
 

 

 

#UK so CooL#  
อังกฤษ-สก๊อตแลนด ์9 วนั 

    โดยสายการบิน 
** บินตรงสู่มหานครลอนดอน ** 

ชมสโตนเฮ้นจ ์หลกัฐานทางประวติัศาสตรแ์ละเมือง
บาธ เดินเล่นย่าน Royal Mile ในนครเอดินเบิรก์  

เท่ียวออ๊กซฟ์อรด์ ชมเมืองยอรค์ ถ่ายรปูกบัสนามโอลดท์ราฟ
ฟอรด์ 

เข้าชม Harry Potter Studio   



 

 

กินเป็ดย่างร้าน Four Season  พร้อมช้อปป้ิง
ลอนดอน  

 
 บริษทัฯ...ขอแนะน ำรำยกำรเทีย่วแบบโมโนองักฤษ และมีเวลำช้อปป้ิง ดงัน้ี 

  
ออ๊กซฟ์อรด์  เรยีกขานกนัว่าเป็นเมอืงแห่งมหาวทิยาลยั ซึง่ชือ่เมอืงตัง้ตามมหาวทิยาลยัระดบัโลกทีรู่จ้กักนัในนาม

ของมหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์   
แมนเชสเตอร ์ เมอืงดงัทีท่า่นคุน้ชือ่จากฟุตบอลพรเีมยีรล์กี และเป็นเมอืงอุตสาหกรรมดา้นการทอผา้มาตัง้แต่

ศตวรรษที ่16 และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทางธุรกจิการคา้ทีส่ าคญัและเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ชีือ่เสยีง  
วินเดอรเ์มียร ์ เมอืงแห่งเขตเลคดสิทรคิทางฝ ัง่ตะวนัตกของเกาะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ชือ่มต่อกนัดว้ยทะเลสาบและ

แม่น ้า อกีทัง้ยงัมทีะเลสาบตดิชายฝ ัง่ทะเลทีม่ทีศันียภาพ และธรรมชาตอินังดงาม  
เอดินเบิรก์ หรอืเอดนิเบรอะ เมอืงหลวงแหง่สกอ็ตแลนด ์ชมปราสาทเอดนิเบริก์ และการแต่งกายแบบงพื้นเมอืง

ของชาวสกอ็ต ชมอดตีเมอืงโบราณแห่งยอรค์ทีส่วยงาม และเมอืงแหง่มหาวทิยาลยัทีเ่มอืงนิวคาส
เซลิ  

ยอรค์ เมอืงแห่งมรดกดา้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมขององักฤษ อดตีเมอืงโบราณในยุคโรมนัทีย่งัมซีาก
โบราณสถานโรมนัอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เคยไดร้บัรางวลัเมอืงท่องเทีย่วแห่งยโุรปเมือ่ปี 2007  

เบอรมิ์ง่แฮม  ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของเกาะองักฤษ ในเขตเวสตม์ดิแลนด ์เมอืงใหญ่อนัดบัสองรองจากลอนดอน 
เมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในดา้นอุตสาหกรรม หรอืไดร้บัฉายาว่าเป็นโรงงานของโลก  

แอมสเ์บอรรี์ ่ ชมสโตนเฮน้จ ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคก่อนประวตัศิาสตร ์ ชมอทิธพิลในอดตีของชาวโรมนั
โบราณทีเ่มอืงบาธ  

ลีฟเดน ทีต่ัง้ของสตูดโิอวอรเ์นอรส์บราเธอรข์องภาพยนตรเ์รือ่งดงั Harry Potter 
ลอนดอน มหานครตลอดกาล ทีต่ัง้ของทีส่ าคญัๆ เช่น พระราชวงับัก๊กิ้งแฮม สะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์ หอนาฬกิา

บิก๊เบน  ลอนดอนอายส ์ พพิธิภณัฑอ์งักฤษ  จากนัน้มเีวลาใหท้า่นเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนออ็กซ
ฟอรด์ ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของมหานครลอนดอน 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  15 - 23 พ.ค.2562   
 
วนัแรก  15 พ.ค.62 กรงุเทพฯ- ลอนดอน  (องักฤษ) 
10.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  เคาน์เตอรส์ายการบินอี วี 

เอ แอร ์เคาน์เตอร ์R เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครือ่ง 
(กรณุามาให้ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 

12.50 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ บินตรงสู่ลอนดอน  โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR 
067 
19.25  น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว ์กรงุลอนดอน น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร 

จำกนัน้ใหท้่ำนตรวจรบัสมัภำระ   
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีส่อง 16 พ.ค.62 ลอนดอน-ออ๊กซฟ์อรด์-แมนเชสเตอร ์
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   



 

 

 น ำท่าำนดินนท่ำสู า เมืองออ๊กซฟ์อรด์ Oxford ดมอืสแหาสยอิแหลมชวนฝนั ตำมค ำท่ีด่รยีกขำนโิยกวี
ชื่อิสัแมท่ธนว อำรโ์นลิด์พื่อกลาำวถสึยอิโบูถท์่ีส่ิสำมและูถำปตัยกรรมอนักลมกลนืขอสอำคำร  
(ใชด้วลำดินนท่ำสประมำณ 1 ชัว่โมส) น ำท่ำนชม เมอืงออ๊กซฟ์อรด์ ซึง่รูจ้กักนัในนำมของเมอืงแห่ง
มหำวทิยำลยั ซึง่ชื่อเมอืงตัง้ตำมมหำวทิยำลยัระดบัโลกทีรู่จ้กักนัในนำมของมหำวทิยำลยัออกซ์
ฟอรด์  น ำท่ำนถ่ำยรปูภำยนอกกบัมหำวทิยำลยัไครส้ทเ์ชริช์ อำคำรสรำ้งดว้ยหนิสทีองและเป็น
สถำปตัยกรรมทีน่่ำประทบัใจทีส่ดุขององักฤษ และยงัเป็นทีต่ัง้ของโบสถท์ีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงและตน้
ก ำเนิดของหนงัสอือลซิทีโ่ด่งดงัของเลวสิ แครโ์รล หรอื เกรทฮอลล ์ในแฮรร์ี ่พอตเตอรก์ไ็ดแ้รง
บนัดำลใจมำจำกสถำปตัยกรรมแห่งเมอืงชวนฝนัน้ี บำงหอ้งยงัเคยใชเ้ป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนต์
เรื่องดงัแฮรร์ี ่พอตเตอรด์ว้ย เป็นตน้ ใหท้่ำนเดนิเล่นชมเมอืงเก่ำทีม่คีวำมงดงำม ผ่ำนชมสถำนที่
ส ำคญัต่ำงๆ เช่น โบสถป์ระจ ำเมอืง จตุัรสักลำงเมอืง ศำลำว่ำกำรประจ ำเมอืง อำคำรพพิธิภณัฑ์
ต่ำงๆ รวมถงึย่ำนกำรคำ้ของเมอืง 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์Manchester (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) เมอืง

อุตสำหกรรมท่ีด่ชีย่วชำญิำ้นกำรท่อผำ้มำตัส้แตาศตวรรษท่ี ่16 ท่ีท่่ ำใหผ้ำ้ว ลและคอ็ตตอ้นขอส
อสักฤษดป็นท่ีน่นยมชมชอบขอสผ ค้นท่ัว่โลกจวบจนปจัจุบนั และยสัดป็นดมอืสใหญาท่ำสธุรกนจกำรคำ้ท่ี่
ู ำคญัและดป็นดมอืสอุตูำหกรรมท่ีม่ชีื่อดูยีส และยสัดป็นดมอืสท่ีม่ีู โมูรท่ีม่ชีื่อดูยีสโิาสิสัในวสกำร
ฟุตบอลโลก  ท่ีู่ รำ้สนกัดตะฝีดท่ำ้ยอิดยีย่มขอสท่มีปีศำจแิส แมนดชูดตอร ์ย ไนดต็ิ  มำหลำยูมยัท่ี่
จ ัิ ไิว้าำดป็นูนำมฟุตบอลขอสูโมูรท่ีร่วยท่ีู่ ุิ ในโลก ใหท้่าำนถาำยร ปภำยนอกูนำมกฬีำโอลแท่รฟ
ฟอร์ิ  ูนำมฟุตบอลชื่อิสัขอสประดท่ศอสักฤษ และอิสระให้ท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกหลากหลาย
ชนิดจากทีมฟตุบอลดงัท่ีคณุช่ืนชอบจากรา้นค้า Megga Store ของสนามโอลดท์ราฟฟอรด์  

ค า่  รบัประท่ำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรจนี 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีส่าม 17 พ.ค.62 แมนเชสเตอร-์วินเดอรเ์มียร-์เอดินเบิรก์ 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่าำนดินนท่ำสู า เมืองวินเดอรเ์มียร ์Windermere (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงแหง่

