข้า น าท่านสู ่CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET เพื่อซือ้สินค้าที่ลดราคาแบบสดุๆอิสระให้ท่านได้เดิน
เลน่เลอืกซือ้สนิค้ามีกวา่ 140 ร้านค้า อาทิ เช่น Amani, Barbour, Gap, Diesel, French Connection,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, 
Samsonite, Burbury, Superdry, Calvin Klein,Next,Mulburry ,M&S Outlet ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย เดินทางตอ่สูเ่มืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส์ (Wales) หนึ่งในเครือจกัรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตัง้ของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ 
เดิมเป็นที่พ านกัของขนุนางผู้ปกครองเมือง ถกูล้อมรอบไว้ด้วยก าแพงโบราณ จากนัน้ผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุม่อาคารโบราณ
เก่าแก่ผา่นชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารท่ีท าการของรัฐ 

ค า่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่กั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั CLAYTON CARDIFF หรือเทียบเท่า 



 
 
 
 
 
 
 

- 5 - 

RYRK191126 

วนัที่ 6 คาร์ดฟิฟ์ – เมืองบาธ – เสาหนิสโตนเฮ้นจ์ – ลอนดอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหบุเขาของแม่น า้เอวอนในบริเวณที่มีน า้พรุ้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตัง้ถ่ินฐานของชาว
โรมนัสมยัที่ยงัเรืองอ านาจ และเป็นผู้ สร้างโรงอาบน า้โรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ 
(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์น า้แร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวตัิการค้นพบที่น่าสนใจ 
ปัจจบุนัเป็นกลุม่อาคารส าคญัของเมือง คือ บริเวณที่เป็นท่ีตัง้ของบอ่น า้แร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) สว่นท่ีสอง คือ บริเวณวดั และ
สว่นท่ีสาม คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นกัทอ่งเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน า้แร่ซึ่งมีทัง้สระว่ายน า้ , บ่อน า้แร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน า้ และ
สว่นท่ีเป็น Turkish Bath 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (Fish and Chips) 

บ่าย น าทา่นออกเดินทางสูเ่มืองซาลส์บวัร่ี (Salisbury) น าทา่นชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกในยคุก่อน
ประวตัิศาสตร์ มีอายกุว่า 5,000 ปี เป็นกลุม่แท่งหินขนาดใหญ่ ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวตัถปุระสงค์ในการสร้าง
อย่างชัดเจน จากนัน้ดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน (London) เมืองที่เป็นศูนย์กลางส าคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
ประวตัิศาสตร์ของโลก เป็นผู้น าด้านการเงิน การเมือง การสือ่สาร การบนัเทิง แฟชัน่ ศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่โลก และ
ยงัเป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่ใหญ่และส าคญัของยโุรปอีกด้วย 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีนโฟร์ซีซัน่ เพื่อลิม้รสเป็ดยา่งอนัเลือ่งช่ือ 

ทีพ่กั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั NOVOTEL LONDON EXCEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 7 หอนาฬิกาบิก๊เบน - พพิธิภณัฑ์บริตชิ - ถนนอ๊อกฟอร์ด 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเที่ยวชมมหานครลอนดอน ผา่นพิคคาดิลลี่เซอร์คสั (Piccadilly Circus) เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน า้พ ุและรูปปัน้อีรอสตรงกลาง 

และเข้าสูไ่ชน่าทาวน์ ยา่นชมุชนชาวจนีกลางมหานครลอนดอน ผา่นจตัรัุสทราฟัลก้าร์ (Trafagal Square) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารทีน่่าสนใจ ผ่านมหา

วิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานที่ใช้จดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดี ้

ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสูจ่ตัรัุสรัฐสภามหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ที่ตัง้ของรัฐสภาองักฤษมาตัง้แตต้่นศตวรรษที่ 16 และยงั

เป็นที่ตัง้ของหอนาฬิกาที่รู้จกักนัดีในนามหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ที่มีความสงู 320 ฟตุ ตีบอกเวลาทกุหนึ่งชัว่โมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สดุใน

โลกและฝ่ังตรงข้ามที่มีแมน่ า้เทมส์กัน้อยูเ่ป็นที่ตัง้ของชิงช้าสวรรค์ ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สงูที่สดุในยโุรป น าเข้าชมพิพิธภัณฑ์บริติช 

(British Museum) ซึง่เป็นหนึ่งในพิพิธภณัฑ์ด้านประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของมนษุยที่ส าคญัที่สดุและใหญ่ที่สดุในโลก มีการก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 

