
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

องักฤษ-สกอ็ตแลนด ์8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิไทย 

** บนิตรงสูม่หานครลอนดอน ** 
ชมสโตนเฮน้จ ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย ์

ล่องเรอืทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์
เดนิเล่นย่าน Royal Mile ในนครเอดนิเบริก์ 

เทีย่วเมอืงยอรค์ ถา่ยรูปกบัสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ 
ชอ้ปป้ิง  Bicester Village Outlet 

กนิเป็ดย่างรา้น Four Season  ชอ้ปป้ิงลอนดอน 
  

ลอนดอน มหานครตลอดกาล ทีต่ ัง้ของสถานทีส่ าคญั เชน่ พระราชวงับัก๊กิง้แฮม สะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์ หอนาฬิกาบิก๊เบน  
ลอนดอนอายส ์ พพิธิภณัฑอ์งักฤษ และแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีง   

แมนเชสเตอร ์ เมอืงดงัทีท่่านคุน้ช ือ่จากฟุตบอลพรเีมยีรล์กี และเป็นเมอืงอุตสาหกรรมดา้นการทอผา้มาตัง้แต่ศตวรรษที ่16 และยงั
เป็นเมอืงใหญ่ทางธรุกจิการคา้ทีส่ าคญัและเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ชี ือ่เสยีง  

วนิเดอรเ์มยีร ์ เมืองแห่งเขตเลคดสิทรคิทางฝ่ังตะวนัตกของเกาะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ช ือ่มต่อกนัดว้ยทะเลสาบและแม่น ้า อกีทัง้ยงัมี
ทะเลสาบตดิชายฝ่ังทะเลทีม่ทีศันียภาพ และธรรมชาตอินังดงาม  

เอดนิเบริก์ หรอื เอดนิเบรอะ เมืองหลวงแห่งสก็อตแลนด ์ชมปราสาทเอดนิเบริก์ และการแต่งกายแบบงพืน้เมืองของชาวสก็อต 
ชมอดตีเมอืงโบราณแห่งยอรค์ทีส่วยงาม และเมอืงแห่งมหาวทิยาลยัทีเ่มอืงนิวคาสเซลิ  

ยอรค์ เมืองแห่งมรดกดา้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมขององักฤษ อดตีเมืองโบราณในยุคโรมนัทีย่งัมีซากโบราณสถาน
โรมนัอายุเกา่แกก่ว่า 2,000 ปี เคยไดร้บัรางวลัเมอืงท่องเทีย่วแห่งยุโรปเมือ่ปี 2007  

แอมสเ์บอรร์ ี ่ ชมสโตนเฮน้จ ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกอ่นประวตัศิาสตร ์  
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 วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ
22.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ระหว่างหมายเลข 

2-3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย เคานเ์ตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW D 
**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละ
ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซรียีแ์ละไดม้กีารด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจ
มกีารเปลีย่นแปลงเล็กน้อย** 

วนัทีส่อง ลอนดอน (องักฤษ) - สโตนเฮน้จ-์บาธ-แมนเชสเตอร ์
00.55 น. ออกจากเดนิทางจากกรุงเทพฯ บนิตรงสูล่อนดอน  โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG910 
  ***เดนิทางช่วงเดอืน พ.ย.-ธ.ค.2562 เปลีย่นเวลาบนิเป็น 00.15 น.และจะถงึสนามบนิทีอ่งักฤษใน
  เวลา 06.20 น.*** 
07.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮทีโธรว ์กรุงลอนดอน น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร หลงัท่านตรวจ

รบักระเป๋าและสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแอมสเ์บอรร์ ี ่Amesbury ในเขต
ทุ่งหญา้แอมสเบอรร์ ี ่(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) น าท่านชม เสาหนิสโตนเฮน้จ ์Stonehenge 
กองหนิประหลาดทีปั่จจุบนัก็ยงัไม่สามารถสรปุขอ้เท็จจรงิไดว้่าใครสรา้ง? เพือ่อะไร? มีแต่การวเิคราะหแ์ละคาดเดา
เท่าน้ัน กองหินเหล่านีถู้กสนันิษฐานกนัไปต่างๆ นานาโดยนักโบราณคดีต่างๆ ถือเป็นอนุสรณส์ถานในยุคก่อน
ประวตัศิาสตร ์ตัง้อยู่กลางทุ่งหญา้ราบกวา้งใหญ่บนทีร่าบซาลสบูร ี ่Salisbury Plaint ทางตอนใตข้องเกาะองักฤษ 
ประกอบดว้ยแท่งหนิ 112 กอ้น ตัง้เรยีงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แท่งหนิบางอนัวางตัง้ บางอนัวางเป็นแนวนอน
และบางอนัถูกจดัวางไวซ้อ้นกนั นักโบราณคดเีช ือ่ว่ากลุ่มกองหนินีถู้กสรา้งขึน้จากทีไ่หนสกัแห่งตัง้แต่ยุคยุคก่อน
ประวตัศิาสตรม์ากกว่า 4,000 ปีล่วงมาแลว้ ปัจจบุนัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1986 และเป็น 
1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคกลาง ใหท่้านมีเวลาเดินเล่นและถ่ายรูปกบักองหินประหลาดและมีช ือ่เสยีงกอ้ง
โลก จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ Bath เมืองอาบน ้าแรท่ีม่ีอิทธพิลมาตัง้แต่ยุคเรอืงอ านาจของอาณาจกัร
โรมันโบราณ เต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนที่ถูกสรา้งขึน้ในยุคจอรเ์จีย้น ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอีกทัง้อาคาร
รอยลัเครสเซน่ กลุ่มอาคารรูปคร ึง่วงกลมทีม่ีสถาปัตยกรรมแปลกตา ท าใหเ้มืองบาธมีเสน่หไ์ม่นอ้ย ท าใหเ้มอืงบาธ
ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปีค.ศ. 1987 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง)   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร ์Manchester (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) เมืองดงัทีท่่านคุน้ช ือ่