เขตเลคดสิทรคิทำงฝ ัง่ตะวนัตกของเกำะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ชื่อมต่อกนัดว้ยทะเลสำบและแม่น ้ำ อกี
ทัง้ยงัมทีะเลสำบตดิชำยฝ ัง่ทะเลทีม่ทีศันยีภำพ และธรรมชำตอินังดงำม ใหท้่ำนเดนิเล่นชมควำม
งดงำมของหมู่บำ้นรมิทะเลสำบวนิเดอรเ์มยีร ์ น ำท่ำน ล่องเรอืทะเลสาบวินเดอรเ์มียร ์พรอ้ม
ถ่ำยรปูกบัทศันียภำพอนังดงำมของทะเลสำบทีย่งัคงสภำพทีเ่ป็นธรรมชำตไิวอ้ย่ำงสมบรณ์ู  ซึง่เป็น
ทะเลสำบน ้ำจดืขนำดใหญ่ มคีวำมยำวประมำณ 18 กโิลเมตรและสว่นกวำ้งทีส่ดุรำวๆ 1 กโิลเมตร
ครึง่คนองักฤษเรยีกกนัว่ำ “ทะเลสำบรบิบิน้” ซึง่เป็นทะเลสำบในลกัษณะไม่กวำ้งนกัแต่ยำวเหยยีด
คลำ้ยๆ ผำ้รบิบิน้ทีใ่ชผ้กูของขวญั ทะเลสำบวนิเดอรเ์มยีรเ์ป็น1 ใน 16 ทะเลสำบในบรเิวณวน
อุทยำนแห่งชำตทิีเ่รยีกว่ำ เลคดสิ-ทรคิต ์(Lake District) ซึง่อยู่ทำงตะวนัตกเฉียงเหนือขององักฤษ 
ในเขตคมัเบรยี และเป็นทะเลสำบทีใ่หญ่ทีส่ดุในละแวกนี้ และเลคดนิทรคิตแ์ห่งนี้ยงัเป็นเมอืงบำ้น
เกดิของปีเตอร ์แรบบทิ ตวักำรต์ูนทีม่ชีื่อเสยีงขององักฤษอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่าำนดินนท่ำสู า เอดินเบิรก์ Edinburgh (ใชด้วลำดินนท่ำสประมำณ 3.30 ชัว่โมส) เมืองหลวงแห่ง 

สกอ็ตแลนด ์ท่ีแ่มว้าำจะดป็นูาวนหนึ่สขอสูหรำชอำณำจกัรมำตัส้แตาปี ค.ศ. 1707 แตาชำวูกอ็ตก็
ยสัคสรกัษำขนบธรรมดนียม วฒันธรรมท่ี่ิ สีำมขอสบรรพบุรษุไวไ้ิด้ป็นอยาำสิ ีไมาวาำผำ้ลำยูกอ็ต, 
ป่ีูกอ็ต หรอืแมแ้ตากำรแตาสตวัแบบิัส้ดินมขอสชำยชำวูกอ็ต กย็สัมใีหท้่าำนพบดหน็อย าดรื่อยๆ  น ำ
ท่าำนชมตวัเมืองเอดินเบิรก์ ท่ีต่ัส้อย าในบรนดวณขอสแนวภ ดขำไฟในอิตี ท่ ำใหต้วัดมอืสอย าบนท่ีู่  สและ



 

 

ยสัคสดป็น ดมอืสหลวสท่ีย่สัคสบรรยำกำศในอิตีไวไ้ิอ้ยาำสิ ีดป็นดมอืสท่ีม่คีวำมดกาำแกาท่ีม่ปีระวตัน
ควำมดป็นมำอนัยำวนำนตัส้แตาูมยักลำส ิว้ยจ ำนวนประชำกรระิบั 500,000 คน ท่ีช่าวยกนัอนุรกัษ์
ูนส่ตาำสๆ ไวไ้ิอ้ยาำสิ ีปจัจุบนัดป็นดมอืสท่ีม่คีวำมดจรนญมำกท่ีู่ ุิ ดมอืสหน่ึสในูหรำชอำณำจกัร และ
ดรยีกไิว้าำดป็นดมอืสแหาสดท่ศกำลตาำสๆ ไิแ้กา ดท่ศกำลศนลปะนำนำชำตน ภำพยนตร ์วนท่ยำศำูตร ์สำน
หนสัูอืดิก็ ดพลสแจู๊และดพลสพืน้บำ้น ซึสู่มำรถิสึิ ิ นกัท่าอสดท่ีย่วไิด้ป็นอยาำสิแีละท่ ำใหด้อินน
ดบนรก์ดป็นดมอืสท่ีต่นิ อนัิบัดมอืสท่ีม่นีกัท่าอสดท่ีย่วมำกท่ีู่ ุิ ดป็นอนัิบัูอสรอสจำกนครลอนิอน  และ
ยสัดป็นศ นยก์ลำสท่ำสกำรดสนนท่ีใ่หญาดป็นอนัิบัูอสรอสจำกลอนิอนดชานกนัและใหญาดป็นอนัิบัหำ้
ขอสยโุรป 

ค า่  รบัประท่ำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรจนี 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีสี่ ่  18 พ.ค.62 เอดินเบิรก์-นิวแคสเซิลอพัอนไทน์ 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่าำนดขำ้ชม ปราสาทแห่งเอดินเบิรก์ Edinburgh Castle ท่ีส่ิสำมและดป็นูถำนท่ีด่กบ็รกัษำ

มหำมสกุฎแหาสรำชวสศ ์ดคยดป็นท่ีป่ระท่บัขอสกษตัรนย์ู กอ็ต ดคยถ กท่ ำลำยลสหลำยครัส้แตาทุ่กครัส้ก็
ไิร้บักำรบ รณะและูรำ้สใหมาใหก้ลบัคนืู าควำมูสาำสำมิสัดินม และยสัถอืวาำดป็นจุิชมดมอืสดอินน
ดบนรก์ไิด้ป็นอยาำสิดีน่ือสจำกดป็นดนนนดขำู ส มอสดหน็ดิานดป็นูสาำจำกทุ่กมุมดมอืสและปรำูำท่แหาสนี้
ยสัดป็นูถำนท่ีู่  ำหรบัดปนิตวัขอสหนสัูอืดรื่อสิสัแหาสยุค แฮรี ่พอตดตอร ์อกีิว้ยดน่ือสจำกมลีกัษณะ
ใกลด้คยีสฉำกดมอืสแมามิในดรื่อสนัน่ดอส และยสัไิร้บักำรขนำนนำมวาำดป็นดมอืสดอดธนูแ์หาสท่นศดหนือ
ดน่ือสจำกูถำปตัยกรรมกำรกาอูรำ้สท่ีค่ลำ้ยคลสึกบัวนหำรแพนธอีอนในประดท่ศกรซี  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่าำนผาำน ถนนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนูำยู ำคญัท่ีด่ชื่อมู า พระต ำหนกัโฮลีร่ ๊ิ (Palace of 

Holyroodhouse) ซึส่ดป็นท่ีป่ระท่บัขอสพระรำชนนี ดวลำดูิจ็ดยอืนูกอ็ตแลนิ ์และดคยดป็นท่ีป่ระท่บั
ขอสพระนำสแมรแีหาสูกอ็ต ฝ ัส่ตรสขำ้มดป็นรฐัูภำแหาสชำตนู กอ็ตอนันาำภำคภ มนใจิว้ยูถำปตัยกรรม
ราวมูมยั มดีวลำใหท้่าำนดลอืกซือู้นนคำ้จำกยาำนรอยลัไมล ์หรอืดินนชมดมอืส ถาำยร ปกบัวนหำรประจ ำ
ดมอืสดกาำแกาขอสนครดอินนดบนรก์ St.Giles Cathedral วนหำรในศำูนำครนู ตน์นกำยโรมนัคำท่อลนค ูรำ้ส
ขึน้ตัส้แตาศตวรรษท่ี ่12 ท่ีม่อีนุดูำวรยีพ์ระดจำ้ชำรล์ท่ี ่2 ตัส้อย า หรอืถาำยร ปกบัอนุดูำวรยี ์Adam 
Smith ชำวูกอ็ตแลนิ ์ซึส่ไิร้บัยกยาอสใหด้ป็น บนิ ำแหาสดศรษฐศำูตร ์ผ ก้ ำหนิแนวคนิ
ดศรษฐศำูตรต์ลำิดูร ีและดกนิ กำรดปลีย่นแปลสกำรคำ้ครัส้ใหญาในยุโรปดป็นกำรคำ้แบบดูร,ี The 
Lucky Heart หรอืหวัใจแหาสควำมโชคิ ีดินมนัน้ดป็นจุิท่ีท่่ ำไวู้  ำหรบัน ำตวันกัโท่ษมำยนืประจำน 
และชำวดมอืสจะมำถามน ้ำลำยใูาดพื่อใหโ้ชคิ ี(แตาปจัจุบนัน้ีไมามใีครท่ ำแลว้ ดพรำะถอืวาำไมาูภุำพและ
ไมาูะอำิ), หรอืแวะชม Greyfriars Bobby อนุูำวรยีห์มำน้อยผ ซ้ื่อูตัยแ์ละกตญัญ  ท่ีน่อนดฝ้ำหลุม
ศพดจำ้นำยถสึ 14 ปีดตม็  ูมควรแกาดวลำนัิ หมำยน ำท่าำนดินนท่ำสู าดมอืส นิวแคสเซิล-อพัอน-ไทน์ 
Newcastle-Upon-Tyne  (ใชด้วลำดินนท่ำสประมำณ 3 ชัว่โมส) หรอืนนวคำูดซนล ดมอืสท่ีต่ัส้อย าท่ำส
ตะวนัออกดฉียสดหนือขอสอสักฤษบนรนมฝ ัส่แมาน ้ำไท่น์ ซึส่ดป็นท่ีม่ำขอสชื่อดมอืส  