2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ้งต้นวตัถทุี่เก็บรวบรวมไว้สว่นใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึง่เป็นแพทย์และนกัวิทยาศาสตร์ 
พิพิธภณัฑ์แหง่นีเ้ปิดให้บริการแกส่าธารณะเป็นครัง้แรกในวนัที่15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากเูฮาส์ เมืองบลมูส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อนัเป็น
สถานที่ตัง้ของอาคารพิพิธภณัฑ์ในปัจจบุนั 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย 
 
 
 
 

จากนัน้อิสระให้ทา่นได้สนกุกบัการเลอืกซือ้สนิค้าตามอธัยาศยั บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศนูย์กลางการช๊
อปปิง้ในกรุงลอนดอน มีร้านค้าเสือ้ผ้าแฟชัน่ เคร่ืองประดบั นาฬิกา ช่ือดงัมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, 
Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis, House 
of Fraser และ ยงัมีห้างสดุหรูอยา่ง Selfridges ที่มีสนิค้าซุปเปอร์แบรนด์ ตัง้อยูอ่ีกด้วย 
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ค า่ 

ที่พกั 

อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL LONDON EXCEL หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ 8 หอคอยลอนดอน - แฮร์รอดส์ – สนามบนิ 
เช้า 
 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น า้เทมส์ที่สามารถยกเปิดปิดได้ จากนัน้น าท่านาชมหอคอย
ลอนดอน (Tower of London) สถานท่ีที่เกิดเหตแุหง่ประวตัิศาสตร์อนัเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลอืด หรือแม้แตซ่บัซ้อนซ่อนเง่ือน มีอดีตที่
ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวงั คกุ และแดนประหาร ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ์ซึ่งเป็นกลุม่อาคารและหอคอยหลายหลงั มหา
มงกฎุอิมพีเรียล ซึง่ประดบัด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอนัดงัสองของโลกช่ือ “ดาราแหง่อาฟริกา 2” หรือ “คลัลนินั 2” และ “มงกฎุของพระราชินีอ
ลซิาเบธ” ประดบัด้วยเพชร “โคอินร์ู” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก และชิน้สดุท้ายคือ “คฑา” ประดบัด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก 
“ดาราแหง่อาฟริกา 1” หรือ “คลัลนินั 1” 

กลางวนั 
 

รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง ลิม้รส Burger & Lobster ร้านดงัของลอนดอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บ่าย 

 

เลอืกซือ้สิน้ค้าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดงัอย่าง ฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮร์
รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าแฟชั่นชัน้น าจากทัว่ทุกมมุโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกนัอย่างมาก รวมทัง้มี
ร้านค้าแฟชัน่มากมายตัง้อยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally 
และยงัมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็นที่ตัง้ของร้าน 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 

21.25 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินฮีทโธรว์ เพื่อให้ทา่นได้มีเวลาท า คืนภาษี (Tax Refund) และเลอืกซือ้ สนิค้าปลอดภาษีในสนามบิน 
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ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ เที่ยวบินที่ TG 917  
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 20 ตุลาคมเป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 21.35 น. และไปถงึกรุงเทพเวลา 16.00 น.*** 

วนัที่ 9 กรุงเทพฯ 
16.00 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

** คณะเดนิทางวนัที ่ 4-12 ต.ค. เดนิทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.00 น.** 
 

 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ  

 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
Taste of Burger & Lobster 

 อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์  
9 วัน 6 คืน  โดยสารการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

วนัที ่04 - 12  ต.ค. 62 67,900 67,900 67,900 67,900 10,500 

วนัที ่20 - 28 ต.ค. 62 67,900 67,900 67,900 67,900 10,500 

 วนัที ่22 - 30 ต.ค.  62 67,900 67,900 67,900 67,900 10,500 

วนัที ่02 - 10 พ.ย. 62 67,900 67,900 67,900 67,900 10,500 

วนัที ่07 - 15 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 10,500 

วนัที ่28 พ.ย. - 6 ธ.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 10,500 

วนัที ่23 - 31 ธ.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 15,500 

วนัที ่26 ธ.ค.62 -3 ม.ค. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 15,500 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจาํแลว้เท่านั้น 

ช าระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีกรรมการบริษัท รักยิม้ทวัร์ ช่ือบัญชี : อรินทร์ชยา  บรรเจิดศิริ 
ธนาคารกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบัง  
ธนาคารไทยพาณชิย์  เลขที ่ 405-0-14046-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบัง) 
ธนาคาร กรุงเทพ  เลขที ่ 919-0-20407–4 สาขาสุขุมวทิ 77 (ประเวศ)  
ธนาคารกรุงไทย  เลขที ่ 845-0-11221-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบัง) 
ธนาคารทหารไทย  เลขที ่ 262-2-02142-2 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบัง 

