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วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

15.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน 

ETIHAD AIRWAYS เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หน้าท่ี

บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการ

เดินทาง 

18.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY405 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง)  

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง  

 

วนัท่ีสอง อาบูดาบี-เอดินเบิรก์-ปราสาทเอดินเบิรก์ 

02.10 น. ออกเดินทางสู่เอดินเบิรก์ ดว้ยเท่ียวบินท่ี EY027 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง)  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8 ชัว่โมง) 

07.20 น. ถึงสนามบินเอดินเบิร์ก  ประเทศสก๊อตแลนด์ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  

น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านเข ้าสู่ เมืองเอดินเบิ ร์ก ( Edinburgh) เมื องหลวงของ สก๊อตแลนด์ (Scotland) 

ดินแดนท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีสวยงาม น าท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า สู่ถนนรอยัลไมล์ ( Royal 

Mile) ถนนสายส าคัญท่ีเช่ือมสู่พระต าหนักโฮล่ีรู๊ด (Palace of Holyrood House) ซ่ึงเป็น ท่ี

ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด ์และเคยเป็นท่ีประทับของพระนางแมรีแห่ง 

สก๊อต ฝั่งตรงขา้มเป็นรฐัสภาแห่งชาติสก๊อตอันน่าภาคภูมิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บ่าย แล้วน าท่าน เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburgh Castle) อันสง่างามดว้ยท าเลท่ีตั้งบน

เนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นท่ีประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็น

ส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียง

ราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปีท่ีผ่านมา, 

โบสถ์เซนต ์มากาเร็ต สรา้งในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 เพ่ือร าลึกถึงพระมารดาของกษตัริย์เดวิดท่ี 

1 แล้วเข ้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนท่ีเป็น The Palace จดัแสดงเกี่ยวกับเร่ืองราวของราชวงศ์

แห่งสก๊อต           
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

  น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั PREMIER INN HOTEL EDINBURGH หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม เอดินเบิรก์ – วินเดอรเ์มียร ์– ล่องทะเลสาบ – แมนเชสเตอร ์

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันออกเดินทางสู่ เมืองวินเดอรเ์มียร ์(Windermere) (ระยะทาง 241 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3.30 ชม.) สู่เขต เลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติท่ีไดร้บัการ

ขนานนามว่าดีและสวยท่ีสุดของอังกฤษ ท่ีกวา้งขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง น า

ท่านสัมผัสกบับรรยากาศของ ดว้ยการ ล่องเรือเลคดิสทริค ท่ีท่านจะไดช่ื้นชมกบัความเป็น

ธรรมชาติในทะเลสาบจากแอมเบิลไซดสู่์เมืองเบาวเ์นส ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามย่ิง 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย จากน้ันออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร ์(Manchester) (ระยะทาง 136 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองอุตสาหกรรมท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรม

แห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่ีตั้งของ

สโมสรท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอลใหญ่ 2 สโมสร ไดแ้ก่ 

แมนเชสเตอร ์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ ซิต้ี และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร ์ เคาน์ต้ี          

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั MERCURE MANCHESTER HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ – CHESHIRE OUTLET – ลิเวอรพู์ล   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าคณะแวะชม สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium)  ของสโมสร  

แมนยูฯ ท่ีจดัว่ารวยท่ีสุดในโลก เป็นสนามท่ีใหญ่เป็นอันดบั 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอล

ไดม้ากถึง 76 ,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนาม

ฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดบัท่ี 11 ของยุโรปนอกจากน้ันยัง

เป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษท่ี ยูฟ่า รบัรองเป็นสนาม 5 ดาว (ไม่รวมบัตรเขา้ Museum) ท่ี

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
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รวบรวมประวติัความเป็นมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งสโมสร และ ยังมีส่ิงของ ถ้วยรางวลัต่างๆ แสดง

โชวอ์ยู่ด้วย  จากน้ันอิสระให้ท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกของทีมท่ีท่านช่ืนชอบในรา้น MEGA 

STORE ท่ีมากมายไปด้วยของท่ีระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล  (หมายเหตุ ไม่

สามารถเขา้ชมสนามฟุตบอลและพิพิธภัณฑ์ได ้เช่น ในวนัท่ีมีการแข่งขัน ฯลฯ ) จากน้ัน

น าท่านเดินทางสู่ CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการช๊อปป้ิง 