ค า่  รบัประท่ำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรจนี 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห้่า  19 พ.ค.62 นิวแคสเซิลอพัอนไทน์-ยอรค์-เบอรมิ์ง่แฮม 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่าำนชมควำมูวยสำมขอสดมอืสท่ีใ่นอิตีดคยดป็นดมอืสท่ีม่ชีื่อดูยีสในิำ้นกำรคำ้แกะและถาำนหนน 

ตาอมำยสัไิด้ป็นท่ีร่ จ้กัในฐำนะดป็นดมอืสศ นยก์ลำสในกำรตาอดรอืในอิตี และชมควำมสิสำมอื่นไมาวาำ



 

 

จะดป็นูะพำนขำ้มแมาน ้ำไท่น์ ดมอืสดกาำูถำปตัยกรรมแบบคลำููนค Grainger Town, อนุดูำวรยี ์Grey 
Central ARchade และตลำิ Grainger ดป็นตน้ หรอืผาำนชมและถาำยร ปกบัวนหำรดซน้ตน์นโคลัู ท่ีม่อีำยุ
ดกาำแกากวาำ 900 ปี, ปรำูำท่คปี ป้อมปรำกำรในยุคนอรแ์มนท่ี่ิ ที่ ีู่ ุิ แหาสหน่ึสในอสักฤษ หรอืูโมูร
นนวคำูดซนลซึส่ตัส้อย าบรนดวณูวนูำธำรณะดซน้ตด์จมูใ์จกลำสดมอืส  จำกนัน้น ำท่าำนดินนท่ำสู า เมอืง
ยอรค์ York (ใชด้วลำดินนท่ำสประมำณ 2 ชัว่โมส) ตัส้อย าในบรนดวณท่ีแ่มาน ้ำอ ู และแมาน ้ำฟอูู ์ 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่าำนชมดมอืสยอรค์ ดมอืสูุิ ท่ำ้ยท่ีด่ป็นดมอืสมริกิำ้นประวตันศำูตรแ์ละวฒันธรรมขอสอสักฤษ ใน

อิตีดป็นดมอืสโบรำณในยุคโรมนัท่ยีสัมซีำกโบรำณูถำนโรมนัอำยุดกาำแกากวาำ 2,000 ปี ดคยไิร้บั
รำสวลัดมอืสท่าอสดท่ีย่วแหาสยโุรปดมื่อปี 2007 มที่ัส้ก ำแพสดมอืสดกาำแกาและมหำวนหำรศนลปะแบบกอธนค มี
ชื่อวาำ York Minster นอกจำกน้ียสัมีู ถำปตัยกรรมดกาำแกาท่ีไ่ิร้บัอนท่ธนมำจำกพวกโรมนั ไวกนส้ และ
ยุโรปชำตนอื่นๆท่ีด่คยดขำ้มำตัส้รกรำกท่ีน่ี่ิว้ย  จำกนัน้น ำท่าำนดินนท่ำสู า เมืองเบอรม่ิ์งแฮม 
Birmingham (ใชด้วลำดินนท่ำสประมำณ 3 ชัว่โมส) ตัส้อย าท่ำสตะวนัตกขอสดกำะอสักฤษ ในดขตดวูต์
มนิ แลนิ ์ดมอืสใหญาอนัิบัูอสรอสจำกลอนิอน ดป็นดมอืสท่ีม่ชีื่อดูยีสในิำ้นอุตูำหกรรม หรอืไิร้บั
ฉำยำวาำดป็นโรสสำนขอสโลก ดน่ือสจำกผลผลนตกำรูาสออกขอสประดท่ศ และยสัดป็นดมอืสท่ีม่คีวำม
หลำกหลำยในิำ้นวฒันธรรมหลำยดชือ้ชำตน  

ค า่  รบัประท่ำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรจนี 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห่ก  20 พ.ค.62 เบอรมิ์ง่แฮม-บาธ-สโตนเฮ้นจ-์ลอนดอน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่าำนชมดมอืสดบอรม์นส่แฮม ซึส่ยสัดป็นท่ีต่ัส้ขอสมหำวนท่ยำลยัท่ีม่ชีื่อดูยีสอกีหลำยแหาสท่ีด่ป็นท่ีร่ จ้กั

ขอสชำวไท่ย อำท่น University of Central England, University of Birmingham, Aston University 
ดป็นตน้ ผาำนชมซนตีด้ซน็ดตอร ์ศำลำวาำกำรดมอืสหรอืวนคท่อดรยีูแควร ์ โบูถด์ซน้ตฟ์นลลนป หรอื Gas 
Street Basin, Soho House Museum ดป็นตน้  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองบาธ เมอืงอำบน ้ำแร่
ทีม่อีทิธพิลมำตัง้แต่ยุคเรอืงอ ำนำจของอำณำจกัรโรมนัโบรำณ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 
ชัว่โมง)   

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเขำ้ชมภำยในของโรงอาบน ้าแรร่อ้นทีส่รำ้งขึน้มำตัง้แต่ยุคโรมนัโบรำณ โดยมกีำรตกแต่ง

อย่ำงงดงำม ปจัจุบนัน ้ำพุรอ้นน้ีกย็งัมปีรมิำณ นบัลำ้น นบัแสนแกลลอน ดว้ยอุณหภูมริะดบั 45-46 
องศำเซลเซยีส ซึง่หลกัฐำนบ่อน ้ำพุรอ้นและซำกอำคำรเก่ำแก่ทีห่ลงเหลอือยู่นี้ ท ำใหเ้มอืงบำธไดร้บั
กำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987  ชม พิพิธภณัฑน์ ้าแรร่อ้น
โรมนั (Roman Bath Museum) ซึง่มปีระวตักิำรคน้พบทีน่่ำสนใจ ปจัจบุนัเป็นกลุ่มอำคำรส ำคญั
ของเมอืง คอืบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบ่อน ้ำแร่รอ้นคงิส ์สว่นทีส่องคอื บรเิวณวดั และสว่นทีส่ำมคอื 
บรเิวณทีเ่ปิดบรกิำรใหน้กัท่องเทีย่วหรอืชำวเมอืงใชบ้รกิำรน ้ำแร่ ซึง่มทีัง้สระว่ำยน ้ำ, บ่อน ้ำแร่ร้อน-
เยน็, หอ้งอบไอน ้ำ และสว่นทีเ่ป็นเตอรก์ชิบำธ (Turkish Bath) และใหท้่ำนไดช้มิน ้ำแรท่ีจ่ดัใหก้บั
นกัท่องเทีย่วเท่ำนัน้  จำกนัน้น ำท่ำนชมเมอืงอำคำรบำ้นเรอืนถูกสรำ้งขึน้ในยุคจอรเ์จีย้น ทีม่ี
เอกลกัษณ์เฉพำะตวัอกีทัง้อำคำรรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอำคำรรปูครึง่วงกลมทีม่สีถำปตัยกรรมแปลก
ตำ ท ำใหเ้มอืงบำธมเีสน่หไ์ม่น้อย  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงแอมสเ์บอรร่ี์ Amesbury ในเขต
ทุ่งหญำ้แอมสเบอรร์ี ่(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำท่ำนชม เสาหินสโตนเฮ้นจ ์
Stonehenge กองหนิประหลำด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคก่อนประวตัศิำสตรม์ำกกว่ำ 
4,000 ปีมำแลว้ ทีป่จัจบุนักย็งัไม่สำมำรถสรุปขอ้เทจ็จรงิไดว้่ำใครสรำ้ง? เพื่ออะไร? มแีต่กำร
วเิครำะหแ์ละคำดเดำ   



 

 

 สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่มหานครลอนดอน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืง
หลวงแห่ง 
สหรำชอำณำจกัรและเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในสหภำพยโุรป มปีระชำกรกว่ำ 7.5 ลำ้นคน  ถอืเป็น 1 ใน
เมอืงศนูยก์ลำงทำงดำ้นธุรกจิ  กำรเมอืงและวฒันธรรมของโลก  กำรสือ่สำร  กำรบนัเทงิ  แฟชัน่และ
ศลิปะ ซึง่เป็นทีย่อมรบัว่ำมอีทิธพิลไปทัว่โลก   