หลงัจากท าการโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้าหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อกลบัระบุโปรแกรม วนัเดินทางมาทีไ่ลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / 
rakyimtour2 / 0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / suksiritrip   หรืออเีมลล์ E-Mail : 
rakyimtour@gmail.com 

2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 
วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 

3. เม่ือไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจาํนวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
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5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้  

 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

นํ้ าหนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วย
จากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศองักฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ชาํระพร้อมเงินมดัจาํ) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (16 ปอนด)์ 
7. ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (18 ปอนด)์ 
8. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอื 

ทางบริษทัขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอื 20 วนัก่อนการเดินทาง 
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวซ่ีาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่วซ่ีา 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ให้ทาง
บริษทัฯ ทราบล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวซ่ีาได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พาํนกัหรือศึกษาอยูเ่ท่านั้น 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํ่ากวา่ 6 เดือน ผู ้
เดินทางตอ้งไปยืน่คาํร้องขอทาํหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบัทางบริษทั
ดว้ย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาํร้องขอวีซ่า และจาํนวนหน้า
หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งสาํหรับติดวซ่ีาไม่ตํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษทัไดส้าํรองท่ีนัง่พร้อมชาํระเงินมดัจาํค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี
เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ้ าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
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5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจาํนวนท่ี บริษัทฯกาํหนดไว ้(30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะทาํการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้ งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตัว๋ และค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ 
ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน  

8. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตาม

ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบนํ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

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

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอื

ส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนั

เดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามา

ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่

ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทาง

บรษิทัให้ทราบทนัที เพราะการยืน่ขอวีซ่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทาง

สถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทย

ได้ ข ้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู ้เด ินทางที่ถ ือพาสปอร์ต

ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้

หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก 

ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ี

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน 

ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  
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3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –

เลม่ใหม)่ 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม า่เสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยืน่วี

ซา่ จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้อัพเดทไม่

เกนิ 15 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น

STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor 

Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

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

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

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

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดย

มารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมี

รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้ม

เดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทกุฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปล

หรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทบัตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไมส่ามารถใชต้วัทีแ่ปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 
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แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยืน่วซ่ีาประเทศองักฤษ 
(กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทุกขอ้ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 

 
ช่ือ-นามสกุล ผูเ้ดินทาง ภาษาไทย................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล ผูเ้ดินทาง ภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง............................................................................. 
ช่ือ-นามสกุลเก่า ท่ีเคยใชก่้อนเปล่ียน............................................................................................................. 
เหตุผลท่ีเปล่ียน (เช่น สมรส ฯลฯ) ..............................เปล่ียนเม่ือวนัท่ี (วนั/เดือน/ปี) ................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด..................................................................เช้ือชาติ.......................... สัญชาติ ......................... 
สถานท่ีเกิด.................................................................. ประเทศ...................................................................... 
ท่ีอยู ่( ถา้ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด) 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 
ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา …......ปี ............เดือน 
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ..........................................หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน ......................................... 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 
 
มีหนงัสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด ..................เล่ม     
หมายเลขหนงัสือเดินทางปัจจุบนั ........................วนัท่ีออก...............................หมดอาย.ุ............................. 
หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า .........................วนัท่ีออก...............................หมดอาย.ุ.............................. 
 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม่ ………………………………………………………………… 
วนั/เดือน/ปี ท่ีเคยเขา้ประเทศองักฤษคร้ังล่าสุด ............................................. รวมทั้งหมดก่ีวนั .................... 
วตัถุประสงคใ์นการไปคร้ังล่าสุด (ท่องเท่ียว , ธุรกิจ , นกัเรียน) .................................................................... 
ประเภทของวซ่ีาองักฤษท่ีเคยไดรั้บ เป็นประเภทใด ...................................................................................... 
ระยะเวลาของวซ่ีาองักฤษท่ีเคยไดรั้บ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี .....................................ถึงวนัท่ี ................................... 
 
ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวซ่ีาองักฤษ หรือ ประเทศอ่ืนๆหรือไม่ ................................................................... 
เหตุผลท่ีถูกปฏิเสธ .......................................................... วนั/เดือน/ปี ท่ีถูกปฏิเสธ ....................................... 
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ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีท่านเคยเดินทางไปนอกจากองักฤษ (ในรอบ 10 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และ
วตัถุประสงคใ์นการไป (ท่องเท่ียว , ธุรกิจ, นกัเรียน) 
1.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีท่ีไป ............................ รวม .......... วนั 
วตัถุประสงคใ์นการไป .......................... 
2.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีท่ีไป ............................ รวม .......... วนั  
วตัถุประสงคใ์นการไป .......................... 
3.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีท่ีไป ............................ รวม .......... วนั  
วตัถุประสงคใ์นการไป .......................... 
4.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีท่ีไป ............................ รวม .......... วนั  
วตัถุประสงคใ์นการไป .......................... 
5.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีท่ีไป ............................ รวม .......... วนั  
วตัถุประสงคใ์นการไป .......................... 
 
สถานภาพ  
.........โสด    
........ หยา่ และมีทะเบียนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย)                           
......... แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)            
........ แต่งงานและมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
........ หมา้ย (คู่สมรสเสียชีวติ) 
 
ในกรณีสมรสแลว้ทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                                       
ช่ือ นามสกุล ของคู่สมรส ........................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของคู่สมรส........................................................................................................................... 
สถานท่ีเกิด....................................................เช้ือชาติ ..........................................  สัญชาติ ............................ 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง .................................................... 
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ ...................................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนัของคู่สมรส ................................................................................................................................. 
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ในกรณีท่ีมีบุตร ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน                                                                                                
1.ช่ือ นามสกุล ของบุตร ........................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร ........................................................................................................................... 
สถานท่ีเกิด................................................................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ .............................................. 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ ........................................................................................................................... 
2.ช่ือ นามสกุล ของบุตร ........................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร ........................................................................................................................... 
สถานท่ีเกิด................................................................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ ......................................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ ........................................................................................................................... 
 
ประวติัของบิดา                                                                                                                                                
ช่ือของบิดา ..........................................................  
นามสกุลของบิดา .......................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของบิดา .........................................  
สถานท่ีเกิดของบิดา........................................................ 
ประเทศท่ีเกิด ......................................................  
เช้ือชาติ ................................... สัญชาติ...................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ ......................................... 
ประวติัของมารดา                                                                                                                                               
ช่ือของมารดา ........................................................  
นามสกุลของมารดา .................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของมารดา ..........................................  
สถานท่ีเกิดของมารดา .............................................. 
ประเทศท่ีเกิด .............................................  
เช้ือชาติ ................................... สัญชาติ ..................................... 
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หมายเลขหนงัสือเดินทาง ............................................. 
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ ......................................... 
 
ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดินทางเก่ียวกบัดา้นอาชีพ การงาน รายได ้รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 
งานปัจจุบนัท าอาชีพ, ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) ...................................................................... 
ช่ือบริษทัท่ีท างาน ........................................................................................................................... 
 
ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์......................................
วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมท างาน ............................................... เงินเดือน .................................บาท 
 
กรณี นกัเรียน / นกัศึกษา ระบุช่ือโรงเรียน/มหาวทิยาลยั ............................................................................... 
ระดบัชั้นท่ีเรียนอยู ่........................................หลกัสูตรท่ีก าลงัเรียน .............................................................. 
 
ท่านเคยท างานเหล่าน้ีหรือไม่ (ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย ส่ือมวลชน ขา้ราชการ) ........เคย ........ไม่เคย 
ถา้เคย ระบุอาชีพท่ีท า , ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) .................................................................... 
ช่ือตน้สังกดัท่ีเคยท างาน ................................................................................................................................  
 
ท่ีอยูข่องตน้สังกดัท่ีเคยท างาน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์......................................
วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมท างาน ..........................................  
วนั/เดือน/ปี ท่ีออกจากงาน .......................................... 
 
ท่านมีสมุดบญัชีเงินฝากหรือไม่                ........มี      .......ไม่มี                                                                        
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียดวา่เป็น  บญัชีออมทรัพย ์/ ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเท่าไหร่   
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..... 
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ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่........................................................................................................... 
ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ .................................................................  
ค่าใชจ่้ายของท่านในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ...........................................................................   
ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท้่าน ..................................................................................
ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ..................................................... 
ถา้มีคนออกค่าใชจ่้ายใหท้่านไปองักฤษ เขาไดจ่้ายใหเ้ป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ...............................................  
 
หมายเหตุ การอนุมัติวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนีบ้ริษัท
เป็นเพยีงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 