จากฟุตบอลพรเีมยีรล์กี และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทางธรุกจิการคา้ทีส่ าคญัและเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ชี ือ่เสยีง 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม  แมนเชสเตอร-์วนิเดอรเ์มยีร ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านชมเมอืงแมนเชสเตอร ์เมอืงอุตสาหกรรมทีเ่ช ีย่วชาญดา้นการทอผา้มาตัง้แต่ศตวรรษที ่16 ทีท่ าใหผ้า้วูลและ

คอตตอนขององักฤษ เป็นทีนิ่ยมชมชอบของผูค้นทั่วโลกจวบจนปัจจุบนั และยงัเป็นเมืองใหญ่ทางธุรกจิการคา้ที่

ส าคญัและเป็นเมืองอุตสาหกรรมทีม่ีช ือ่เสยีง และยงัเป็นเมืองทีม่ีสโมสรทีม่ีช ือ่เสียงโด่งดงัในวงการฟุตบอลโลก ที่

สรา้งนักเตะฝีเทา้ยอดเยีย่มของทมีปีศาจแดง แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด มาหลายสมยัทีจ่ดัไดว้่าเป็นสนามฟุตบอลของ
สโมสรที่รวยที่สุดในโลก ใหท่้านถ่ายรูปภายนอกสนามกีฬาโอลแทรฟฟอรด์ สนามฟุตบอลชือ่ดงัของประเทศ
องักฤษ และอสิระใหท่้านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหลากหลายชนิดจากทีมฟุตบอลดงัทีคุ่ณชืน่ชอบจาก
รา้นคา้ Megga Store ของสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  เมืองวินเดอรเ์มียร ์
Windermere (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) เมืองแห่งเขตเลคดิสทรคิทางฝ่ังตะวนัตกของเกาะองักฤษ 
ดนิแดนทีเ่ช ือ่มต่อกนัดว้ยทะเลสาบและแม่น ้า อกีทัง้ยงัมีทะเลสาบตดิชายฝ่ังทะเลทีม่ีทศันียภาพ และธรรมชาตอินั
งดงาม ใหท่้านเดนิเล่นชมความงดงามของหมู่บา้นรมิทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย น าท่าน ล่องเรอืทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์พรอ้มถ่ายรูปกบัทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบทีย่งัคงสภาพทีเ่ป็น

ธรรมชาตไิวอ้ย่างสมบรูณ ์ ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 18 กโิลเมตรและส่วนกวา้งทีสุ่ด
ราวๆ 1 กโิลเมตรครึง่คนองักฤษเรยีกกนัว่า “ทะเลสาบรบิบิน้” ซึง่เป็นทะเลสาบในลกัษณะไม่กวา้งนักแต่ยาวเหยยีด
คลา้ยๆ ผา้รบิบิน้ทีใ่ชผู้กของขวญั ทะเลสาบวินเดอรเ์มียรเ์ป็น1 ใน 16 ทะเลสาบในบรเิวณวนอุทยานแห่งชาติที่

เรยีกว่า เลคดสิ-ทรคิต ์Lake District ซึง่อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือขององักฤษ ในเขตคมัเบรยี และเป็นทะเลสาบที่

ใหญ่ทีสุ่ดในละแวกนี้ และเลคดินทรคิตแ์ห่งนีย้งัเป็นเมืองบา้นเกดิของปีเตอร ์แรบบิท ตวัการต์ูนที่มีช ือ่เสียงของ
องักฤษอกีดว้ย 



 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี   
น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี ่   วนิเดอรเ์มยีร-์เอดนิเบริก์ (สกอ็ตแลนด)์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ เอดินเบิรก์ Edinburgh (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ช ัว่โมง) เมืองหลวงแห่งสก็อต

แลนด ์ที่แมว้่าจะเป็นส่วนหน่ึงของสหราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี  ค.ศ.1707 แต่ชาวสก็อตก็ยังคงรกัษา
ขนบธรรมเนียม วฒันธรรมทีด่งีามของบรรพบุรษุไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีไม่ว่าผา้ลายสก็อต ป่ีสก็อตหรอืแมแ้ต่การแต่งตวั
แบบดัง้เดมิของชายชาวสก็อต ก็ยงัมใีหท่้านพบเห็นอยู่เร ือ่ยๆ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชมตวั เมอืงเอดนิเบริก์ ทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณของแนวภูเขาไฟในอดตี ท าใหต้วัเมืองอยู่บนทีสู่งและยงัคงเป็น 