ค า่  รบัประท่ำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรจนี 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีเ่จด็  21 พ.ค.62 ลอนดอน-วอรเ์นอรบ์ราเธอรส์ตดิูโอ-วินดเ์ซอร-์ลอนดอน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองลีฟเดนหรอืลีเวสเดน Leavesden ทีต่ัง้ของ Warner Brother Studio (ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี น ำท่ำนเขำ้ชมสถำนทีจ่ ำลองกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์
ฟอรม์ยกัษ์เรื่องดงั Harry Potter น ำท่ำนชมเบือ้งหลงัเพื่อคน้หำควำมลบัทีซ่่อนอยูห่ลงักลอ้งของทัง้ 
8 ภำค พรอ้มส ำรวจฉำกต่ำงๆ ทีใ่ชจ้รงิในภำพยนตร ์เช่น ฮอกวอตส ์ตรอกไดอำกอนและซอนพรี
เวต็และอกีมำกมำย พำท่ำนด ำดิง่ลงไปในโลกแหง่คำถำ กลวเิศษและเวทมนตอ์นัน่ำทึง่ ตื่นตะลงึไป
กอ้งหอ้งโถงอนัตระกำรตำและนกึภำพตำมถงึตอนทีแ่ฮรร์ีป่รำรถนำทีจ่ะเขำ้บำ้นกรฟิฟินดอร ์ซึง่จะ
ไดเ้หน็หมวกคดัสรรของจรงิทีใ่ชพ้จิำรณำว่ำเหล่ำนกัเรยีนควรอยูบ่ำ้นไหนในภำคแรก และฉำกกำร
จ ำลองเหตุกำรณ์ต่ำงๆ จำกภำพยนตรด์งัและหอ้งต่ำงๆ พรอ้มกบักจิกรรมตำมอย่ำงภำพยนตร ์ให้
ท่ำนไดถ่้ำยรปูบรเิวณหน้ำบำ้นหลงัเก่ำของแฮรร์ีใ่นซอยพรเีวต็ รวมถงึเลอืกซือ้สนิคำ้เป็นทีร่ะลกึ 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองวินดเ์ซอร ์Windsor (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี ท่ีตัง้ของ

พระราชวงัวินดเ์ซอร ์Windsor Castle น ำท่ำนเขำ้ชมพระราชวงัทีโ่ด่งดงัขององักฤษ เป็นทีพ่ ำนกั
ของกษตัรยิอ์งักฤษในช่วงฤดรูอ้น และยงัเป็นสถำปตัยกรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึควำมสมัพนัธข์อง
กษตัรยิแ์ต่ละสมยั สรำ้งขึน้ในสมยัของสมเดจ็พระเจำ้วลิเลีย่มที ่1 แห่งองักฤษเมื่อปี ค.ศ.1070 หรอื
ช่วงยุคศตวรรษที ่11 ดว้ยสถำปตัยกรรมแบบโรมำเนสก ์พระรำชวงัแหง่น้ีถอืเป็นพระรำชฐำนที่
เก่ำแก่ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในโลกทีย่งัมผีูอ้ำศยัทีใ่หญ่ทีส่ดุจวบจนถงึปจัจุบนั รวมถงึสมเดจ็พระรำชนีิ
นำถอลซิำเบธที ่2 มกัท่รสใชด้วลำวนัูุิ ูปัิำหห์ลำยวนัท่ีพ่ระรำชวสัวนนิด์ซอรด์ป็นท่ัส้ท่ีจ่ ัิ สำนดลีย้ส
อยาำสดป็นท่ำสกำรและดป็นกำรูาวนพระอสค ์สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่มหานครลอนดอน 
(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิมเป็ดย่างจาก 
  ภตัตาคารช่ือดงัของลอนดอน 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีแ่ปด 22 พ.ค.62 ลอนดอน-สนามบินฮีทโทรว ์
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   

น ำท่ำนชม มหานครลอนดอน ทีย่ิง่ใหญ่ เริม่จำกพระรำชวงับคักิง้แฮมทีป่ระทบัแห่งพระรำชนิี
องักฤษ ชมกำรเปลีย่นยำมของทหำรรกัษำพระองคใ์นชุดเครื่องแบบเตม็ยศ สวมหมวกพู่สดี ำแต่จะ
เปลีย่นเป็นชุดสเีทำในชว่งฤดหูนำว  ก่อนน ำท่ำนเกบ็ภำพสวยของหอนำฬกิำบิก๊เบน สญัลกัษณ์ที่
ส ำคญัของลอนดอนทีต่ัง้อยู่เคยีงขำ้งอำคำรรฐัสภำทีส่วยงำมรมิฝ ัง่แม่น ้ำเทมส ์ลอนดอนอำยส ์ชงิชำ้
สวรรคท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์แหง่สหสัวรรษขององักฤษ  สะพำนทำวเวอรบ์รดิจ ์เอกลกัษณ์อนัโดดเดน่ใจ
กลำงกรุงลอนดอน ผ่ำนชมสถำนทีส่ ำคญัต่ำงๆ อำท ิบำ้นเลขที ่10, ถนนดำวน์นิ่งท ำเนียบ



 

 

นำยกรฐัมนตร,ี จตุัรสัทรำฟลักำร,์ อนุสรณ์แห่งสงครำมทรำฟลักำรข์องท่ำนลอรด์เนลสนั, พคิคำเดล
ล ีเซอรค์สั, ย่ำนโซโห มหำวหิำรเซนตพ์อล ฯลฯ   
จำกนัน้น ำท่ำนชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรอืทีน่ิยมเรยีกกนัว่ำ พพิธิภณัฑอ์งักฤษใน
กรุงลอนดอน สหรำชอำณำจกัร เป็นหนึ่งในพพิธิภณัฑด์ำ้นประวตัศิำสตรแ์ละวฒันธรรมของมนุษยที่
ส ำคญัทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในโลก มกีำรก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้งตน้วตัถุทีเ่กบ็
รวบรวมไวส้ว่นใหญ่เป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลนซึง่เป็นแพทยแ์ละนกัวทิยำศำสตร ์
พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เปิดใหบ้รกิำรแก่สำธำรณะเป็นครัง้แรกในวนัที ่15 มกรำคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) 
ในมงตำกเูฮำส ์เมอืงบลมูสเ์บอรร์ ีกรุงลอนดอน อนัเป็นสถำนทีต่ัง้ของอำคำรพพิธิภณัฑใ์นปจัจบุนั 
บรติชิมวิเซยีมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่ำงๆจำกทุกทวปี จ ำนวนกว่ำ 7 ลำ้นชิน้ ซึง่ลว้นมชีื่อเสยีงและ
มกีำรบนัทกึเรื่องรำวของวฒันธรรมมนุษยจ์ำกจุดเริม่ตน้จนถงึปจัจุบนั    

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย ใหเ้วลำท่ำนเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนออ็กซฟ์อรด์ ย่ำนชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนทีท่่ำนจะไดเ้ลอืกซือ้

สนิคำ้คุณภำพเยีย่มจำก มำรค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ ์และหำ้งอื่นๆ อกีมำกมำย และเลอืก
ซือ้เลอืกชมสนิคำ้ทีร่ะลกึก่อนกลบับำ้น *** เพือ่ความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ อิสระ
อาหารค า่ตามอธัยาศยั*** 

 สมควรแก่เวลำนดัหมำยน ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิฮทีโธรว ์
21.35  น. น าท่านออกเดินทางจากลอนดอน โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR068 
 
วนัทีเ่ก้า  23 พ.ค.62 กรงุเทพฯ 
15.05 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.... 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ี
ไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุ

ต่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลง
สถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัราค่าเดินทาง    15-23 พ.ค.62 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 4,900 บาท // ค่าทิปคนขบั 
มคัคเุทศท้องถ่ินและหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนออก

เดินทาง) ** 
 

UK so CooL 
องักฤษ-สกอ็ตแลนด ์9 วนั (BR) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผ ใ้หญาท่าำนละ 67,900 45,900 
ท่าำนท่ีต่อ้สกำรพกัดิีย่วดพนม่ท่าำนละ 13,900 13,900 



 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็
เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในองักฤษ ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 
ท่าน ไม่มีราคาเดก็ และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่
สามารถขอรีฟันดไ์ด้ 

 กรณีท่านท่ีต้องการแยกวนักลบัหรือเดินทางไปและกลบัไม่พร้อมคณะหรือต้องการท่ีนัง่ ชัน้
ธรุกิจหรือ 
พรีเม่ียม ไม่สามารถท าตัว๋แยกออกจากคณะได้ ท่านจะต้องส ารองท่ีนัง่เด่ียว และรอการยืนยนั
การจองจากสายการบิน ผู้เดินทางจะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมเติมนัน้ 
 

***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดง
ตวัด้วยตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่ง
รายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้
ครบเพ่ือท าการนัดหมาย ** 
    

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 คาำตัว๋ดครื่อสบนนไป-กลบัโิยูำยกำรบนน อวีดีอ แอร ์ชัน้ประหยัิ   ดูน้ท่ำส กรุสดท่พฯ-ลอนิอน (ฮที่โท่รว)์-กรุสดท่พฯ 
 คาำโรสแรมท่ีพ่กัตำมรำยกำรท่ีร่ะบุ (ูอสท่าำนตาอหนึ่สหอ้ส), คาำดขำ้ชมูถำนท่ีต่าำส ๆ ตำมรำยกำรท่ีร่ะบุ, คาำอำหำร

และดครื่อสิื่มตำมรำยกำร, คาำรถรบัูาสระหวาำสน ำดท่ีย่วตำมรำยกำรท่ีร่ะบ ุ
 คาำภำษีู นำมบนนทุ่กแหาสท่ีม่ ี
 คาำมคัคุดท่ศกข์อสบรนษทั่จำกกรุสดท่พฯ ท่ีค่อยอ ำนวยควำมูะิวกท่าำนในระหวาำสกำรดินนท่ำสจำกกรุสดท่พฯ 
 คาำประกนัอุบตันดหตุคุม้ครอสในวสดสนนท่าำนละ 1,000,000 บำท่ ู ำหรบัซึส่ดิก็อำยุต ่ำกวาำ 1 ปี และผ ใ้หญาอำยุดกนน 75 

