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น ำท่ำนบินส ู่เมืองเอดินบะระ  ประเทศสกอตแลนด์ (Scotland) เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก 

(Edinburge Castle ) เคยเป็นทีป่ระทับของกษัตริยส์ก๊อต แฟนบอลไม่พลำดเขำ้ชมสนามฟุตบอล

ของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด (Old Trafford Stadium)  เทีย่วบำ้นเกดิของวิลเลีย่ม 

เช็คสเปียร์ (William Shakespeare )  เยือน เมืองคำร์ด ิฟฟ์  (Cardiff) เมืองหลวงแห่งเวลส ์

(Wales) ชมพพิธิภณัฑ์น า้แรร่อ้นโรมนั(Roman Bath Museum) อดตีทีย่ ิง่ใหญ่และรุ่งเรืองของ

ชำวโรมันทีเ่มืองบำธ  ตืน่ตำตื่นใจกับเสาหนิสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของ

โลก ชอ้ปป้ิงจใุจทีห่า้งแฮรร์อดส ์และถนนออ๊กฟอรด์ ใจกลำงกรุงลอนดอน (London)    

 

*** ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ธรรมเนยีมวซ่ีา*** 

คา่ธรรมเนยีมวซ่ีาทา่นละ 5,600 บาท  

(ไมร่วมคา่แปลเอกสารทีต่อ้งมตีราประทบัของสถาบนัแปลภาษา) 

 
ก าหนดการเดนิทาง     19-26 พ.ย. 2559 

 

                                  3-10 ธ.ค. 2559                                                   23-30 ธ.ค. 2559 

 

 

 

สกอตแลนด ์เวลส ์องักฤษ 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์     Scotland Wales 5069-DEC-8D-EY-W07 

D1. กรุงเทพฯ  

D2. อาบูดาบ ี– เอดนิบะระ – ปราสาทเอดนิบะระ 

D3. เอดนิบะระ – แมนเชสเตอร ์– เขา้ชมสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ – ลิเวอรพ์ูล  

D4. ลิเวอรพ์ูล – เมอืงสแตรทฟอรด์ – คารด์ฟิฟ์ เมอืงหลวงประเทศเวลส์                                       

                                  D5. คารด์ฟิฟ์ – เมอืงบาธ – เสาหนิสโตนเฮ้นจ ์– ลอนดอน  

D6. อิสระเทีย่วชมลอนดอนตามอธัยาศยั 

D7. เทีย่วลอนดอน – หอนาฬกิาบกิเบน – Bicester Village outlet – สนามบนิ 

D8. อาบูดาบ ี – กรุงเทพฯ 

วนัแรกของการเดนิทาง     กรุงเทพ – อาบูดาบ ี

15.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 9 

เคาน์เตอร์ T สำยกำรบินเอทิฮ ัด แอรเ์วย์ โดยมเีจำ้หนำ้ที่ คอยตอ้นรับและ

อ ำนวยควำมสะดวก 

 

18.05 น. ออกเดนิทำงสู่อาบูดาบ ีโดยสายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY 405  

22.05 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิอาบูดาบ ีน าทา่นเปลี่ยนเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

วนัที่สองของการเดนิทาง     อาบูดาบ ี– เอดนิบะระ – ปราสาทเอดนิบะระ  

02.10 น. ออกเดนิทำงต่อสู่เอดนิเบริก์ ประเทศสก็อตแลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่EY 027  

06.45 น. ถงึสนำมบนิเอดนิเบริก์ ประเทศสก็อตแลนด ์(Scotland) (เวลำทอ้งถ ิน่ชำ้กว่ำ

ประเทศไทย 7 ช่ัวโมง) น ำท่ำนผ่ำนพิธตีรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร น าทา่น

เข้า สู่ เมือ งเอดินเบิ ร ์ก  (Edinburgh)  เมือ งหลวงของส ก็อ ตแลนด ์

(Scothland) ดนิแดนทีตั่ง้อยู่ในพื้นท ีท่ ีส่วยงำม น ำท่ำนเดนิทำงสู่ย่ำนเมอืงเก่ำ 

สู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสำยส ำคัญที่เชื่อมสู่พ ระต ำหนักโฮลี่รู๊ด 

(Palace of Holyrood House) ซึง่เป็นที่ประทับของพระรำชิน ีเวลำเสด็จเยือน

สกอตแลนด ์และเคยเป็นที่ประทับของพระนำงแมรแีห่ง สก็อต ฝ่ังตรงขำ้มเป็น

รัฐสภำแห่งชำตสิก็อตอันน่ำภำคภูมใิจ ดว้ยสถำปัตยกรรมร่วมสมัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี    

 แลว้น ำท่ำนเขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ (Edinburgh Castle ) อันสง่ำงำม

ดว้ยท ำเลทีตั่ ้งบนเนินเขำสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่ำจำกทุกมุมเมือง เคยเป็นที่

ประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่ำงๆอย่ำงน่ำชม อำทิ ส่วนของป้อม

ปรำกำรและก ำแพงปรำสำทโบรำณ มปืีนใหญ่เรียงรำย รวมทัง้ประเพณีกำรยิงปืน

ใหญ่ในเวลำ 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีท ีผ่่ำนมำ, โบสถเ์ซนต ์มำกำเร็ต 

สรำ้งในครสิตศ์ตวรรษที ่12 เพื่อร ำลกึถงึพระมำรดำของกษัตรยิ์เดวดิท ี ่1 แลว้เขำ้

สู่พระรำชฐำนชัน้ในส่วนทีเ่ป็น The Palace จัดแสดงเกีย่วกับเรือ่งรำวของรำชวงศ์
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แห่งสก็อต 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมอืง  

 น ำคณะเขำ้สู่ท ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL EDINBURGH PARK หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่สามของการเดนิทาง      เอดนิบะระ – แมนเชสเตอร ์   

                                           – เขา้ชมสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ – ลเิวอรพ์ูล  

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 จำกนัน้ออกเดินทำงสู่เมอืงแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสำหกรรม   

ท ีม่ชีือ่เสยีงจำกกำรเป็นเมอืงอุตสำหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลำงศลิปะ 

สือ่ และธุรกจิขนำดใหญ่ อีกทัง้ยังเป็นเมอืงทีตั่ง้ของสโมสรทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดังใน

วงกำรฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์

ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซติี ้และสโมสรครกิเก็ต แลงคำเชยีร ์เคำนต์ี ้  

ระยะทำง 388 ก.ม.

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 4.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมอืง  
 

บา่ย น ำคณะเขา้ชมสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium 

and Museum Tour ) ของสโมสรแมนยูฯ ท ีจั่ดว่ำรวยทีสุ่ดในโลก เป็นสนำม

ทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ำกถงึ 76,212 คน เป็นรอง

จำกสนามเวมบลีย์ สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนำมฟุตบอลของทีม

ชำตอิังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจำกนัน้ยัง

เป็น 1 ใน 2 สนำมในอังกฤษที่ ยูฟ่ำ รับรองเป็นสนำม 5 ดำว รวมทั ้งเขำ้ชม

พพิิธภณัฑ์ (Museum) ท ี่รวบรวมประวัติควำมเป็นมำตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสโมสร 

และ ยังมสีิง่ของ ถว้ยรำงวัลต่ำงๆ แสดงโชวอ์ยู่ดว้ย จำกนัน้อสิระใหท้่ำนเลอืกซือ้

ของทีร่ะลกึของทมีทีท่่ำนชืน่ชอบในรำ้น MEGA STORE ทีม่ำกมำยไปดว้ยของ

ทีร่ะลกึหลำกหลำยชนิดส ำหรับแฟนบอล ***หมายเหตุ หากไมส่ามารถเข้า

ชมสนามฟุตบอลและพพิิธภณัฑ์ได้ เช่น ในวนัทีม่ ีการแข่งขนั ฯลฯ ทาง

บรษิทัขอคืนคา่ใชจ้า่ย 700 บาท ต่อทา่น*** จำกนัน้ออกเดนิทำงสู่เมอืง     

ลิเวอรพ์ูล (Liverpool) ไดรั้บกำรยกย่องใหเ้ป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 

2008 และยังเป็นเมืองถ ิ่นก ำเนดิของวงดนตรสีีเ่ต่ำทองหรอืเดอะบทีเทลิ ควำม

รุ่งเรอืงของลิเวอรพู์ ลมำจำกกำรเป็นเมืองท่ำส ำคัญ มีกำรติดต่อคำ้ขำยกับ

แคริบเบยีน, ไอรแ์ลนด ์และแผ่นดินใหญ่ยุโรป  น าท่านชมบรเิวณท่าเร ือ

อลัเบิรต์ (Albert Dock) โดยบรเิวณท่ำเรอืประกอบไปดว้ยอำคำรท่ำเรือและ

คลังสนิคำ้  ชมตกึรอยลัลิเวอร ์(Royal Liver Building) อกีหนึง่อำคำรทีถ่อื

ว่ำเป็นสัญลักษณ์และมชีือ่เสยีงของเมอืงลเิวอรพู์ล  

*** คณะเดินทางวนัที ่23-30 ธ.ค. ไมส่ามารถเขา้ชมสนามฟตุบอลได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทำง 34 ก.ม.