บ่าย  ใหเ้วลาท่านอิสระท่ี CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET เพ่ือซ้ือสินค้าท่ีลดราคาแบบสุดๆ

  อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซ้ือสินค้ามีกว่า 140 ร้านคา้ อาทิ เช่น Amani, Barbour, Gap, 

  Diesel, French Connection,Polo Ralph lauren, Hugo , Boss, Samsonite, Burbury,  

  Superdry, Calvin Klein, Next, Mulburry, M&S Outlet ฯลฯ จากน้ันออกเดินทางสู่เมือง 

  ลิเวอรพู์ล (Liverpool) (ระยะทาง 25 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  ไดร้ับการ

  ยกย่องใหเ้ป็นเมืองวฒันธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถ่ินก าเนิดของวงดนตรีส่ี

  เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั NOVOTEL LIVERPOOL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีห้า ลิเวอรพู์ล-สเตรทฟอรด์  อพัออนเอวอน – คารด์ิฟฟ์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

    น าท่านแวะถ่ายรูปสนามแอนฟิลด ์สนามเหย้าของทีมลิเวอรพู์ล ยอดทีมแห่งถ่ินเมอซ่ีไซด์ 

       เดินทางต่อสู่ เมืองสเตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) (ระยะทาง 215 กม. ใชเ้วลา 

  เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  เมืองท่ีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าเอวอน  อันเป็นบ้านเกิดของ  

  วิลเล่ียม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare ) กวีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของอังกฤษ  น าท่านเท่ียว

  ชมเมืองสเตรทฟอรด์ ซ่ึง ร่มร่ืนไปด้วยสวนสาธารณะ  น า ชมบ้านเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก) 

  และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity แม่น ้าเอวอนอันเงียบ

  สงบ และสถานท่ีในประวติัศาสตรท่ี์เกี่ยวข ้องกบักวีเอกผู้น้ี อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก

  จากรา้นคา้มากมาย              
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

จากน้ันเดินทางต่อสู่ เมืองคารด์ิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส ์(Wales) (ระยะทาง 

160 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หน่ึงในเครือจกัรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตั้งของ

ปราสาทคารดิ์ฟฟ์ เดิมเป็นท่ีพ านักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไวด้ว้ยก าแพง

โบราณ จากน้ันผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง 

สวนสาธารณะคารดิ์ฟฟ์, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารท่ีท าการของรฐั 

และแวะถ่ายรูปปราสาทคารดิ์ฟฟ์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั CLAYTON HOTEL CARDIFF หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหก คารด์ิฟฟ์ – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  ออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) (ระยะทาง 95 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ       

  1.30 ชม.) ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น ้ าเอวอนในบริเวณท่ีมีน ้ าพุรอ้นธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ิน

  ฐานของชาวโรมันสมัยท่ียังเรืองอ านาจ และเป็นผู้สรา้ง โรงอาบน ้าโรมัน (Roman Bath) และ

  ยังไดเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987  

น าท่านถ่ายรูปดา้นนอก พิพิธภัณฑ์น ้ าแร่รอ้นโรมัน (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวัติ

การค้นพบท่ีน่าสนใจปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมือง คือ บริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบ่อ

น ้าแร่ร้อนคิงส์ (TheSacred Spring)  ส่วนท่ีสอง คือ บริเวณวดั และส่วนท่ีสาม คือ บริเวณท่ี

เปิดบริการให ้ นักท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใชบ้ริการน ้ าแร่ซ่ึงมีทั้ งสระว่ายน ้ า, บ่อน ้าแร่เย็น-

รอ้น,หอ้งอบไอน ้าและส่วนท่ีเป็น Turkish Bath   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่  เมื องซาลิสบัวรี่  (Salisbury) น าท่านชม  เสาหินสโตนเฮ้นจ ์

(Stonehenge) (ระยะทาง 64 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์

ของโลกในยุคก่อนประวติัศาสตร ์มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ 

 กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซ่ึงไม่มีใครทราบวตัถุประสงคใ์นการสรา้งอย่างชดัเจน  
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  จากน้ันน าท่านเดินทางเข ้าสู่  มหานครลอนดอน (London) (ระยะทาง 141 กม. ใช้เวลา

  เดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองท่ีเป็นศูนย์กลางส าคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ

  ประวัติศาสตร์ของโลก  เป็นผู้น าดา้นการเงิน การเมือง การส่ือสาร การบันเทิง แฟชัน่ ศิลปะ 

  และเป็นท่ียอมรบัว่ามี อิทธิพลไปทั ่วโลก และยังเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่และส าคญัของยุโรป

  อีกดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (FISH&CHIPS) 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั HOLIDAY INN HOTEL WEST , LONDON หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีเจด็ ซิต้ีทัวร ์ลอนดอน – BIG BEN  – พิคคาดิลลี สแควร ์– สนามบินฮีทโธรว ์  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเท่ียวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลล่ีเซอรค์ัส (Piccadilly Circus) เดิมเป็นวง

  เวียนท่ีบรรจบของถนน 6 สาย มีน ้ าพุ และรูปป้ันอีรอสตรงกลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน์ ย่าน

  ชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่าน จตัุรสัทราฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) ท่ีรายล้อม

  ไปดว้ยอาคารท่ีน่าสนใจ ผ่าน มหาวิหารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญ่

  เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานท่ีใชจ้ดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลด้ี

  ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเข ้าสู่จ ัตุรัสรฐัสภา  ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของมหาวิหารเวสท์

  มินส์เตอร ์(Westminster Abbey) ท่ีตั้งของรฐัสภาอังกฤษมาตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 16 และยัง

  เป็นท่ีตั้งของหอนาฬิกาท่ีรูจ้กักนัดีในนามหอนาฬิกาบิกเบน (Big ben) ท่ีมีความสูง 320 ฟุต 

  ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชัว่โมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสุดในโลกและฝั่งตรงขา้มท่ีมีแม่น ้ า

  เทมส์กั้นอยู่เป็นท่ีตั้งของ ชิงช้าสวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) ชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดใน

  ยุโรป  จากน้ันน าท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของพระราชวังบั้คก้ิงแฮม (Buckingham 

  Palace) ท่ีประทับของพระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน     

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี เมนูเป็ดย่าง โฟรซี์ซัน่ 

จากน้ันพาท่านเลือกซ้ือส้ินคา้ใน ย่านไนซ์บริดจ ์(Knights Bridge)  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ

ห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัอย่าง ฮารวี์ย ์นิโคล(Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ท่ี

ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ชั้นน าจากทัว่ทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮรร์อดส์ท่ีนิยมกนั
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อย่างมาก รวมทั้งมีรา้นคา้แฟชัน่มากมายตั้งอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, 

Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally  และยังมี ถนนสโลน(Sloane 

Street) ท่ีเป็นท่ีตั้งของรา้น Super Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, 

Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai 

Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

17.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว ์เพ่ือใหท่้านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ 

มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

20.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอรเ์วย์ เท่ียวบินท่ี EY018 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7.30 ชัว่โมง) 

 

วนัท่ีแปด อาบูดาบี – กรุงเทพฯ   

07.05 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบิน 

08.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอติฮัด แอรเ์วย์ เท่ียวบินท่ี EY408 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 

18.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทับใจ 

 

*************************************** 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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อตัราค่าบริการ   
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12

ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน

12ปี) 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

16 - 23 กนัยายน 2560 51,999 51,999 51,999 9,000 34,999 

18 – 25 ตุลาคม 2560 54,999 54,999 54,999 9,000 36,999 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน** 

**ไม่รวมค่าวีซ่าองักฤษ** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผู้โดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผู้โดยสารไม่ครบจ  านวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ท่ีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 
  

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท  าให้หอ้งพกัแบบหอ้เด่ียว 
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(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไมติ่ดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ทา่น 
ซ่ึงถ้าเข้าพกั 3 ทา่น อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญก่บั 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้อง
แยกห้องพักเน่ืองจากโรงแรมนั้นไมส่ามารถจัดหาได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพัก 

     2.   โรงแรมในยุโรปส่วนใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
  3.   กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักใน 

เมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  
4.  โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมี 

ขนาดกะทดัรัต และไมมี่อ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และห้อง 
แต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกนั 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบ ริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ท่านละ 12 ปอนด/์ทริป/ท่าน (2ปอนด/์วนั/ท่าน)  
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 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 16 ปอนด/์ทริป/ท่าน (2ปอนด/์วนั/ท่าน)  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการย่ืนวีซ่าสหราชอาณาจกัร(กรณีให้ย่ืนวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+บริการ 