ปี วสดสนนคุม้ครอส 500,000 บำท่ (ดฉพำะคาำรกัษำพยำบำลดท่าำนัน้ ไมาไิร้วมถสึคาำใชจ้าำยอื่นๆ อนัดกนิ จำกอุบตันดหตุ 
อำท่น คาำตัว๋โิยูำร, คาำท่ีพ่กั, คาำอำหำรหรอือื่นๆ ท่ัส้นี้ดป็นไปตำมดสื่อนไขขอสบรนษทั่ประกนัฯ) 

 คาำภำษนี ้ำมนัดชือ้ดพลนสและคาำประกนัภยักำรดินนท่ำสท่ีม่กีำรดรยีกดกบ็จำกูำยกำรบนน ซึส่ดป็นอตัรำดรยีกดกบ็ ณ วนัท่ี ่ 
2 พ.ย.61 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คาำน ้ำหนกัขอสกระดป๋ำดินนท่ำสในกรณีท่ีด่กนนกวาำูำยกำรบนนก ำหนิ (30 กนโลกรมัตาอท่าำน) 
 คาำธรรมดนียมกำรท่ ำหนสัูอืดินนท่ำส 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าองักฤษและค่าบริการด้านเอกสารและการนัดหมายท าวีซ่า ท่านละ 4,900 บาท 

(ช าระพรอ้มค่าทวัรส่์วนท่ีเหลอืก่อนออกเดินทาง)  
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนออก

เดินทาง) 
 คาำแปลดอกูำรู ำหรบักำรยื่นวซีาำท่ีจ่ะตอ้สแปลจำกศ นยก์ำรแปลดท่าำนัน้ (จ ำนวนหรอือตัรำคาำแปล ขึน้อย ากบัร ปแบบ

และจ ำนวนดอกูำรขอสแตาละบุคคล ซึส่ไมาดกีย่วกบัคาำบรนกำรและคาำธรรมดนียมกำรยื่นวซีาำ) 
 คาำวซีาำดราสิาวนหรอืบรนกำรพนดศษอยาำสอื่นดกีย่วกบัวซีาำ 
 คาำบรนกำรท่นปพนกัสำนยกกระดป๋ำทุ่กแหาส  



 

 

 คาำใชจ้าำยูาวนตวันอกดหนือจำกรำยกำรท่ีร่ะบุ ดชาน คาำดครื่อสิื่มและคาำอำหำรท่ีู่ ัส่ดพนม่ดอสคาำโท่รศพัท่ ์คาำซกัรีิ ฯลฯ 
 คาำอำหำรท่ีไ่มาไิร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 คาำน ้ำิื่มระหวาำสท่วัร ์(ไมาไิแ้จกน ้ำิื่มระหวาำสท่วัร)์ 
 คาำท่ ำใบอนุญำตท่ีก่ลบัดขำ้ประดท่ศขอสคนตาำสชำตน หรอื คนตาำสิำ้ว 
 คาำประกนัภยักำรดินนท่ำสหรอืประกนัูขุภำพหรอืประกนัวำตภยัหรอืดหตุรำ้ยแรสในตาำสประดท่ศท่ีน่อกดหนือจำก

ประกนัอุบตันดหตุท่ีท่่ำสบรนษทั่ฯ จัิ ไวใ้ห ้ท่าำนูำมำรถซือ้ประกนัดพนม่ดตนมไิ ้
 
การช าระเงิน  
 ท่ำสบรนษทั่ฯ จะขอดกบ็ดสนนคาำมัิ จ ำดป็นจ ำนวน 20,000 บำท่ตาอผ โ้ิยูำรหนึ่สท่าำน ู ำหรบักำรจอสท่วัร์ู าวนท่ี่
ดหลอืจะขอดกบ็ท่ัส้หมิกาอนดินนท่ำสอยาำสน้อย 21 วนัท่ ำกำร มนฉะนัน้ท่ำสบรนษทั่ฯ จะขอูสวนูนท่ธนใ์นกำรคนืดสนนคาำมัิ จ ำ
ท่ัส้หมิ 
 
การยกเลิก 
o หำกมกีำรยกดลนกจะตอ้สแจส้ท่ำสบรนษทั่กาอนดินนท่ำสอยาำสน้อย 45 วนัท่ ำสำน มนฉะนัน้บรนษทั่ฯจะขอูสวนูนท่ธนใ์นกำร

คนืดสนนท่ัส้หมิ 
o หำกผ โ้ิยูำรท่าำนใิ ยื่นวซีาำแลว้ไมาไิร้บักำรอนุมตัน ผ โ้ิยูำรตอ้สช ำระคาำมัิ จ ำท่ี ่20,000.- บำท่ และคาำวซีาำตำมท่ี่

ูถำนท่ ตดรยีกดกบ็ 
o หำกผ โ้ิยูำรท่าำนใิว้ซีาำผาำนแลว้แจส้ยกดลนกกาอนออกตัว๋โิยูำรดครื่อสบนน บรนษทั่ฯขอูสวนูนท่ธนใ์นกำรคนืคาำมัิ จ ำ  
 
หมายเหต ุ 
 รำยกำรอำจจะมกีำรดปลีย่นแปลสตำมควำมดหมำะูม ดน่ือสจำกควำมลาำชำ้ขอสูำยกำรบนน โรสแรมท่ีพ่กัใน

ตาำสประดท่ศ  ดหตุกำรณ์ท่ำสกำรดมอืสและภยัธรรมชำตน ฯลฯ บรนษทั่ฯจะค ำนึสถสึควำมูะิวกขอสผ ด้ินนท่ำสดป็น
ู ำคญั 

 กรณีท่ีม่กีำรดกนิ ภยัธรรมชำตน ท่ัส้ในประดท่ศไท่ยและตาำสประดท่ศท่ีผ่ ด้ินนท่ำสก ำลสัจะไป หำกมดีหตุกำรณ์ตาำสๆ 
ดกนิ ขึน้และมดีหตุท่ ำใหก้ำรดินนท่ำสไมาูำมำรถออกดินนท่ำสตำมก ำหนิไิ ้บรนษทั่ฯ ขอูสวนูนท่ธนใ์นกำรคนืดสนน 
จนกวาำจะไิร้บักำรยนืยนัจำกูำยกำรบนน โรสแรม  หรอืหนาวยสำนจำกตาำสประดท่ศท่ีบ่รนษทั่ท่วัรต์นิ ตาอวาำูำมำรถคนื
ดสนนไิ ้ 

 บรนษทั่ฯจะไมารบัผนิ ชอบในกรณีท่ีก่อสตรวจคนดขำ้ดมอืสหำ้มผ ด้ินนท่ำส ดนื่อสจำกมีู นส่ผนิ กฎหมำยหรอืูนส่ขอสหำ้ม
น ำดขำ้ประดท่ศ  ดอกูำรดินนท่ำสไมาถ กตอ้ส หรอื ควำมประพฤตนู าอไปในท่ำสดูือ่มดูยี  หรอืิว้ยดหตุผลใิๆกต็ำมท่ี่
กอสตรวจคนดขำ้ดมอืสพนจำรณำแลว้ ท่ำสบรนษทั่ฯไมาอำจคนืดสนนใหท้่าำนไิ ้ไมาวาำจ ำนวนท่ัส้หมิหรอืบำสูาวน 

 บรนษทั่ฯ จะไมารบัผนิ ชอบในกรณีท่ีู่ ถำนท่ ตสิออกวซีาำ อนัูบืดนื่อสมำจำกตวัผ โ้ิยูำรดอส 
 บรนษทั่ฯ จะไมารบัผนิ ชอบในกรณีท่ีก่อสตรวจคนดขำ้ดมอืสขอสประดท่ศไท่ยสิออกดอกูำรดขำ้ดมอืสใหก้บัชำวตาำสชำตน 

หรอื คนตาำสิำ้วท่ีพ่ ำนกัอย าในประดท่ศไท่ย 
 บรนษทั่ฯ จะไมารบัผนิ ชอบตาอกรณีดกนิ กำรู ญดูยี, ู ญหำยขอสกระดป๋ำ และูมัภำระขอสผ โ้ิยูำร อนัดกนิ จำกูำย

กำรบนน ท่ำสูำยกำรบนนผ ใ้หบ้รนกำรจะดป็นผ ร้บัผนิ ชอบตำมกฎขอสกรมกำรบนนพำณนชย ์ซึส่จะรบัผนิ ชอบตาอกำรู ญ
หำยหรอืดูยีหำยขอสูมัภำระใบใหญาในวสดสนนตำมท่ีู่ ำยกำรบนนก ำหนิ รวมถสึไมารบัผนิ ชอบกรณีดท่ีย่วบนนลาำชำ้
หรอืยกดลนกดท่ีย่วบนน 

 ในบำสรำยกำรท่วัร ์ท่ีต่อ้สมบีนนิว้ยูำยกำรบนนภำยในประดท่ศ น ้ำหนกัขอสกระดป๋ำอำจจะถ กก ำหนิใหต้ ่ำกวาำ
มำตรฐำนไิ ้ท่ัส้น้ีขึน้อย ากบัขอ้ก ำหนิขอสแตาละูำยกำรบนน บรนษทั่ ฯ ขอูสวนูนท่ธนไ์มารบัภำระควำมรบัผนิ ชอบ
คาำใชจ้าำยในน ้ำหนกัูาวนท่ีด่กนน 