เมืองหลวงทีย่งัคงบรรยากาศในอดตีไวไ้ดอ้ย่างด ีเป็นเมืองทีม่คีวามเก่าแก่ทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนานตัง้แต่
สมยักลาง ดว้ยจ านวนประชากรระดบั 500,000 คน ทีช่ว่ยกนัอนุรกัษส์ิง่ต่างๆ ไวไ้ดอ้ย่างดี ปัจจุบนัเป็นเมืองทีม่ี
ความเจรญิมากทีสุ่ดเมืองหน่ึงในสหราชอาณาจกัร และเรยีกไดว้่าเป็นเมอืงแห่งเทศกาลต่างๆ ไดแ้ก่ เทศกาลศลิปะ
นานาชาต ิภาพยนตร ์วทิยาศาสตร ์งานหนังสอืเด็ก เพลงแจส๊และเพลงพืน้บา้น ซึง่สมารถดงึดดูนักท่องเทีย่วไดเ้ป็น
อย่างดแีละท าใหเ้อดนิเบริก์เป็นเมืองทีต่ดิอนัดบัเมืองทีม่ีนักท่องเทีย่วมากทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองรองจากนครลอนดอน 
และยงัเป็นศูนยก์ลางทางการเงนิทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรองจากลอนดอนเชน่กนัและใหญ่เป็นอนัดบัหา้ของยุโรป น า
ท่านเขา้ชม ปราสาทแห่งเอดนิเบริก์ Edinburgh Castle ทีง่ดงามและเป็นสถานทีเ่ก็บรกัษามหามงกุฎแห่ง
ราชวงศ ์เคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิส์ก็อต เคยถูกท าลายลงหลายคร ัง้แต่ทุกคร ัง้ก็ไดร้บัการบูรณะและสรา้งใหม่ให ้
กลบัคนืสู่ความสง่างามดงัเดมิ และยงัถอืว่าเป็นจดุชมเมอืงเอดินเบริก์ไดเ้ป็นอย่างดเีน่ืองจากเป็นเนินเขาสูง มองเห็น
เด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมืองและปราสาทแห่งนีย้งัเป็นสถานที่ส าหรบัเปิดตวัของหนังสือเร ือ่งดงัแห่งยุค แฮร ี ่พอต
เตอร ์อีกดว้ยเน่ืองจากมีลกัษณะใกลเ้คียงฉากเมืองแม่มดในเร ือ่งน่ันเอง และยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมือง
เอเธนสแ์ห่งทศิเหนือเน่ืองจากสถาปัตยกรรมการก่อสรา้งทีค่ลา้ยคลงึกบัวหิารแพนธอีอนในประเทศกรซี มีเวลาให ้
ท่านชอ้ปป้ิงย่าน ถนนรอยลัไมล  ์(Royal Mile) ถนนสายส าคัญที่เช ือ่มสู่ พระต าหนักโฮลี่รูด้ (Palace of 
Holyroodhouse) ซึง่เป็นทีป่ระทบัของพระราชนีิ เวลาเสด็จเยอืนสก็อตแลนด ์และเคยเป็นทีป่ระทบัของพระนางแม
รแีห่งสก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรฐัสภาแห่งชาติสก็อตอนัน่าภาคภูมิใจดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั หรอืเดินชมเมือง 
ถ่ายรูปกบัวิหารประจ าเมืองเก่าแก่ของนครเอดนิเบิรก์ St.Giles Cathedral วหิารในศาสนาครสิตนิ์กายโรมนัคา
ทอลิค สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 12 ที่มีอนุเสาวรยีพ์ระเจา้ชารล์ที่ 2 ตัง้อยู่ หรอืถ่ายรูปกบัอนุเสาวรยี ์Adam 
Smith ชาวสก็อตแลนด ์ซึง่ไดร้บัยกย่องใหเ้ป็น บิดาแห่งเศรษฐศาสตร ์ผูก้ าหนดแนวคิดเศรษฐศาสตรต์ลาดเสร ี
และเกดิการเปลีย่นแปลงการคา้คร ัง้ใหญใ่นยุโรปเป็นการคา้แบบเสร,ี The Lucky Heart หรอืหวัใจแห่งความโชคด ี
เดมิน้ันเป็นจดุทีท่ าไวส้ าหรบัน าตวันักโทษมายนืประจาน และชาวเมอืงจะมาถ่มน ้าลายใส่เพือ่ใหโ้ชคด ี(แต่ปัจจบุนันี้

ไม่มีใครท าแลว้ เพราะถอืว่าไม่สุภาพและไม่สะอาด), หรอืแวะชม Greyfriars Bobby อนุสาวรยีห์มานอ้ยผูซ้ ือ่สตัย ์
และกตญัญู ทีน่อนเฝ้าหลุมศพเจา้นายถงึ 14 ปีเต็ม **เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้จากเอา๊ทเ์ล็ต 
อสิระอาหารกลางวนัภายในเอา๊ทเ์ล็ตตามอธัยาศยั**   
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่า้   เอดนิเบริก์ (สกอ็ตแลนด)์-นิวแคสเซลิอพัอนไทน ์(องักฤษ)-ยอรค์-น็อตติง้แฮม 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่เมือง นิวแคสเซลิ-อพัอน-ไทน ์Newcastle-Upon-Tyne (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ช ัว่โมง) หรอืนิวคาสเซลิ เมืองทีต่ ัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือขององักฤษบนรมิฝ่ังแม่น ้าไทน ์ซึง่เป็นทีม่าของชือ่
เมอืง น าท่านผ่านชมความสวยงามของเมืองทีใ่นอดตีเคยเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการคา้แกะและถ่านหนิ ต่อมา
ยงัไดเ้ป็นที่รูจ้กัในฐานะเป็นเมืองศูนยก์ลางในการต่อเรอืในอดีต น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานมิลเลนเน่ียม 
Millennium Bridge และสะพานขา้มแม่น ้าไทน ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงยอรค์ York (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) ตัง้อยู่ในบรเิวณทีแ่ม่น ้าอูสและแม่น ้า