5,000บาท) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจ ันทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผู้มี ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษทัไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเข ้า

ใหค้รบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แล้ว 
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2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจ ันทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้ งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมี นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจง้ให้กบันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคล้อง
กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับ ผิดชอบใดๆ ต่อความ เสียหายหรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใตท้้อง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าองักฤษ 

 

**ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัท าการ ไม่รวมวนัเสาร-์อาทิตย์ และวนัหยุดนักขตัฤกษ*์* 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอรต์ หากได้ย่ืนเข ้าไปแล้ว ดังน้ันถ้าท่านรูว่้าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษัท

ทัวรฯ์ เพ่ือขอย่ืนวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

การเตรียมเอกสาร 

**กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอย่ายึดติดกบัการย่ืนในสมัยก่อน**  

1. หนังสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้ นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. 2 รูป พ้ืนฉากหลังรูปตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะ

พ้ืนเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการ

เทียบรูปกบัหน้าวีซ่าท่ีเคยได)้  

3. ส าเนาบัตรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใชค้ าน าหน้าเป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. ส าเนาใบมรณะบัตร  

8. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล (ถ้าหากมีการเปล่ียน) 

9. สูติบัตร(กรณีเด็กต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบัตรมา) 

10. กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์ (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งย่ืนเอกสาร

เพ่ิมเติมดงัน้ี  

 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่า

การเขตหรืออ าเภอ เท่าน้ัน และให้ระบุ ว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับ ใคร (ระบุช่ือ ) มี

ความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครวั 
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 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ันและใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ
อ าเภอเท่าน้ันและใหร้ะบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

11. หลักฐานการท างาน**(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรียน) ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน 

นับจากวนัย่ืน  

ท าเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน สะกดช่ือ-นามสกุลใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์** 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ   TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้อ งระบุสถานฑูตและ

ประเทศ)จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุวนัออกจดหมาย , วนัเขา้ท างาน, และเงินเดือน 

 กรณีผู้เดินทางเป็นเจา้ของรา้นคา้: ใชท้ะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้เป็นเจา้ของรา้นคา้ 

 กรณีพนักงานบริษทั: ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการ

ว่าจา้ง / เงินเดือน  

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: ใชห้นังสือรบัรองจากหน่วยงาน  

 กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา น้ันว่าก าลังศึกษาอยู่ ระบุ

ชั้นปีท่ีศึกษา  

12. หลักฐานการเงิน(ก รุณาเตรียมให้ถู กต้อง ใช้ทั้ ง Bank guarantee และ STATMENT เล่ม

เดียวกนั) 

 หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรพัย์ (Saving account) 

ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือเจ ้าของบัญชีใหค้รบถ้วน (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กต้องตามหน้า

พาสปอรต์) มีอายุไม่เกิน 20 วนั นับจากวนัท่ีย่ืนวีซ่า 

 STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้ นไปจากเดือนท่ีจะย่ืนวีซ่า มียอดเงินไม่ต า่กว่า 100,000 

บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (สะกดช่ือ-นามสกุล

ใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์)มีอายุไม่เกิน 20 วนันับจากวนัท่ีย่ืนวีซ่า 

 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรพัย์อัพเดทใหเ้ป็นปัจจุบันและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หน้าท่ีสถานทูต

ในวนัสัมภาษณ์ 
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** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรพัย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ** 

 

หมายเหตุหากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไป

เป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนา

สมุดบัญชี 

 บัญชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบัญชีออมทรพัย์ (Saving)มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ัญชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 

o หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee)ของบัญชีฝากประจ า (Fixed account) 

ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบัญชีใหค้รบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วนันับจากวนัท่ีจะย่ืนวีซ่า 

o ส าเนาสมุดบัญชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต า่กว่า 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน  
 

หมายเหตุหากตอ้งการรบัรองการเงินใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 

 หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบัญชี รบัรองค่าใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้ง

ระบุช่ือผู้ถูกรับรองในจดหมายดว้ย) (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์)อายุไม่เกิน 

20 วนันับจากวนัท่ีจะย่ืนวีซ่า  

 กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์

ว่าเป็นคนในครอบครวัเดียวกนั 

 

กรณีนายจา้งรบัรองค่าใช้จา่ยให้ลูกจา้ง 

 จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผู้รบัรองค่าใชจ้่าย พิมพเ์ป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 

 หนังสือรบัรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

 

(กรุณาไม่ตอ้งแนบเอกสารบัญชีกระแสรายวนัเน่ืองจาก  

สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบัญชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 
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แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าอังกฤษ 
***ผู้สมคัรต้องกรอกแบบฟอร์มฉบับนี ้ 1 ท่าน ต่อ 1 แบบฟอร์ม*** 

เจ้าหน้าที่จะน าข้อมูลด้านล่างนีไ้ปกรอกลงแบบฟอร์มออนไลน์ของสถานทูตองักฤษ  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลตามพาสปอร์ต / ข้อมูลการเดินทาง 

1.1 ช่ือ - นามสกุล............................................................................................................................................................................... 
1.2 ช่ือ – นามสกุล (เดิม) หากมีการเปลี่ยน......................................................................................................................................... 
1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด...............................เพศ............................สัญชาติ..........................จังหวัดท่ีเกิด................................................. 
1.4 พาสปอร์ตปัจจุบนั  หมายเลข..........................สถานท่ีออก........................วันท่ีออก..........................วันหมดอายุ...................... 
1.5 พาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) หมายเลข........................วันท่ีออก........................วันหมดอายุ...................พาสปอร์ตอยู่ท่ี.................. 
1.6 คุณเดินทางร่วมกับใคร 

ช่ือ – นามสกุล...........................................วนั/เดอืน/ปีเกิด…………….สัญชาติ………….มีวีซ่าอังกฤษหรือยัง........................ 
ช่ือ – นามสกุล...........................................วัน/เดือน/ปีเกิด…………….สัญชาติ………….มีวีซ่าอังกฤษหรือยัง........................ 

1.7 วัน/เดือน/ปี ท่ีวางแผนเดินทางมาถึง UK....................................................จ านวนวันท่ีตัง้ใจพ านัก........................................วัน 
1.8 ช่ือท่ีอยู่หลักใน UK ท่ีอยู่............................................................................................................................................................. 

.............................................................................เบอร์ติดต่อ.............................................อีเมล์.............................. ................... 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลส่วนบุคคล / ประวัติการเดินทาง 

2.1 ท่ีอยู่ปัจจุบนัในการติดต่อท่าน ท่ีอยู่.................................................... ........................................................................................... 
      ...........................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์...................................... 
      เบอร์มือถือ............................................เบอร์ติดต่อส ารอง...................................................อีเมล์................................................. 
2.2 คุณอาศัยอยู่ท่ีน่ีมานานเท่าใด.............ปี............วัน (ดูได้จากทะเบยีนบ้าน) 
2.3 ท่ีอยู่ส าหรับการติดต่อของการยื่นวซ่ีาในครัง้นี ้(กรณีต่างจากข้อ 2.1)........................................................................................... 
      ...........................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์...................................... 
2.4 ท่านเคยได้รับวีซ่าอังกฤษมาก่อนหรือไม่............................ถ้าเคยกรุณาระบุหมายเลขวซ่ีา.......................................................... ประเภทวีซ่า

.....................................วนัท่ีออก.............................................วันหมดอายุ.............................................................. 
2.5 ภายใน 10 ปี ท่านเคยเดินทางไปอังกฤษหรือไม่............................ถ้าเคยกรุณาระบุ 

วันท่ีเข้าอังกฤษ............................วนัท่ีออกจากอังกฤษ...........................จุดประสงค์ท่ีเดินทาง........................................... 
2.6 ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าของประเทศใดหรือไม่................................................................... ........................................................... 
2.7 ประเทศต่างๆ(ในกลุ่มโซนยุโรป)ท่ีท่านเคยเดินทางไป ภายใน 10 ปี 
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ประเทศ........................................วันท่ีเดินทาง.....................................จุดประสงค์ท่ีเดินทาง............................................. 
ประเทศ........................................วันท่ีเดินทาง.....................................จุดประสงค์ท่ีเดินทาง.......................... ................... 
ประเทศ........................................วันท่ีเดินทาง.....................................จุดประสงค์ท่ีเดินทาง............................................. 

2.8 ภายใน 10 ปี ท่านเคยถูกปฏิเสธในการเข้าเมืองโดย เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่.............................................................. 
2.9 ภายใน 10 ปี ท่านเคยถูกเนรเทศ ส่งตัวกลบั ขอให้ออกจากประเทศ ใดๆหรือไม่......................................................................... 