 ในประดท่ศตาำส ๆ ในยุโรป มกีำรรณรสคด์รื่อสกำรสิู บบุหรี ่บนรถโคช้, โรสแรม และูถำนท่ีต่าำส ๆ จะมขีอ้ก ำหนิ
ท่ีช่ ัิ ดจนในดรื่อสกำรู บบุหรี ่และมีู ถำนท่ีโ่ิยดฉพำะู ำหรบัผ ู้  บบุหรี ่ท่ัส้นี้ดน่ือสจำกูขุภำพขอสคนูาวนรวม 

 กรณีท่ีท่่าำนดินนท่ำสดป็นครอบครวัใหญา หรอืดินนท่ำสพรอ้มูมำชนกในครอบครวั ท่ีต่อ้สไิร้บักำริ แลดป็นพนดศษ 
(Wheelchair), ดิก็, และผ ู้  สอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไมาูะิวกในกำรดินนท่าอสดท่ีย่วในระยะดวลำดกนนกวาำ 4 - 5 ชัว่โมส
ตนิ ตาอกนั ท่าำนและครอบครวัตอ้สใหก้ำริ แลูมำชนกภำยในครอบครวัขอสท่าำนดอส ดนื่อสจำกกำรดินนท่ำสดป็นหม า
คณะ หวัหน้ำท่วัรม์คีวำมจ ำดป็นตอ้สิ แลคณะท่วัรท์่ัส้หมิ 

 กำรจัิ โปรแกรมท่วัร ์ดป็นกำรก ำหนิตลอิท่ัส้ปี หรอืก ำหนิลาวสหน้ำคาอนขำ้สนำน หำกวนัดินนท่ำสิสักลาำวตรสกบั
วนัท่ีู่ ถำนท่ีด่ขำ้ชมนัน้ๆ ปนิท่ ำกำร หรอื ปนิโิยมนไิแ้จส้ลาวสหน้ำ หรอื กำรดปนิรบัจอสผาำนท่ำสออนไลน์ โิยใน
วนัท่ีค่ณะจะดขำ้ชมไมาูำมำรถจอสผาำนระบบิสักลาำวไิ ้ท่ำสบรนษทั่ฯ จะูลบัรำยกำรดพื่อใหท้่าำนไิด้ขำ้ชมูถำนท่ี่
ิสักลาำวใหไ้ิ ้หรอื คนืดสนนคาำดขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมดสื่อนไขรำคำท่ีไ่ิร้บัจำกท่ำส บรนษทั่ supplier ประดท่ศนัน้ๆ แตาหำก



 

 

มกีำรลาำชำ้ หรอื ดหตุหนึ่สดหตุใิในระหวาำสกำรดินนท่ำส ดป็นผลท่ ำใหท้่าำนไมาูำมำรถดขำ้ชมูถำนท่ี่ิ สักลาำวไิ ้ท่ำส
บรนษทั่ฯ จะไมามกีำรคนืดสนนใิๆ ใหแ้กาท่าำน ดนื่อสจำกไิช้ ำระคาำ Reservation Fee ไปแลว้  

 หำกชาวสท่ีด่ินนท่ำสดป็นชาวสอีู ดตอร,์ ครนู มำูตห์รอืปีใหมา ซึส่ดป็นชาวสวนัหยุิขอสชำวยโุรป รำ้นคำ้ปนิดป็นูาวนใหญา 
ิสันัน้ขอใหพ้นจำรณำกาอนกำรจอสท่วัร ์

 

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และ

ไม่มอี่ำงอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตองักฤษ 
***การย่ืนวีซ่าองักฤษ ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS UK *** 

ใชเ้วลำพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำ 20 วนัท ำกำร  
เอกสำรในกำรขอวซี่ำ  (กรณุำจดัส่งภำยใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทำง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตูองักฤษไม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ แต่สำมำรถใหด้งึเล่มในวนัยื่น

ได ้แต่จะตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียมตำมทีศ่นูยย์ื่นวซี่ำเรยีกเกบ็  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกั

หรอืศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 
3. กำรแปลเอกสำรจะตอ้งแปลจำกศนูยแ์ปล ซึง่มคี่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิ ขึน้อยู่กบัเอกสำรของแต่ละท่ำน ค่ำแปลสำมำรถ

ตรวจสอบกบับรษิทัทวัรไ์ด ้หรอืผูเ้ดนิทำงสำมำรถแนบฉบบัแปลจำกศนูยแ์ปลมำไดเ้ช่นกนั (กรณีทีม่เีอกสำรทีต่อ้ง
แปล) 

4. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำ
ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีลกูคำ้ท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำง เดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ลกูคำ้ตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของทำ่น 



 

 

- โิยนบัวนัดรนม่ดินนท่ำสดป็นหลกั หำกนบัแลว้ดกนน 6 ดิอืนหนสัูอืดินนท่ำสนีู้ำมำรถใชไ้ิ ้แตาหำกนบัแลว้ต ่ำกวาำ 
6 ดิอืน ผ ด้ินนท่ำสจะตอ้สไปยื่นค ำรอ้สขอท่ ำหนสัูอืดินนท่ำสดลามใหมาท่ีก่อสหนสัูอืดินนท่ำส  

- หน้ำหนสัูอืดินนท่ำสจะตอ้สมหีน้ำวาำสู ำหรบัวซีาำอยาำสน้อยไมาต ่ำกวาำ 3 หน้ำ   
- หำกท่าำนดปลีย่นหนสัูอืดินนท่ำสดลามใหมา กรุณำดตรยีมดลามดกาำให้ิ ว้ยดน่ือสจำกประวตันกำรดินนท่ำสขอสท่าำนจะ

ดป็นประโยชน์อยาำสยนส่ในกำรยื่นค ำรอ้สขอวซีาำ  
- ท่าำนท่ีม่ปีกหนสัูอืดินนท่ำสกรุณำถอิออกและไมาจ ำดป็นตอ้สูาสใหก้บับรนษทั่ท่วัร ์หำกมกีำรู ญหำย บรนษทั่ฯ จะ

ไมารบัผนิ ชอบตาอปกหนสัูอืดินนท่ำสนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   
(ไม่จ าเป็นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ท่ีศนูยย์ื่นได้เลยเพือน าลงระบบส่งสถานทูต) 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชู้  ำดนำู ตนบตัร พรอ้มฉบบัแปลดป็นภำษำอสักฤษ  
- หำกดิก็อำยุไมาดกนน 20 ปี และยสัศกึษำอย าถสึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ท่ำสูถำนท่ ตขอู ำดนำู ตนบตัริว้ยและ

กรุณำแนบฉบบัแปลดป็นภำษำอสักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ู ำดนำท่ะดบยีนูมรู กรณีท่าำนท่ีู่ มรูแลว้  
o ู ำดนำใบดปลีย่นชื่อ กรณีท่าำนท่ีม่กีำรดปลีย่นชื่อ 
o ู ำดนำใบดปลีย่นนำมูกุล กรณีท่าำนท่ีม่กีำรดปลีย่นนำมูกุล 
o ู ำดนำใบหยาำ กรณีท่าำนท่ีห่ยาำแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรอสกำรท่ ำสำนขอสบรนษทั่ท่ีท่่ ำสำนอย าดป็นภำษำอสักฤษดท่าำนัน้ (ตวัจรนส) โิยมี
รำยละดอยีิกำรดขำ้ท่ ำสำน, อตัรำดสนนดิอืน, ต ำแหนาสสำน ดป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นสัูอืรบัรอสกำรท่ ำสำนจะตอ้สคัิ ดป็นภำษำอสักฤษดท่าำนัน้ (ตวัจรนส) โิยระบุ
ต ำแหนาส, อตัรำดสนนดิอืนในปจัจบุนั, วนัดิอืนปีท่ีด่รนม่ท่ ำสำนกบัหนาวยสำน หรอือสคก์ร พรอ้มใบลำและู ำดนำ
บตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชุิ 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชู้  ำดนำท่ะดบยีนกำรคำ้ หรอื ู ำดนำกรมพฒันำธุรกนจกำรคำ้ หรอื ู ำดนำหนสัูอื
รบัรอสควำมดป็นดจำ้ขอสกนจกำร โิยจะตอ้สคัิ มำไมาต ่ำกวาำ 3 ดิอืน พรอ้มฉบบัแปลดป็นภำษำอสักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หำกไมามอีำชพีหรอืดป็นแมาบำ้น ใชด้อกูำรกำรท่ ำสำนและกำรดสนนขอสูำม ีพรอ้ม แูิสู ำดนำท่ะดบยีน

ูมรู+ฉบบัแปลภำษำอสักฤษ 
 หำกูมรูโิยไมาจิท่ะดบยีน ใชด้อกูำรกำรท่ ำสำนและกำรดสนนขอสูำม ีพรอ้ม แูิสู ำดนำท่ะดบยีนูมรู