ฟอสส ์จากน้ันน าท่านชมเมืองยอรค์ เมอืงสุดทา้ยทีเ่ป็นเมอืงมรดกดา้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมขององักฤษ ใน
อดีตเป็นเมืองโบราณในยุคโรมนัทียงัมีซากโบราณสถานโรมนัอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เคยไดร้บัรางวลัเมือง
ท่องเที่ยวแห่งยุโรปเมื่อปี 2007 มีทัง้ก าแพงเมืองเก่าแก่และมหาวิหารศิลปะแบบกอธิค มีช ือ่ว่า York Minster 
นอกจากนีย้งัมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ทีไ่ดร้บัอทิธมิาจากพวกโรมนั ไวกิง้ และยุโรปชาตอิืน่ๆ ทีเ่คยเขา้มาตัง้รกราก
ที่น่ีดว้ย จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองน็อตติง้แฮม Nottingham ตัง้อยู่ในเขตมิดแลนดต์ะวนัออกของ
องักฤษ ซึง่อยู่ตรงใจกลางของประเทศองักฤษพอด ีเป็นเมอืงส าคญัของการปฏวิตัอิุตสาหกรรมในองักฤษ ทีเ่ตบิโต
มาเหมอืนกบัเมอืงลเิวอรพู์ลและแมนเชสเตอร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) 



 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก   น็อตติง้แฮม-สแตรทฟอรด์-บสิเตอรเ์อา๊ทเ์ลต วลิเลจ- ลอนดอน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสแตรทฟอรด์ Stratford-Upon-Avon (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ช ัว่โมง) เมอืง

ทีต่ ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเอวอน ซึง่มีช ือ่เสยีงในดา้นการเป็นเมืองแห่งวรรณกรรมองักฤษ ใหท่้านชมเมืองและถ่ายรูปกบั 
The Almshouse บา้นเรอืนโบราณทีก่่อสรา้งดว้ยไมต้ัง้แต่ปี ค.ศ.1417-18 ผ่านชว่งของการปฏริูปมาหลายคร ัง้ 
และถ่ายรูปกบัอาคารศาลาว่าการเมือง อาคารทีม่ีความเก่าแก่, สวยงามและมีช ือ่เสยีงทีสุ่ดในใจกลางเมืองนี ้ทัง้ยงั
เป็นทีต่ ัง้ส านักงานต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัทางราชการของเมืองนี ้และถ่ายรูปภายนอกกบับา้นของวลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์กวี
และนักเขยีนบทละครชาวองักฤษ ไดร้บัยกย่องทัว่ไปว่าเป็นนักเขยีนผูย้ิง่ใหญ่ขององักฤษและของโลก มกัเรยีกขาน
กนัว่าเขาเป็นกวแีห่งชาตขิององักฤษ  จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ บสิเตอรเ์อา๊ทเ์ล็ต วลิเลจ  Bicester Outlet 
Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง)  ใหท่้านชมสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ทัง้ขององักฤษและในยุโรป เชน่ 
Anne  Fontaine, Armani, Bally  Bodum Bose, Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY, Diesel, Dior, 
Dunhill, Ermenegildo, Zegna  Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling, 
L'Occitane, Levi's, Max Mara,  Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith  เป็ น ต ้น   ** เพื่ อ
ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้จากเอา๊ทเ์ล็ต อสิระอาหารกลางวนัภายในเอา๊ทเ์ล็ตตามอธัยาศยั**   
จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสูม่หานครลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี Four Season Restaurant  
ใหท่้านชมิเป็ดย่างจากภตัตาคารชือ่ดงัของลอนดอน 
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จด็  ลอนดอน-บรติชิมวิเซีย่ม-ชอ้ปป้ิง (องักฤษ) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านชม มหานครลอนดอน ทีย่ิง่ใหญ่ เร ิม่จาก พระราชวงับคักิง้แฮม ทีป่ระทบัแห่งพระราชนีิองักฤษ ชมการ
เปลีย่นยามของทหารรกัษาพระองคใ์นชดุเคร ือ่งแบบเต็มยศ สวมหมวกพู่สีด าแต่จะเปลีย่นเป็นชดุสีเทาในชว่งฤดู
หนาว กอ่นน าท่านเก็บภาพสวยของ หอนาฬกิาบิก๊เบน สญัลกัษณท์ีส่ าคญัของลอนดอนทีต่ ัง้อยู่เคยีงขา้งอาคาร
รฐัสภาที่สวยงามรมิฝ่ังแม่น ้าเทมส ์ลอนดอนอายส  ์ชงิชา้สวรรคท์ี่เป็นสญัลกัษณแ์ห่งสหสัวรรษขององักฤษ 
สะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์เอกลกัษณอ์นัโดดเด่นใจกลางกรงุลอนดอน ผ่านชมสถานทีส่ าคญัต่างๆ อาท ิบา้นเลขที ่
10 ถนนดาวนน่ิ์งท าเนียบนายกรฐัมนตร ีจตัุรสัทราฟัลการ ์อนุสรณแ์ห่งสงครามทราฟัลการข์องท่านลอรด์เนลสนั 
พคิคาเดลล ีเซอรค์สั ย่านโซโห มหาวหิารเซนตพ์อล   
จากน้ันน าท่านชมบรติชิมวิเซยีม (British Museum) หรอืทีนิ่ยมเรยีกกนัว่า พพิธิภณัฑอ์งักฤษในกรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจกัร เป็นหน่ึงในพพิธิภณัฑด์า้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของมนุษยทีส่ าคญัทีส่ดุ และใหญ่ทีสุ่ดใน
โลก มกีารกอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้งตน้วตัถุทีเ่ก็บรวบรวมไวส้่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร ์
แฮนส ์สโลน ซึง่เป็นแพทยแ์ละนักวทิยาศาสตร ์พพิธิภณัฑแ์ห่งนีเ้ปิดใหบ้รกิารแกส่าธารณะเป็นคร ัง้แรกในวนัที ่15 
มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส ์เมืองบลูมสเ์บอรร์ ีกรุงลอนดอน อนัเป็นสถานทีต่ ัง้ของอาคาร
พิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนั บรติิชมิวเซยีมเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุต่างๆ จากทุกทวปี จ านวนกว่า 7 ลา้นชิน้ ซึง่ลว้นมี
ช ือ่เสยีงและมกีารบนัทกึเร ือ่งราวของวฒันธรรมมนุษยจ์ากจดุเร ิม่ตน้จนถงึปัจจบุนั    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนอ็อกซฟ์อรด์ ย่านชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนทีท่่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้คุณภาพ