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 45 นำท ี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
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และ ทางบรษิทัไมค่นืเงนิคา่ใชจ้า่ย ทางบรษิ ัทน าทา่นชมเมอืงและถา่ยรูป

ในแมนเชสเตอรเ์ทา่น ัน้ จากน ัน้จงึเดนิทางตอ่ไปเมอืงลิเวอรพ์ูล*** 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี  

 น ำคณะเขำ้สู่ท ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL LIVERPOOL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง  ลเิวอรพ์ูล – เมอืงสแตรทฟอรด์ – คารด์ฟิฟ์ เมอืงหลวงประเทศเวลส ์                                      

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  จำกนัน้เดนิทำงต่อสู่ เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมอืงทีตั่ง้

อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ำเอวอน อันเป็นบำ้นเกิดของ วลิเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William 

Shakespeare ) กวีท ี่ม ีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ  น ำท่ำนเที่ยวชมเมือ ง

แสตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มรื่นไปดว้ยสวนสำธำรณะ น ำชมบ้านเช็คสเปียร ์(ดา้น

นอก) และชวีติควำมเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี ชมโบสถเ์กา่แก ่Holy Trinity 

แม่น ้ำเอวอนอันเงยีบสงบ และสถำนทีใ่นประวัตศิำสตรท์ ี่เก ีย่วขอ้งกับกวเีอกผูน้ี ้

อสิระใหท้่ำนเลอืกซือ้สนิคำ้ท ีร่ะลกึจำกรำ้นคำ้มำกมำย  

ระยะทำง 215 ก.ม.
ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี    

บา่ย จำกนั้นเดินทำงต่อสู่เมืองคารด์ิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส์ 

(Wales) หนึง่ในเครอืจักรภพ กลำงใจเมอืงเป็นทีตั่ง้ของปรำสำทคำรด์ิ๊ฟ  เดิม

เป็นทีพ่ ำนักของขุนนำงผูป้กครองเมอืง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยก ำแพงโบรำณ จำกนัน้

ผ่ำนชมศำลำว่ำกำรเมืองและก ลุ่มอำค ำรโบรำณ เก่ ำแก่ ผ่ำนชมเมือ ง 

สวนสำธำรณะคำรด์ิ๊ฟ, สนำมกฬีำมลิเลนเนยีม, อำคำรทีท่ ำกำรของรัฐ 

ระยะทำง 160 ก.ม.
ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1.40 ชม. 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี  

 เขำ้สู่ท ีพั่ก โรงแรม  CLAYTON HOTEL CARDIFF หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง   คารด์ฟิฟ์ – เมอืงบาธ – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  ออกเดนิทำงต่อสู่เมอืงบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหุบเขำของแม่น ้ำเอวอนในบรเิวณที่

มนี ้ำพุรอ้นธรรมชำตทิ ีเ่ป็นทีตั่ง้ถ ิน่ฐำนของชำวโรมันสมัยทียั่งเรอืงอ ำนำจ และเป็น

ผูส้รำ้งโรงอาบน ้าโรมนั (Roman Bath) และยังไดเ้ป็นเมืองมรดกโลกจำก

องคก์ำรยูเนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น ำท่ำนเขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้แร ่

ร ้อ นโรม ัน  (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประ วัติก ำรคน้พบที่น่ ำสนใ จ 

ปัจจุบันเป็นกลุ่มอำคำรส ำคัญของเมือง คอื บริเวณทีเ่ป็นที่ตัง้ของบ่อน ้ำแร่รอ้น

คงิส ์(The Sacred Spring)  ส่วนทีส่อง คอื บรเิวณวัด และส่วนทีส่ำม คอื บรเิวณ

ทีเ่ปิดบริกำรใหนั้กท่องเท ีย่วหรือชำวเมืองใชบ้ริกำรน ้ำแร่ซึง่มทีั ้งสระว่ำยน ้ำ, บ่อ

น ้ำแร่เย็น-รอ้น,หอ้งอบไอน ้ำ และส่วนทีเ่ป็น Turkish Bath   

ระยะทำง 92 ก.ม.
ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1.30 ชม. 
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เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมอืง (FISH&CHIPS)  

บา่ย น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ เมอืงซาลิสบวัร ี ่(Salisbury) น ำท่ำนชมเสาหนิสโตน

เฮ้นจ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัตศิำสตร ์มี

อำยุกว่ำ 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหนิขนำดใหญ่ ตัง้อยู่กลำงทุ่งรำบกวำ้งใหญ่ ซึ่ง

ไม่มใีครทรำบวัตถุประสงคใ์นกำรสรำ้งอย่ำงชัดเจน จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่

มหานครลอนดอน (London) เมอืงทีเ่ป็นศูนย์กลำงส ำคัญทำงธุรกจิ กำรเมอืง 

วัฒนธรรม และประวัตศิำสตรข์องโลก เป็นผูน้ ำดำ้นกำรเงนิ กำรเมอืง กำรสือ่สำร 

กำรบันเทงิ แฟช่ัน ศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ำมีอทิธพิลไปทั่วโลก  และยังเป็น

เมอืงท่องเท ีย่วท ีใ่หญ่และส ำคัญของยุโรปอกีดว้ย   

ระยะทำง 62 ก.ม.
ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1 ชม. 