พรอ้มแูิสู ำดนำู ตนบตัรบตุร ท่ัส้นี้ดพื่อแูิสควำมูมัพนัธก์ำรดป็นูำม-ีภรรยำ   หำกไมามบีุตริว้ยกนั 
ควรคัิ หนสัูอืชีแ้จสดกีย่วกบัควำมูมัพนัธก์ำรดป็นูำม-ีภรรยำกนั โิยมนไิจ้ิท่ะดบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้สมผี ู้ นบัูนุนคาำใชจ้าำย พรอ้มแูิสหลกัฐำนกำรท่ ำสำนและ
หลกัฐำนท่ำสิำ้นกำรดสนนขอสผ ร้บัรอส พรอ้มชีแ้จสโิยหนสัูอืหรอืจิหมำยดป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จสกำร
รบัรอสคาำใชจ้าำยใหแ้กาผ ด้ินนท่ำสพรอ้มแูิสควำมูมัพนัธ ์โิยดบือ้สตน้ ควรมคีวำมูมัพนัธใ์กลช้นิ  หรอืญำตน
ใกลช้นิ    (กรณีนี้หำกควำมูมัพนัธไ์มาูำมำรถูบืไิ ้หรอืไมาดป็นควำมจรนส ท่าำนอำจถ กปฏนดูธกำรยื่นค ำรอ้สขอ
วซีาำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นสัูอืรบัรอสท่ำสกำรศกึษำและแูิสควำมดป็นนกัดรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรสดรยีนหรอืจำกูถำบนั  ดป็น 
 ภำษำอสักฤษ (ฉบบัจรนส) หรอื ู ำดนำูมุิรำยสำนประจ ำตวันกัดรยีนหรอืู ำดนำบตัรนกัดรยีน กรณีดป็นดิก็ดลก็ 
พรอ้มฉบบัแปลภำษำอสักฤษ  
 

o หลกัฐานการเงิน   



 

 

- ใช ู้ ำดนำ ูมุิบญัชดีสนนฝำกออมท่รพัย์ู าวนตวัแูิสชื่อดจำ้ขอสบญัช ีขอสธนำคำรใิๆ ถาำยู ำดนำ ทุ่กหน้ำ 
และปรบัูมุิอพัดิท่ถสึดิอืนปจัจุบนัท่ีู่ ุิ ดท่าำท่ีจ่ะท่ ำไิ ้พรอ้มู ำดนำหน้ำบญัชหีน้ำแรกท่ีม่ชีื่อดจำ้ขอสบญัช ี 

- หำกมกีำรตาอดลามจำกูมุิดลามดกาำ กรุณำู ำดนำหน้ำแรกท่ีม่ชีื่อดจำ้ขอสบญัชขีอสดลามดกาำท่ีต่าอ พรอ้มกบัตวัดลข
บญัชดีสนนฝำกดป็นปจัจุบนั 

- กรณีมดีสนนฝำกในบญัชน้ีอยดกนนไปใน 1 ดลาม กรุณำแูิสู ำดนำูมุิบญัชอีื่นแนบิว้ย อำท่น ดชาน บญัชดีสนนฝำก
ประจ ำ ดป็นตน้ 

- หนสัูอืรบัรอสกำรดสนนจำกธนำคำร โิยขอดป็นดลขท่ีบ่ญัชดีิยีวกบัู ำดนำูมุิบญัชดีสนนฝำกท่ีน่ ำมำแูิส 
- กรณีท่ีด่ินนท่ำสดป็นครอบครวั หำกใชบ้ญัชใีิบญัชหีนึ่สในกำรยืน่ขอวซีาำ ตอ้สออกหนสัูอืรบัรอสจำกธนำคำร 1 

ฉบบั และท่ ำจิหมำยรบัรอสคาำใชจ้าำยใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุควำมูมัพนัธช์ีแ้จสตาอูถำนท่ ตดป็นลำย
ลกัษณ์อกัษริว้ย  อยาำสไรกต็ำมโิยดฉพำะค าูำม-ีภรรยำ จะตอ้สมีู  ำดนำูมุิบญัชกีำรดสนนูาวนตวั
ประกอบิว้ยแมว้าำจะจิท่ะดบยีนูมรูแลว้กต็ำม หำกมกีำรดสนนในบญัชน้ีอย ฝาำยท่ีม่กีำรดสนนมำกกวาำจะตอ้สขอ
หนสัูอืรบัรอสธนำคำร 1 ฉบบั และท่ ำจิหมำยรบัรอสกำรดสนนพรอ้มระบุชื่อและควำมูมัพนัธช์ีแ้จสตาอูถำนท่ ต
ดป็นลำยลกัษณ์อกัษริว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียง
พอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้สมใีบอนุญำตจำกผ ป้กครอสบนิ ำหรอืมำริำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โิยมำริำจะตอ้สคัิ จิหมำยยนนยอมให้

บุตรดินนท่ำสไปตาำสประดท่ศกบัมำริำโิยมกีำรรบัรอสคาำใชจ้าำยและยนนิชีิดชยคาำดูยีหำยท่ีอ่ำจจะดกนิ ขึน้โิย
คัิ ฉบบัจรนสจำกอ ำดภอตนู้สักัิ ดป็นภำษำอสักฤษ หรอืหำกไิม้ำดป็นภำษำไท่ย กรุณำแนบฉบบัแปลดป็น
ภำษำอสักฤษแนบิว้ย พรอ้มท่ัส้แนบูถำนะท่ำสกำรสำนและกำรดสนนขอสมำริำดพื่อรบัรอสแกาบตุริว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โิยบนิ ำจะตอ้สคัิ จิหมำยยนนยอมใหบุ้ตร
ดินนท่ำสไปตาำสประดท่ศกบัมำริำโิยมกีำรรบัรอสคาำใชจ้าำยและยนนิชีิดชยคาำดูยีหำยท่ีอ่ำจจะดกนิ ขึน้โิยคัิ
ฉบบัจรนสจำกอ ำดภอตนู้สักัิ ดป็นภำษำอสักฤษ หรอืหำกไิม้ำดป็นภำษำไท่ย กรุณำแนบฉบบัแปลดป็น
ภำษำอสักฤษแนบิว้ย พรอ้มท่ัส้แนบูถำนะท่ำสกำรสำนและกำรดสนนขอสบนิ ำดพื่อรบัรอสแกาบุตริว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โิยบนิ ำจะตอ้สคัิ จิหมำยยนนยอมใหบุ้ตรดินนท่ำสไป
ตาำสประดท่ศกบัมำริำโิยมกีำรรบัรอสคาำใชจ้าำยพรอ้มชีแ้จสระบคุวำมูมัพนัธก์บัผ ป้กครอสท่ีไ่ปิว้ยและยนนิี
ชิดชยคาำดูยีหำยท่ีอ่ำจจะดกนิ ขึน้โิยคัิ ฉบบัจรนสจำกอ ำดภอตนู้สักัิ ดป็นภำษำอสักฤษ หรอืหำกไิม้ำดป็น
ภำษำไท่ย กรุณำแนบฉบบัแปลดป็นภำษำอสักฤษแนบิว้ย พรอ้มท่ัส้แนบูถำนะท่ำสกำรสำนและกำรดสนนขอส
บนิ ำดพื่อรบัรอสแกาบตุริว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้สแนบู ำดนำใบหยาำ และมกีำรูลกัหลสัโิยมรีำยละดอยีิวาำฝาำยใิ
ดป็นผ ้ิ  แลบุตร พรอ้มฉบบัแปลดป็นภำษำอสักฤษ 

 
*** กำรบนิ ดบอืนขอ้ดท่จ็จรนสประกำรใิกต็ำมอำจจะถ กระสบัมนใหด้ินนท่ำสดขำ้ประดท่ศในกลุามดชสดกน้ดป็นกำรถำวร และ
ถสึแมว้าำท่าำนจะถ กปฏนดูธวซีาำ ูถำนท่ ตไมาคนืคาำธรรมดนียมท่ีไ่ิช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้สกำรขอยื่นค ำรอ้สใหมากต็อ้ส
ช ำระคาำธรรมดนียมใหมาทุ่กครัส้ 
***  หำกูถำนท่ ตมกีำรูุามดรยีกูมัภำษณ์บำสท่าำน ท่ำสบรนษทั่ ขอควำมราวมมอืในกำรดชนญท่าำนไปูมัภำษณ์ตำมนัิ
หมำยและโปริแตาสกำยูภุำพ ท่ัส้นี้ท่ำสบรนษทั่ฯ จะูาสดจำ้หน้ำท่ีไ่ปอ ำนวยควำมูะิวกและประูำนสำนตลอิดวลำและ
หำกูถำนท่ ตขอดอกูำรดพนม่ดตนม ท่ำสบรนษทั่ฯใคราขอรบกวนท่าำนจัิ ูาสดอกูำริสักลาำวดชานกนั 
***    กรณีท่ีท่่าำนยกดลนกกำรดินนท่ำสภำยหลสัจำกกำรไิว้ซีาำแลว้ ท่ำสบรนษทั่ฯ ขอูสวนูนท่ธนใ์นกำรแจสู้ถำนท่ ต ยกดลนกวี
ซาำขอสท่าำน ดน่ือสจำกกำรขอวซีาำในแตาละประดท่ศจะถ กบนัท่กึไวด้ป็นูถนตนในนำมขอสบรนษทั่ฯ 
***   ดมื่อท่าำนไิช้ ำระดสนนคาำมัิ จ ำหรอืท่ัส้หมิ ไมาวาำจะดป็นกำรช ำระผาำนตวัแท่นขอสบรนษทั่ฯ หรอืช ำระโิยตรสกบัท่ำส
บรนษทั่ฯ จะขอถอืวาำท่าำนรบัท่รำบและยอมรบัในดสื่อนไขตาำส ๆ ขอสบรนษทั่ฯท่ีไ่ิร้ะบุไวโ้ิยท่ัส้หมิ 