ส่วนท่ี 3 รายละเอียดด้านครอบครัว 

3.1 สถานะภาพปัจจุบนัของท่าน โสด สมรส หย่า หม้าย................................................................................................ ..................... 
3.2 ช่ือ นามสกุล คู่สมรส........................................................หมายเลขพาสปอร์ต(ถ้ามี).......................วันเดือนปีเกิด....................... 
      จังหวัดท่ีเกิด............................สัญชาติ............................. 
      คู่สมรสพักอยู่ท่ีอยู่เดียวกับท่านตามข้อ 2.1 หรือไม่ ถ้าแตกต่างกรุณาระบุ..................................................................................... 
      ..................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์............................................... 
      คู่สมรสเดินทางกับท่านด้วยหรือไม่............................................................................................................................................... 
3.3 ช่ือ นามสกุลบดิา.........................................................วันเดือนปีเกิด.......................จ.ท่ีเกิด.......................สัญชาติ....................... 
3.4 ช่ือ นามสกุลมารดา......................................................วันเดือนปีเกิด.......................จ.ท่ีเกิด......................สัญชาติ....................... 
3.5 ท่านมีบุตรหรือไม่.................................ถ้ามี จ านวนบุตร.................................คน 

กรุณาให้รายละเอียดบุตรของท่าน 
ช่ือ/นามสกุล............................................วัน/เดือน/ปีเกิด..............จังหวัดท่ีเกิด..............หมายเลขพาสปอร์ต..................... 
ช่ือ/นามสกุล............................................วัน/เดือน/ปีเกิด..............จังหวัดท่ีเกิด..............หมายเลขพาสปอร์ต..................... 
ช่ือ/นามสกุล............................................วัน/เดือน/ปีเกิด..............จังหวัดท่ีเกิด..............หมายเลขพาสปอร์ต..................... 

3.6 บุตรทุกคนพักอยู่ท่ีอยู่เดียวกับท่านตามข้อ 3.1 หรือไม่ ถ้าแตกต่างกรุณาระบุ............................................................................... 
      ...........................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์...................................... 
3.7 มีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี (ไม่ใช่บุตร) ร่วมเดินทางกับท่านในครัง้นีห้รือไม่.............................ถ้ามีกรุณาระบุ 

ช่ือ/นามสกุล.........................................วัน/เดือน/ปีเกิด....................จังหวัดท่ีเกิด..................หมายเลขพาสปอร์ต.............. 
ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเด็ก........................................................................................................................................ 

ส่วนท่ี 4  ข้อมูลด้านการงาน / การศึกษาและด้านการเงิน 

4.1 ระบุอาชีพปัจจุบนัของคุณ ช่ือบริษัท / ช่ือสถานศึกษา ...............................................ท่ีอยู่............................................................. 
       ..............................................................................................................................รหัสไปรษณีย์....................................... 

ต าแหน่งงานหรือระดับชัน้............................................วันท่ีเร่ิมงานนีห้รือเร่ิมการศึกษา.................................................... 
เบอร์โทรศัพท์.................................เบอร์โทรสาร...........................อีเมล์(นายจ้าง) ............................................................. 

4.2 รายได้ต่อเดือน โดยประมาณของท่าน..............................................ท่านมีรายได้อ่ืนๆหรือไม่..................................................... 
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4.3 ท่านมีเงินสะสม รายรับอ่ืนๆ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ หรือไม่............................ระบุประเภทและยอดประมาณ............................... 
4.4 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัว...................................................................................................................... 
4.5 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตอ่เดือนของตัวท่าน.................................................................................................................................... 
4.6 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการเดินทางท่องเท่ียวในครัง้นี .้.............................................................................................................. 
4.7 ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน............................................................................................................................... 
4.8 ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าท่ีพัก ค่าอาหารให้กับท่าน..................................................................................................... 
4.9 ท่านมีผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครัง้นีใ้ห้ทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นจ านวนเงินเท่าไร ............................................................. 
 

กรุณาแนบส าเนาพาสปอร์ต และหน้าวีซ่า UK (ถ้ามี) มาด้วยเพื่อการกรอกข้อมูลที่ ถูกต้อง 

หากสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรง ที่เบอร์ 091-992-9240 
 
 

 

 ผู้สมคัรทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อตามความจริงและโดยละเอียด 
การพิจารณาอนุมตัิวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการอ านวย

ความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ 