 
 
 

ระยะทำง 136 ก.ม.
ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1.30 ชม. 
 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย  

 น ำเขำ้สู่ท ีพั่ก  โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หกของการเดนิทาง  อสิระเที่ยวชมลอนดอนตามอธัยาศยั 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  อิสระเทีย่วชม หอคอยแห่งลอนดอน  เป็นพระรำชวังหลวงและป้อมปรำกำร

ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนในอังกฤษเป็นพระรำชวังทีเ่ดมิสรำ้งโดย

พระเจำ้วิลเลยีมที ่1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078เป็นสถำปัตยกรรมแบบโร

มำเนสก ์พระรำชวังเป็นรูจั้กกันในนำมว่ำ “หอคอยแห่งลอนดอน” หรอื “หอ” ใน

ประวัตศิำสตร ์ตัวปรำสำทตั้งอยู่ภำยในโบโรแห่งทำวเวอรแ์ฮมเล็ทสแ์ละแยกจำก

ดำ้นตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ดว้ยลำนโล่งทีเ่รยีกว่ำ

เนนิหอคอยแห่งลอนดอน หรอื “ทำวเวอรฮ์ลิ” (Tower Hill) ยุโรป   

 

อิสระเลือกซื้อสิ้นคา้ทีห่ ้างดงัใจกลางกรงุลอนดอน เช่น หา้งแฮรร์อดส์ 

(Harrods) ในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) จำกนัน้อสิระใหท้่ำนได ้

สนุกกับกำรเลือกซื้อสินคำ้ตำมอัธยำศัย บรเิวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford 

Street) ซึง่เรยีกไดว่้ำเป็นศูนย์กลำงกำรช๊อปป้ิงในกรุงลอนดอน มรีำ้นคำ้เสือ้ผำ้

แฟช่ัน เครือ่งประดับ นำฬิกำ ชือ่ดังมำกมำยตลอดแนวถนนกว่ำ 2 กโิลเมตร อำท ิ

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 ยังมหีำ้งสุดหรูอย่ำง Selfridges ทีม่สีนิคำ้ซุปเปอรแ์บรนด ์ตัง้อยู่

อกีดว้ย   

 

อิสระเลือกซื้อ บรเิวณถนนอ๊อกฟอรด์ ยังมถีนนสำยชอ้ปป้ิงชือ่ดังเชือ่มต่ออย่ำง 

ถนนคารน์าบี ้(Canaby Street) แหล่งแฟช่ันสุดฮติของวัยรุ่นทีม่รีำ้น G - Star 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1078
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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Raw, Diesel, Replay, Vans หรอื ถนนนวิ บอนด์ (New Bond Street) ซึ่ง

เป็นที่ตั ้งของรำ้นซุปเปอร์แบรนด์ อ ย่ำงเช่น  Louis Vitton, Gucci, Prada, 

Mulberry, Burberry, Alexander Mc Queen, Long Champ, Bvlgari เป็นตน้ 

 

อิสระใหท้า่นเลือกเทีย่วนอกเมอืงตามอธัยาศยั พระรำชวังวนิเซอร ์(Windsor 

Castle) เป็นพระรำชวังที่ประทับส ำหรับกำรพักผ่อนสุดสัปดำห์ของพระรำชินี

อังกฤษ พระรำชวังนีเ้ป็นพระรำชวังทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกและสรำ้งมำมำกกว่ำ 900 ปี 

พระรำชวังนีเ้ปิดใหป้ระชำชนเขำ้ชมดำ้นในในส่วนทีอ่ยู่รอบก ำแพง และส่วนทีเ่ปิด

ใหช้ม เป็นหอ้งต่ำงๆส ำหรับกำรใชง้ำนในวำระต่ำงๆ 

 น ำเขำ้สู่ท ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง  เที่ยวลอนดอน – หอนาฬกิาบกิเบน – Bicester Village outlet –   

                                          สนามบนิ 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น ำท่ำนเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่ำนพิคคำดลิลี่เซอรคั์ส (Piccadilly 

Circus) เดิมเป็นวงเวยีนที่บรรจบของถนน 6 สำย มนี ้ำพุ และรูปป้ันอีรอสตรง

กลำง และเขำ้สู่ไชน่ำทำวน์ ย่ำนชุมชนชำวจีนกลำงมหำนครลอนดอน ผ่ำน

จตุัรสัทราฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) ท ีร่ำยลอ้มไปดว้ยอำคำรที่น่ำสนใจ 

ผ่ำนมหาวหิารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ท ี่ม ียอดโดมใหญ่เป็น