เยีย่มจาก มารค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ ์และหา้งอืน่ๆ อกีมากมาย และเลอืกซือ้เลอืกชมสินคา้ทีร่ะลกึก่อน
กลบับา้น *** เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั*** 

 สมควรแกเ่วลานดัหมายน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธรว ์
21.25  น. น าท่านออกเดนิทางจากสนามบนิฮทีโทรว ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG-917 
  ***เดนิทางชว่งเดอืน พ.ย.-ธ.ค.2562 เปลีย่นเวลาบนิเป็น 21.35 น. และจะถงึสนามบนิสุวรรณภูมใิน

 เวลา 16.00 น.ของวนัถดัไป***  

วนัทีแ่ปด สนามบนิสุวรรณภูม ิ 
15.00 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ..  

**กรณีที่ท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซรี ีแ่ละไดม้กีารด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจมี
 การเปลีย่นแปลงเล็กน้อย** 



 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณอ์ืน่ๆ  
ทีไ่ม่คาดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ และหากทีพ่กัตามรายการไม่ไดร้บัการยนืยนั  

บรษิทัขอท าการเปลีย่นโรงแรมทีพ่กัในระดบัเดยีวกนัหรอืเมอืงใกลเ้คยีงให ้ 
ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 
อตัราคา่เดนิทาง  13-20 ก.ย. / 11-18 ต.ค. / 22-29 ต.ค. 2562  

9-16 พ.ย. / 23-30 พ.ย./ 3-10 ธ.ค. 2562 
 

UK Cool Cool 
 องักฤษ-สกอ็ตแลนด ์8 วนั / TG 

13-20 ก.ย. / 11-18 ต.ค.62 
22-29 ต.ค. / 9-16 พ.ย. / 
23-30 พ.ย. / 3-10 ธ.ค.62 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 62,900 61,500 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 60,900 59,500 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสรมิเตยีง 57,900 56,500 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 11,900 10,900 
ท่านทีม่ตี ั๋วโดยสารอยู่แลว้ ท่านละ 35,900 34,500 

 
**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 

**ไม่รวมคา่บรกิารดา้นวซีา่และคา่บรกิารท่านละ 5,500 บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง // 
คา่ทปิคนขบัและคา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง ** 

 

*** บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนี ้ามนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ *** 
 

หมายเหต ุ
• อตัราค่าเดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กวา่ 25 ท่าน  และจะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากยนืยนัการจอง

ทวัรท์นัท ี
• กรณีท่านทีม่ีต ั๋วของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไม่ใชต้ั๋วโดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรณุาแจง้

ล่วงหนา้เน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ 
• กรณีท่านทีต่อ้งการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดนิทางอกีคร ัง้ของสายการบนิ ไม่สามารถเปลีย่นสนามบนิทีบ่นิออกได ้และอยู่

ต่อไดไ้ม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบั มีค่าธรรมเนียมในการเลื่อนตั๋วกลบั ท่านละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแลว้ไม่สามารถ
เปลีย่นแปลงอกีได ้และการยืน่วซีา่ไม่สามารถยืน่พรอ้มคณะได ้หากมีการเดนิทางต่อไปยงักลุ่มเชงเกน้อืน่ ท่านจะตอ้งยืน่วซีา่
เชงเกน้ต่างหาก เน่ืองจากวซีา่องักฤษไม่เกีย่วขอ้งกบัวซีา่เชงเกน้ 

 

** การด าเนินการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15 วนัท าการ ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเอง
และไดร้บัการสแกนนิ้วมอืจากศูนยร์บัค ารอ้งของสถานทูตโดยตรง โดยจะตอ้งส่งรายละเอยีดโดยการกรอกในใบ
รายละเอยีดดา้นล่าง และ ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพือ่ท าการนดัหมาย ** 
อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways International เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ฮทีโทรว-์กรงุเทพฯ ช ัน้ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) *บางโรงแรมและบางเมอืงอาจไม่มหีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร* 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าบรกิารหวัหนา้ทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรม ์500,000 

บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรพบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่าน้ัน ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ 
อาท ิค่าตั๋วโดยสาร ค่าทีพ่กั ค่าอาหาร หรอือืน่ๆ ทัง้นี ้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 

• ค่าภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่ 8 พ.ค.2562 
หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของสายการบนิ   

• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
อตัรานีไ้ม่รวมบรกิาร 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 



 

• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมวซีา่เชงเกน้และค่าบรกิารดา้นการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 5,500 บาท โดยช าระพรอ้มค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืกอ่น

คณะออกเดนิทาง 
• ค่าทิปพนักงานขบัรถและทปิหวัหนา้ทวัรท์ีเ่ดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,900 บาท โดยช าระพรอ้มค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือ

กอ่นคณะออกเดนิทาง 
• ค่าแปลเอกสารส าหรบัการยืน่วซีา่ทีจ่ะตอ้งแปลจากศูนยก์ารแปลเท่าน้ัน (จ านวนหรอือตัราค่าแปล ขึน้อยู่กบัรูปแบบและจ านวน

เอกสารของแต่ละบุคคล ซึง่ไม่เกีย่วกบัค่าบรกิารวซีา่) 
• ค่าบรกิารและค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการ

การบรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมน้ันๆ เรยีกเก็บ 
• ค่าวซีา่เรง่ด่วนหรอืบรกิารพเิศษอย่างอืน่เกีย่วกบัวซีา่ 
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
• ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าบรกิารอืน่ๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าน ้าดืม่ระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดืม่ระหว่างทวัร)์ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพ หรอืประกนัวาตภยั หรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนัอุบตัเิหตุที่

ทางบรษิทัจดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้
การช าระเงิน  
กรุณาช าระเงนิมดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเก็บทนัทีหลงัจากการจองทวัร ์
กรณุาช าระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนัท าการ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
การยกเลกิ 
▪ หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตั๋วโดยสารของท่านน้ันๆ 

(เงือ่นไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ) 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดยืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000 บาท และค่าวซีา่ตามทีส่ถานทูตเรยีก

เก็บ 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซีา่ผ่านแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั๋วโดยสารแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
หมายเหต ุ 
• รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  เหตุการณ์

ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิบรษิทัจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
• กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณต์่างๆ เกดิขึน้และมีเหตุท า

ใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ 
โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

• บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพจิารณา
แลว้ ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

• บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
• บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว

ทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
• บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบิน ทางสาย

การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบ
ใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

• ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้

ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 
• ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์ร ือ่งการงดสูบบุหร ี ่บนรถโคช้ โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมีขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเร ือ่ง

การสูบบุหร ี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหร ี ่ทัง้นี ้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
• กรณีทีท่่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair) 

เด็ก และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวั



 

ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

• การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานที่

เขา้ชมน้ันๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน ์โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมน้ันๆ ตาม
เงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทางบรษิทั supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมีการล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ด ังกล่าวได ้ทางบรษิัทจะไม่มีการคืนเงินใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระค่า 
Reservation Fee ไปแลว้  

• หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร ์ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงัน้ันขอให ้
พจิารณากอ่นการจองทวัร ์

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกั
อาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเดีย่ว แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียง
ใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคู่และ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o หนงัสอืเดนิทางมอีายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน  

- โดยนับวนัเร ิม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดินทางนีส้ามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  

- หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้ว่างส าหรบัวซีา่อย่างนอ้ยไม่ต ่ากว่า 3 หนา้   
- หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตัิการเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  
- ท่านทีม่ีปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมีการสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ

ต่อปกหนังสอืเดนิทางน้ันๆ  

หลกัฐานการยืน่วซีา่สถานทูตองักฤษ 

***การยืน่วซีา่องักฤษ ทุกท่านตอ้งแสดงตวัทุกคร ัง้ทีม่กีารเดนิทางเพือ่สแกนลายนิว้มอืทีศู่นยย์ืน่ VFS UK *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซีา่ 20 วนัท าการ  

เอกสารในการขอวซีา่  (กรุณาจดัสง่ภายใน 30 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

***สิง่ทีท่่านควรทราบกอ่นยืน่วซีา่*** 
1. สถานทูตองักฤษไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทูตพจิารณาวซีา่ แตส่ามารถ

ใหด้งึเล่มในวนัยืน่ได ้แตจ่ะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมตามทีศู่นยย์ืน่วซีา่เรยีกเกบ็  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร ือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่าน้ัน 
3. การแปลเอกสารจะตอ้งแปลจากศูนยแ์ปล ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ขึน้อยู่กบัเอกสารของแตล่ะท่าน ค่า

แปลสามารถตรวจสอบกบับรษิทัทวัรไ์ด ้หรอืผูเ้ดนิทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลมาได้
เชน่กนั (กรณีทีม่เีอกสารทีต่อ้งแปล) 

4. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่รษิัททวัร ์การเตรยีมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร
พจิารณาของสถานทูตง่ายขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมีการใชห้นังสือเดินทาง เดินทางระหว่างกรุป๊ยื่นวีซ่า ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัททราบ
ล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน 



 

o รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า (ไม่จ าเป็นตอ้งเตรยีมแลว้ สามารถไปถ่ายไดท้ีศู่นยย์ืน่ได ้
เลยเพือ่น าลงระบบสง่สถานทูต) 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั  
- หากเด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูตบิตัรดว้ยและกรณุาแนบฉบบั

แปลเป็นภาษาองักฤษจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชือ่ พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบ่งชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณีลูกจา้ง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้ท างาน
, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนจากวนัยืน่วซีา่ เป็นตน้ 

- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีที่เร ิม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชดุ 
เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนจากวนัยืน่วซีา่ 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธรุกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสอืรบัรองความเป็น
เจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 

- กรณีท่านทีเ่ป็นแม่บา้น   
• หากไม่มีอาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พรอ้ม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส+ฉบบั

แปลภาษาองักฤษ จากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พรอ้ม แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพรอ้มแสดง

ส าเนาสูตบิตัรบุตร ทัง้นีเ้พือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืช ีแ้จงเกีย่วกบั
ความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านทีว่่างงาน / ไม่มรีายได ้จะตอ้งมีผูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้น
การเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสือหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร ช ีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ดินทาง
พรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนีห้ากความสมัพนัธไ์ม่สามารถ
สบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่นี)้   

- กรณีเป็นเดก็นกัเรยีนและนกัศกึษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนจากวนัยืน่วซีา่ เป็นตน้ 

o หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์่วนตวัแสดงชือ่เจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนาทุกหนา้ และปรบัสมุดอพัเดทถงึ
เดอืนปัจจบุนัไม่เกนิ 15 วนันับจากวนัยืน่วซีา่ พรอ้มส าเนาหนา้บญัชหีนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัช ี 

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหนา้แรกทีม่ีช ือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝาก
เป็นปัจจบุนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เล่ม กรณุาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีืน่แนบดว้ย เชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า เป็นตน้ 
- หนังสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขทีบ่ญัชเีดยีวกบัส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากทีน่ ามาแสดง 
- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท า
จดหมายรบัรองค่าใชจ้า่ยใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ ีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย  อย่างไรก็
ตามโดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตาม หากมี
การเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนังสอืรบัรองธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุ
ช ือ่และความสมัพนัธช์ ีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้นี้เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ่ะ
ครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภู่มลิ าเนา  

o กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หย่ารา้ง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 



 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้
สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็น
ภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงาน
และการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา
โดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่าและมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตร 
พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก
ปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร ัง้ 
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิทั ขอความรว่มมือในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้นีท้างบรษิทัจะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติม 
ทางบรษิทัใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
*** กรณีทีท่่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ีซา่แลว้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซา่ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
*** เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั จะขอถอืว่า
ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
*** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซีา่ ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหนา้ แต่หากกรณีท่านที่

ตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซีา่ และท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านน้ันจะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดง
ตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเชน่เดยีวกนั 
*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพรอ้ม และมีความประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน 
การปฏเิสธวซีา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั          

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

 

กรอกขอ้มูลตามความจรงิเบือ้งตน้ส าหรบัการยืน่ขอวซีา่องักฤษ  
กรุณากรอกเป็นตวัพมิพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

กรุณาอย่าเวน้ว่างไวเ้ฉยๆ เพราะขอ้มูลเหล่านีจ้ะเป็นขอ้มูลทีถู่กน าไปกรอกลง Application Online 
เมือ่ท าการ Submit แลว้ ไม่สามารถแกไ้ขรายละเอยีดอกีได ้

ดงันัน้ขอใหแ้จง้ตามความเป็นจรงิทีสุ่ดของผูส้มคัรแต่ละบุคคล มเิชน่นัน้อาจถูก black list 
หรอืเสยีเวลาในการท านดัหมายใหม่หรอืมาอกีคร ัง้รวมถงึการช าระคา่วซีา่ใหม่อกีคร ัง้ 

 
1.  ช ือ่-สกลุ .................................................................................................................................................. 

 ชือ่-สกุลเดมิหรอือืน่ๆทีเ่คยใชห้รอืกรณีมกีารเปลีย่นชือ่ หรอืกอ่นแต่งงาน ......................................................... 

2.  มหีนังสอืเดนิทางเล่มเกา่หรอืไม่ .........ไม่ม ี..........ม ี(โปรดระบุรายละเอยีด)  

 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่........................วนัทีอ่อกหนังสอืเดนิทาง .....................วนัหมดอายุ.......................... 

3.  สถานภาพ      โสด  แต่งงานจดทะเบยีน   แต่งงานไม่จดทะเบยีน     หย่า        หมา้ย     

4.  ช ือ่-สกลุ คูส่มรส .............................................................. นามสกุลกอ่นแต่งงาน .......................................... 

     วนั-เดอืน-ปี เกดิคูส่มรส  .................................... สถานทีเ่กดิ .............................. เดนิทางดว้ยกนัหรอืไม่ .........  

    ช ือ่บุตร 1. ช ือ่ ................................................................................................. 



 

    วนั-เดอืน-ปีเกดิ .................................. สถานทีเ่กดิ ............................... เดนิทางดว้ยกนัหรอืไม่ ........................  

    ช ือ่บุตร 2. ช ือ่ ................................................................................................. 

    วนั-เดอืน-ปีเกดิ .................................. สถานทีเ่กดิ ............................... เดนิทางดว้ยกนัหรอืไม่ ........................  

    ช ือ่บุตร 3. ช ือ่ ................................................................................................. 

    วนั-เดอืน-ปีเกดิ .................................. สถานทีเ่กดิ ............................... เดนิทางดว้ยกนัหรอืไม่ ........................  

    ช ือ่บุตร 4. ช ือ่ ................................................................................................. 

    วนั-เดอืน-ปีเกดิ .................................. สถานทีเ่กดิ ............................... เดนิทางดว้ยกนัหรอืไม่ ........................  

5.  ทีอ่ยู่ปัจจบุนั  ................................................................................................................................................................... 