** กรณีมกีำรขอใชห้นสัูอืดินนท่ำสในระหวาำสกำรยื่นวซีาำ ท่าำนตอ้สแจส้ควำมจ ำนสแกาบรนษทั่ท่วัรใ์หท้่รำบลาวสหน้ำ 
แตาหำกกรณีท่าำนท่ีต่อ้สใชห้นสัูอืดินนท่ำสกาอนก ำหนิวนัยื่นวซีาำและท่าำนไมาูำมำรถน ำหนสัูอืดินนท่ำสมำแูิสไิท้่นั 
ท่าำนนัน้จะตอ้สมำยื่นดิีย่วและแูิสตวัท่ีู่ ถำนท่ ตตำมก ำหนิกำรขอสูถำนท่ ตดชานดิยีวกนั  ** 

 *** ท่ำสูถำนท่ ตจะรบัพนจำรณำดฉพำะท่าำนท่ีม่ดีอกูำรพรอ้มและมคีวำมประูสคท์่ีจ่ะดินนท่ำสไปท่าอสดท่ีย่วยสั
ประดท่ศตำมท่ีร่ะบุดท่าำนัน้ กำรปฏนดูธวซีาำอนัดนื่อสมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซีาำปลอมหรอืผนิ วตัถุประูสคใ์นกำรยื่น
ขอวซีาำท่าอสดท่ีย่ว ท่ำสบรนษทั่ฯ ขอูสวนูนท่ธนใ์นกำรคนืดสนน โิยจะหกัคาำใชจ้าำยท่ีด่กนิ ขึน้จรนสและจะคนืใหท้่าำนหลสัจำกท่วัร์



 

 

ออกดินนท่ำสภำยใน 20 วนั โปรแกรมกำรดินนท่ำสอำจดปลีย่นแปลสไิต้ำมควำมดหมำะูม ท่ัส้นี้จะค ำนึสถสึประโยชน์และ
ควำมปลอิภยัขอสผ ด้ินนท่ำสดป็นหลกั          

         
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 

กรอกข้อมลูตามความจริงเบือ้งต้น ส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าองักฤษ และกรณุากรอก
เป็นตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ 
กรณุาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมลูเหล่าน้ีจะเป็นข้อมลูท่ีถกูน าไปกรอกลง 
Application Online เม่ือท าการ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันัน้
ขอให้แจ้งตามความเป็นจริงท่ีสดุของผูส้มคัรแต่ละบคุคล มิเช่นนัน้อาจถกู black list 
หรือเสียเวลาในการท านัดหมายใหม่หรือมาอีกครัง้รวมถึงการช าระค่าวีซ่าใหม่อีก
ครัง้ 

 

 

 

 

1.  ช่ือ-สกุล 

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

 ช่ือ-สกุลเดิมหรืออ่ืนๆที่เคยใชห้รือกรณีมกีารเปลี่ยนช่ือ หรือกอ่นแตง่งาน 

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

2.  มหีนังสือเดินทางเลม่เกา่หรือไม ่         ไมม่ ี        ม ี(โปรดระบุรายละเอยีด) หมายเลขหนังสือเดินทาง

เลม่เกา่ ..... 

     .....................................  วนัที่ออกหนงัสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุ 

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

3.  สถานภาพ      โสด       แตง่งานจดทะเบยีน         แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน  

    หยา่        หมา้ย     

4.  ช่ือ-สกุล คูส่มรส .............................................................. นามสกุลกอ่นแตง่งาน 

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

     วนั-เดือน-ปี เกิดคูส่มรส  .................................... สถานที่ เกิด .............................. เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่

.........  

    ช่ือบุตร 1. ชื่ อ ................................................................................................. 



 

 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่

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

    ช่ือบุตร 2. ชื่ อ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่

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

    ช่ือบุตร 3. ชื่ อ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่

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

    ช่ือบุตร 4. ชื่ อ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่

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

5.  ที่อยูปั่จจุบนั  

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

 .............................................................................  รหสัไปรษณีย ์................................... 

     ที่อยูต่ามทะเบยีนบา้น 

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

 ..............................................................................  รหสัไปรษณีย ์................................... 

     โทรศพัทบ์า้น ......................  โทรศพัทมื์อถือ ......................  

 อาศยัอยูม่ากี่ ปี ...............................................  E-Mail: 

……….………….……………… 

  บา้นตนเอง      อาศยัอยูก่บัครอบครัว  บา้นเชา่  อ่ืนๆ โปรดระบุ 

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

 

6.  ช่ือสถานที่ท  างาน 

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



 

 

 (ชี้แจงเกี่ยวกบักิจการที่ท  า หรือสินคา้ที่ขายวา่เกี่ยวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกิจการหรือลูกจา้ง) 

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

......... 

ที่อยูส่ถานที่ท  างาน 

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

 .......................................................................................  รหสัไปรษณีย ์

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

 โทรศพัท ์ ...................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี 

......................... 
ต าแหน่งหนา้ที่  

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

ลกัษณะงานที่ ดูแลอยู ่

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

วนัที่ เขา้ท างาน / วนัเร่ิมเขา้ศึกษา ............................................  เงินเดือน 

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

กรณีศึกษาอยู ่/ สถานที่ ศึกษา 

.......................................................................................................................ที่อยูส่ถานศึกษา 

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

ศึกษาระดบัชัน้ / หลกัสูตร .......................................................................................................   

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา 

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

 

7.  คา่ใชจ้า่ยครอบครัวตอ่เดือน .................................................... ใหค้รอบครัว+ภรรยา+ลูก 

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

8.  ทา่นมเีงินออมหรือไม ่           ไมม่ ี      ม ีโปรดระบุ ............ 

 (ถา้ม ีกรุณากรอกใหเ้รียบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งน าไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน์)  

 ออมทรัพย ์ธนาคารอะไร ......................................................... เทา่ไหร่ 

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

     ฝากประจ า ธนาคารอะไร ........................................................ เทา่ไหร่ 

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



 

 

 หุน้หรือหลกัทรัพย ์.................................................................. เทา่ไหร่ 

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

 

9.  ช่ือ-นามสกุล บิดา  ......................................................... วนั-เดือน-ปีเกิด 

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

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานที่ เกิด 

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

 ** กรณีเสยีชวิีตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสยีชวิีต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกดิ และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่

กรุณาอยา่ เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 
  

 ช่ือ-นามสกุล มารดา  ...................................................... วนัเดือนปีเกิด 

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

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานที่ เกิด 

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

 ** กรณีเสยีชวิีตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสยีชวิีต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกดิ และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่

กรุณาอยา่ เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 

10.  กรณีที่ ผูเ้ดินทางเป็นผุม้รีายไดน้อ้ย / เป็นบุตร / เป็นผูท้ี่ไมม่รีายได ้/ เป็นผูท้ี่ตอ้งมผูีร้ับรองคา่ใชจ้า่ย โปรดระบุ 

ช่ือ- สกุลผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์ 

 ผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางของทา่นคือ 

................................................................................................. ความสมัพนัธ ์

.....................................................  ที่อยูผู่ร้ับรองคา่ใชจ้า่ย .................................................... 

 ................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์

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

11.  ทา่นเคยไดข้อวซีา่เขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่        ไมเ่คย     เคย (กรณีที่ เคยใหร้ะบุวนัที่) วีซ่า

ท่ีได ้ไดร้ะหวา่ง 

      วนัที่ เทา่ไหร่ ถึงวนัที่ เทา่ไหร่ ............................................. เลขหมายวซีา่ที่ เคยได ้

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

      ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่     ไมเ่คย   เคย (กรณีที่ เคยใหร้ะบุวนัที่ ) 

ระหวา่งวนัที่ เทา่ไหร่ 



 

 

      กี่วนั .......................  เขา้วนัที่ เทา่ไหร่ ....................................... ออกวนัที่ เทา่ไหร่ 

.........................................  ไปท าอะไร .........................................................  

 

11. ทา่นเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง  

 1. ................................................................................................ 

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่ .................................................. 

 2................................................................................................... 

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่ .................................................. 

 3. ................................................................................................. 

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่ .................................................. 

 4................................................................................................... 

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่ .................................................. 

 5.................................................................................................... 

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่ .................................................. 

 6...................................................................................................... 

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่ .................................................. 

 

12. คุณมเีพ่ือน หรือ ลูก ที่ เรียนที่ประเทศองักฤษหรือไม ่ถา้ม ีขอ ช่ือ-สกุล ที่อยู ่และเบอร์โทร. 

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

 
 ที่พกัที่องักฤษ ....................................................................................... โทร. 

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

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

.......... 
 

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

.......... 

 

-------------------------------------------

--- 
 