อันดับ 2 ของโลก สถำนทีใ่ชจั้ดพระรำชพิธอีภเิษกสมรสระหว่ำงเจำ้ฟ้ำชำยชำร์ล 

และเลดี้ไดอำน่ำ สเปนเซอร ์แลว้เขำ้สู่จัตุรัสรัฐสภำ ถา่ยรูปบริเวณด้านนอก

ของมหาวหิารเวสท์มนิส์เตอร ์(Westminster Abbey) ที่ตั ้งของรัฐสภำ

อังกฤษมำตัง้แต่ตน้ศตวรรษที ่16 และยังเป็นทีตั่ง้ของหอนำฬิกำทีรู่จั้กกันดใีน

นำมหอนาฬิกาบกิเบน (Big ben) ท ีม่ ีควำมสูง 320 ฟุต ตบีอกเวลำทุกหนึ่ง

ช่ัวโมง เป็นนำฬิกำทีม่หีนำ้ปัดใหญ่ทีสุ่ดในโลกและฝ่ังตรงขำ้มทีม่แีม่น ้ำเทมสก์ั ้น

อยู่เป็นทีตั่ง้ของชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) ชงิชำ้สวรรคท์ ีสู่ง

ท ีสุ่ดในยุโรป  จำกนัน้น ำท่ำนถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอกของพระราชวงับ ัค้กิ้ง

แฮม (Buckingham Palace) ที่ประทับของพระรำชนิอีลซิำเบธที ่2 และพระ

สวำม ีใจกลำงกรุงลอนดอน  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจนี โฟรซ์ีซ ั่น เพือ่ลิ้มรสเป็ดยา่งอนั

เลื่องชือ่ 

 

บา่ย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เดนิทำงสู่ Bicester Village outlet อิสระใหท้่ำนชอ้ปป้ิง    

จุใจ มีหลำกหลำยแบรนด์ดังใหท้่ำนใหเ้ลือกสรร อำทิ เช่น  Balenciaga, 

Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, 

ระยะทำง 100 ก.ม.
ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1.10 ชม. 
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Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi 

ฯลฯ 

17.30 น. พำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฮทีโธรว์ เพื่อใหท้่ำนไดม้เีวลำท ำคืนภาษี (Tax 

Refund) และเลอืกซือ้สนิคำ้ปลอดภำษีในสนำมบนิ 

ระยะทำง 81 ก.ม.
ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1 ชม. 

20.00 น. ออกเดนิทำงกลับสู่กรุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่EY 018  

วนัที่แปดของการเดนิทาง       อาบูดาบ ี– กรุงเทพฯ  

07.15 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิอาบูดาบ ีแวะรอเปลี่ยนเครือ่ง  

10.30 น. ออกเดนิทำงสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EY 404  

19.40 น. คณะเดนิทำงกลับถงึ สนำมบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิำพ  

 

 

 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตุสุดวสัิยทีท่ำง 

บรษัิทฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้ เช่น ทรัพย์สนิส่วนตัวหำย, กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรอื

ยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีท ีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไม่อนุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้

เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่ำนจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เล่มสี

น ้ำเงนิ) เดนิทำง หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำค่ำบรกิำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วันก่อนกำรเดนิทำง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : สกอตแลนด ์เวลส ์องักฤษ 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY) 

 

ก าหนดการเดนิทาง          19-26 พ.ย. 2559 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 56,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่ำน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 56,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,700.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 56,900.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (กรุณาอ่านขอ้มูล

เพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
56,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  17,000.- 

***   ราคาไมร่วมวซี่า คา่ธรรมเนยีมวซี่าทา่นละ 5,600 บาท   *** 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

                 

ก าหนดการเดนิทาง             3-10 ธ.ค. 2559                

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 66,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่ำน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 66,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,700.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 66,900.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (กรุณาอ่านขอ้มูล

เพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
66,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  29,000.- 
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***   ราคาไมร่วมวซี่า คา่ธรรมเนยีมวซี่าทา่นละ 5,600 บาท   *** 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

                 

ก าหนดการเดนิทาง          23-30 ธ.ค. 2559 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 79,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่ำน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 79,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,700.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 79,900.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (กรุณาอ่านขอ้มูล

เพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
79,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  33,000.- 

***   ราคาไมร่วมวซี่า คา่ธรรมเนยีมวซี่าทา่นละ 5,600 บาท   *** 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

                 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่ำต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ ำนวนวัน และอยู่ภำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

2. ค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำร 

3. ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเท ีย่วตำมรำยกำร  

4. ค่ำหอ้งพักในโรงแรมตำมทีร่ะบุในรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่  (3 ดำว – 4 ดำว) 

5. ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

6. ค่ำเขำ้ชมสถำนทีท่่องเท ีย่วตำมรำยกำร 

7. ค่ำประกันภัยกำรเดนิทำงรำยบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงวงเงนิไม่เกนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  

ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
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- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. ค่ำมัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 