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

     ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น .................................................................................................................................................... 

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

     โทรศพัทบ์า้น ................................ โทรศพัทม์อืถอื ......................................  

 อาศยัอยู่มากีปี่ .............................. E-Mail: ……….………….……… 

 ………บา้นตนเอง ................ อาศยัอยู่กบัครอบครวั  ................... บา้นเชา่  .........อืน่ๆ โปรดระบุ ........................ 

6.  ช ือ่สถานทีท่ างาน ........................................................................................................................................ 

 (ช ีแ้จงเกีย่วกบักจิการทีท่ า หรอืสนิคา้ทีข่ายวา่เกีย่วกบัประเภทไหน ไม่ว่าจะเป็น เจา้ของกจิการหรอืลกูจา้ง) 

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

 ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน ..................................................................................................................................... 

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

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

ต าแหน่งหนา้ที ่ .......................................................................................................................................... 

ลกัษณะงานทีดู่แลอยู่ ..................................................................................................................................  

วนัทีเ่ขา้ท างาน / วนัเร ิม่เขา้ศกึษา ............................................  เงนิเดอืน ...................................................... 

กรณีศกึษาอยู่ / สถานทีศ่กึษา .......................................................................................................................ทีอ่ยู่สถานศกึษา 

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

 ศกึษาระดบัช ัน้ / หลกัสตูร .......................................................................................................   

 กรณีอุดมศกึษา ศกึษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควชิา ............................................... 

7.  ค่าใชจ้า่ยครอบครวัต่อเดอืน .................................................... ใหค้รอบครวั+ภรรยา+ลกู ................................  

8.  ท่านมเีงนิออมหรอืไม่   ไม่ม ี    ม ี โปรดระบุ .................................................. 

 (ถา้ม ีกรณุากรอกใหเ้รยีบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งน าไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน)์  

 ออมทรพัย ์ธนาคารอะไร ......................................................... เท่าไหร ่......................................................... 

    ฝากประจ า ธนาคารอะไร ........................................................ เท่าไหร ่......................................................... 

หุน้หรอืหลกัทรพัย ์.................................................................. เท่าไหร ่........................................................ 

9.  ชือ่-นามสกลุ บดิา  ......................................................... วนั-เดอืน-ปีเกดิ ...................................................... 

(หากจ าไม่ไดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานทีเ่กดิ .......................................................... 

* กรณีเสยีชวีติแลว้ไม่ตอ้งแจง้ว่าเสยีชวีติ ใหใ้สว่นัเดอืนปีเกดิ และสถานทีเ่กดิมาตามปกต ิจ าเป็นตอ้งใส ่กรุณา

อย่าเวน้ว่างไวเ้ฉยๆ * 

ชือ่-นามสกลุ มารดา  ...................................................... วนัเดอืนปีเกดิ ...................................................... 



 

(หากจ าไม่ไดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานทีเ่กดิ .......................................................... 

** กรณีเสยีชวีติแลว้ไม่ตอ้งแจง้ว่าเสยีชวีติ ใหใ้สว่นัเดอืนปีเกดิ และสถานทีเ่กดิมาตามปกต ิจ าเป็นตอ้งใส ่กรุณา

อย่าเวน้ว่างไวเ้ฉยๆ ** 

10. กรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นผุม้รีายไดน้อ้ย / เป็นบุตร / เป็นผูท้ีไ่ม่มรีายได ้/ เป็นผูท้ีต่อ้งมผูีร้บัรองคา่ใชจ้า่ย โปรดระบุ ช ือ่-สกลุผูร้บัรอง

ค่าใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์ 

ผูร้บัรองค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางของท่านคอื ............................................................................. ความสมัพนัธ ์......................................  

ทีอ่ยู่ผูร้บัรองค่าใชจ้า่ย .............................................................................................................................................................................. 

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

11. ท่านเคยไดข้อวซีา่เขา้ประเทศองักฤษหรอืไม่    ไม่เคย    เคย (กรณีทีเ่คยใหร้ะบุวนัที)่ วซีา่ทีไ่ด ้ไดร้ะหว่าง 

  วนัทีเ่ท่าไหร ่ถงึวนัทีเ่ท่าไหร ่............................................. เลขหมายวซีา่ทีเ่คยได ้............................................   

  ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม่     ไม่เคย  เคย (กรณีทีเ่คยใหร้ะบุวนัที)่ ระหว่างวนัทีเ่ท่าไหร ่

      กีว่นั .......................  เขา้วนัทีเ่ท่าไหร ่............................. ออกวนัทีเ่ท่าไหร ่............................ ไปท าอะไร.........................  

12. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศอะไรบา้ง  

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

 เขา้วนัที ่.........................................................  ออกวนัที ่.................................................. 

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

 เขา้วนัที ่.........................................................  ออกวนัที ่.................................................. 

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

 เขา้วนัที ่.........................................................  ออกวนัที ่.................................................. 

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

 เขา้วนัที ่.........................................................  ออกวนัที ่.................................................. 

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

 เขา้วนัที ่.........................................................  ออกวนัที ่.................................................. 

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

 เขา้วนัที ่.........................................................  ออกวนัที ่.................................................. 

13. คณุมเีพือ่น หรอื ลกู ทีเ่รยีนทีป่ระเทศองักฤษหรอืไม่ ถา้ม ีขอ ชือ่-สกุล ทีอ่ยู่ และเบอรโ์ทร. ทีอ่งักฤษ

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

....................................................................................................................................................... โทร. .............................................. 

 