9. ค่ำทปิพนักงำนขับรถตลอดรำยกำรเดนิทำง 
10. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่ำธรรมเนยีมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตัว อำทเิช่น  ค่ำเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ, ค่ำโทรศัพท,์ ค่ำซักรดี, ค่ำธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง,            

ค่ำน ้ำหนักเกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกว่ำ 20 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกดิกำร

เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, ค่ำกระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมค่ีำทีสู่ญหำยในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ปอนด ์ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 2 = 16 ปอนด)์ 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

6. ราคาไมร่วมวซี่า คา่ธรรมเนยีมวซี่าทา่นละ 5,600 บาท    

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช ำระเงนิมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ภำยใน 36 ช่ัวโมงหลังกำรจอง โดยโอนเขำ้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน เพื่อท ำกำรจองควิยื่นวซ่ีำ ภำยใน   

    3 วันนับจำกวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บกำรยืนยันว่ำกรุ๊ปออกเดนิทำงได ้ลูกคำ้จัดเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวซ่ีำไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หนำ้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ที ่ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้ 

  5. กำรยื่นวซ่ีำในแต่ละสถำนทูตมกีำรเตรยีมเอกสำร และมขัีน้ตอนกำรยื่นวซ่ีำไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพื่อประกอบกำรตัดสนิใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที ่

7. หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอำยุ, มโีรคประจ ำตัว หรือไม่

สะดวกในกำรเดนิทำงท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแล
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สมำชกิภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 

 
1. กำรพิจำรณำวซ่ีำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บรษัิททัวร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่ ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำร

พิจำรณำ ของสถำนทูตง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดนิทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวซ่ีำ หรอื ก่อนเดนิทำงกับทำงบรษัิท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำง

บริษัทฯ ทรำบล่วงหนำ้เพื่อวำงแผนในกำรขอวซ่ีำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพิจำรณำวซ่ีำที่

ค่อนขำ้งนำนและอำจไม่สำมรถดงึเล่มออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมัตวิซ่ีำได ้ 

3. ส ำหรับผูเ้ดนิทำงที่ศกึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนนิเรื่องกำรขอวซ่ีำดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ ำนักหรอืศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรยีมหนังสอืเดนิทำงเล่มเก่ำ ใหก้ับทำง

บรษัิทดว้ย เนือ่งจำกประวัติกำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซ่ีำ และจ ำนวน

หนำ้หนังสอืเดนิทำง ตอ้งเหลอืว่ำงส ำหรับตดิวซ่ีำไม่ต ่ำกว่ำ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนทีใ่ส่ปกหนังสือเดนิทำงกรุณำถอดออก หำกมกีำรสูญหำย บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดนิทำง

นัน้ๆ และพำสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มรีอยฉกีขำด หรอื กำรขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ใน

เล่ม 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิ 

1.   ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำค่ำต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ย 

      สำเหตุใด ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำรเรยีกเก็บค่ำมัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีำใชจ่้ำย ประมำณ 1,000 –  

      5,000 บำท  แลว้แต่สำยกำรบนิและช่วงเวลำเดนิทำง   

2.   หำกต๋ัวเครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่ำใชจ่้ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่ำงนอ้ย 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนกำรเดนิทำง   คนืค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 
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2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วันก่อนเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วันก่อนเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วันก่อนเดนิทำง   ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจำกเกดิควำมเสยีหำยต่อทำงบรษัิท

และผูเ้ดนิทำงอืน่ท ีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสยีหำยต่ำงๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯจะท ำกำร

เลือ่นกำรเดนิทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะตอ้งเสยีค่ำใชจ่้ำยทีไ่ม่สำมำรถเรยีกคนืไดค้อื 

ค่ำธรรมเนยีมในกำรมัดจ ำต๋ัว และค่ำธรรมเนยีมวซ่ีำตำมทีส่ถำนทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทัวรห์รอืมัดจ ำ

มำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ำวซ่ีำและค่ำบรกิำรยื่นวซ่ีำ / ค่ำมัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่ำต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  

3. กรณีท ีม่งีำนจัดประชุมนำนำชำต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสูงขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต และ

ไม่มอี่ำงอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลัีกษณะแตกต่ำงกัน 

5. หำกมงีำนเทศกำลโรงแรมอำจจะไดพั้กในเมอืงอืน่แทน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

*** ย ืน่วซี่าเด ีย่วแสดงตนท ี ่VFS Global (เทรนด ี ้ช ัน้ 28) *** 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมีหนำ้เหลอืส ำหรับประทับวีซำ่อยำ่งนอ้ย 2 

หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับ  และหนังสอืเดนิทำงจะตอ้ง

ไม่ช ำรุด(หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ ควรน ำมำประกอบกำรยืน่วีซำ่ดว้ย)   

2. รูปถา่ย รูปถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิ้ว จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขำวเทำ่นั้น ถำ่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแว่นตำหรือเครื่องประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผู้เดนิทางออกคา่ใช้จา่ยเอง 

3.1  กรณีผู้เดนิทาง ออกคา่ใช้จา่ยเอง ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออม

ทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถำ่ยส ำเนำ ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร ฝำกหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงินในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วีซำ่  และบัญชตีอ้งมีครบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ีไม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท ำจดหมำยชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชีเป็นเลม่ใหม ่ ใหท้ำ่นถำ่ยส ำเนำสมุดบัญชมีำทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกำ่ –เลม่

ใหม่) 

3.3 กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง  

     3.3.1 ตอ้งท ำ BANK GUARANTEE ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นั้น ฉบับภำษำอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจำ้ของบัญช ี (บคุคลทีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตำมหนำ้พำสปอร์ต และ

บคุคลทีเ่จำ้ของบัญชอีอกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้ (ผูเ้ดนิทำง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตำมหนำ้พำสปอร์ต 

กรุณำยืน่ขอจำก ธนำคำร่ลวงหนำ้ โดยใชเ้วลำด ำเนินงำนประมำณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 30 วัน 

หลังจำกธนำคำรออกให ้  

     3.3.2. ตอ้งท ำหนังสอืรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยทีม่ีกำรชีแ้จงควำมสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจ า** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรือหุน้สว่น 

อำยไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รูปถำ่ยรำ้น สัญญำ
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เชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบริษัทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอร์ต ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ ืน่) 

 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรียนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอร์ตใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มีกำรเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา   

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยบดิำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตมำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือ

หนำ้พำสปอร์ตบดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มีควำมสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตบดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียด

ว่ำฝ่ำยใดเป็นผูม้ีอ ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ

สัมภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ทัง้สองท่าน 

7. ทำ่นไม่จ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวีซา่

เท่าน ัน้ 
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8. ในกรณีทีม่เีอกสารแปลเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งแปลจำกรำ้นแปลหรอืศูนย์แปล พรอ้มประทับตรำ เท่ำนัน้ 

 

 

 

 

            

 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่ำประเทศอังกฤษ 
(กรุณากรอกขอ้มลูเป็นภำษำอังกฤษ ให้ครบทุกขอ้ เพราะจะมผีลตอ่การพิจารณาวซีา่ของทา่น)  
ชื่อ-นามสกลุ ผูเ้ดินทาง ภาษาไทย................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกลุ ผูเ้ดินทาง ภาษาองักฤษ ตามหนังสือเดินทาง............................................................................. 
ชื่อ-นามสกลุเกา่ ท่ีเคยใชก้อ่นเปล่ียน............................................................................................. ................ 
เหตุผลท่ีเปล่ียน (เชน่ สมรส ฯลฯ) ..............................เปล่ียนเมือ่วนั ท่ี (วนั/เดือน/ปี) ................................... 
 

วนั/เดือน/ปีเกดิ................................................................................................... ............................................ 
เชื้อชาติ.......................... สัญชาติ ............................ สถานท่ีเกดิ........................... ประเทศ........................... 

 

ท่ีอยู ่ ( ถา้ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยู ก่รุณาแจง้รายละเอียด ) 
................................................................................................................................................ ........................
.................................................................. ........................................รหัสไปรษณีย์....................................... 
ทา่นอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา …........….........ปี .........................เดือน 
หมายเลขโทรศพัท์มอืถือ..........................................หมายเลขโทรศัพท์ท่ีท างาน ......................................... 
หมายเลขโทรศพัท์บา้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..… .... 
มหีนังสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด ..................เลม่     
หมายเลขหนังสือเดินทางปัจจุบนั ........................วนั ท่ีออก...............................หมดอายุ.............................. 
หมายเลขหนังสือเดินทางเลม่เกา่ .........................วนัท่ีออก...............................หมดอายุ........ ....................... 
 
ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่ ………………………………………………………………… 
วนั/เดือน/ปี ท่ีเคยเขา้ประเทศองักฤษคร้ังลา่สุด ............................................. รวมทั้งหมดกีว่นั .................... 
วตัถุประสงค์ในการไปคร้ังลา่สุด (ทอ่งเท่ียว , ธุรกจิ , นักเรียน) .................................................................... 
ประเภทของวซีา่องักฤษท่ีเคยไดรั้บ เป็นประเภทใด ............................................................................... ....... 
ระยะเวลาของวซีา่องักฤษท่ีเคยไดรั้บ เร่ิมตั้งแตว่นัท่ี .....................................ถึงวนั ท่ี ................................... 
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ทา่นเคยไดรั้บการปฏิเสธวซีา่องักฤษ หรือ ประเทศอ่ืนๆหรือไม ่ ................................................................... 
เหตุผลท่ีถูกปฏิเสธ .......................................................... วนั/เดือน/ปี ท่ีถูกปฏิเสธ ....................................... 
 
ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีทา่นเคยเดินทางไปนอกจากองักฤษ (ในรอบ 10 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมกีว่นั และ
วตัถุประสงค์ในการไป (ทอ่งเท่ียว , ธุรกจิ, นักเรียน) 
1.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป .......................... 
2.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป .......................... 
3.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป .......................... 
4.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป .......................... 
5.ประเทศ...............................วนั/เดือน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป .......................... 
 

 
สถานภาพ .........โสด                                           ........ หยา่ และมทีะเบียนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย)                          
......... แตง่งานแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบียน)           ........ แตง่งานและมทีะเบียนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย)  
........ หมา้ย (คูส่มรสเสียชีวติ) 

 
ในกรณีสมรสแลว้ทั้งจดทะเบียนและไมจ่ดทะเบียน ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                                       
ชื่อ นามสกลุ ของคูส่มรส ........................................................................................................ ......................
วนั/เดือน/ปีเกดิ ของคูส่มรส........................................................................................................................... 
สถานท่ีเกดิ.................................................................................................. 
เชื้อชาติ ..........................................  สัญชาติ ............................................. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ......................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนัของคูส่มรส ....................................................................................................................... ......... 
 
ในกรณีท่ีมบุีตร ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน                                                                                                
1.ชื่อ นามสกลุ ของบุตร ................................................................................................................................  
วนั/เดือน/ปีเกดิ ของบุตร ............................................................................................................................... 
สถานท่ีเกดิ................................................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ......................................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ ...................................................................................................................................  
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2.ชื่อ นามสกลุ ของบุตร ................................................................................................................................ 
วนั/เดือน/ปีเกดิ ของบุตร ............................................................................................................................. .. 
สถานท่ีเกดิ................................................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ......................................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ ...................................................................................................................................  
 
ประวติัของบิดา                                                                                                                                                
ชื่อของบิดา .......................................... ................ นามสกลุของบิดา .......................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกดิ ของบิดา .........................................  
สถานท่ีเกดิของบิดา........................................................ประเทศท่ีเกดิ ......................................................  
เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ...................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ......................................... 
ประวติัของมารดา                                                                                                                                               
ชื่อของมารดา ............................................ ............ นามสกลุของมารดา .................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกดิ ของมารดา ..........................................  
สถานท่ีเกดิของมารดา ..............................................ประเทศท่ีเกดิ .............................................  
เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ ..................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ......................................... 

 
ขอ้มลูสว่นตวัของผูเ้ดินทางเกีย่วกบัดา้นอาชีพ การงาน รายได ้ รายรับ และรายจา่ยตา่งๆ  
งานปัจจุบนัท าอาชีพ, ต าแหนง่ (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) ........... ........................................................... 
ชื่อบริษทัท่ีท างาน ..........................................................................................................................................
ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน
................................................................................................................................................ ........................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................................
วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมท างาน ............................................... เงินเดือน .................................บาท 
 
กรณี นักเรียน / นักศึกษา ระบุชื่อโรงเรียน/มหาวทิยาลยั ....................................................................... ........ 
ระดบัช ั้นท่ีเรียนอยู ่ ........................................หลกัสูตรท่ีก  าลงัเรียน .............................................................. 
 
ทา่นเคยท างานเหลา่น้ีหรือไม ่ (ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย ส่ือมวลชน ขา้ราชการ) ........เคย ........ไมเ่คย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์     Scotland Wales 5069-DEC-8D-EY-W07 

ถา้เคย ระบุอาชีพท่ีท า , ต าแหนง่ (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) ........... ......................................................... 
ชื่อตน้สังกดัท่ีเคยท างาน ................................................................................................................................  
ท่ีอยูข่องตน้สังกดัท่ีเคยท างาน
................................................................................................................................................ ........................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................................
วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมท างาน .......................................... วนั/เดือน/ปี ท่ีออกจากงาน .......................................... 
ทา่นมสีมดุบญัชีเงินฝากหรือไม ่                ........ม ี      .......ไมม่ ี                                                                        
ถา้มโีปรดแจง้รายละเอียดวา่เป็น  บญัชีออมทรัพย์ / ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเทา่ไหร ่   
………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………... 
ทา่นไดใ้ชเ้งินสว่นตวัตอ่เดือนเทา่ไหร.่.......................................................................................................... 
ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นให้กบัสมาชิกครอบครัวเดือนละเทา่ไหร ่ .................................................................  
คา่ใชจ้า่ยของทา่นในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงินเทา่ไหร ่ ...........................................................................   
ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยให้ทา่น ..................................................................................
ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เชน่ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่โรงแรม คา่อาหาร ..................................................... 
ถา้มคีนออกคา่ใชจ้า่ยให้ทา่นไปองักฤษ เขาไดจ้า่ยให้เป็นจ านวนเงินเทา่ไหร ่ ...............................................  
 
หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้  

 


