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 เร ิม่เพยีง 59,900.- 

 

 

สกอตแลนด ์เวลส ์องักฤษ 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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 เขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์ (Edinburge Castle)  

 เขา้ชมสนามฟตุบอลของทมีปีศาจแดง แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด (Old Trafford Stadium) 

 เทีย่วบา้นเกดิของวลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare ) 

 ชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) อดตีทีย่ ิง่ใหญแ่ละรุง่เรอืงของชาว

โรมนัทีเ่มอืงบาธ  

 ตืน่ตาตืน่ใจกบัเสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก  

 ชอ้ปป้ิงจใุจทีห่า้งแฮรร์อดส ์และถนนออ๊กฟอรด์ ใจกลางกรงุลอนดอน (London)   

        ก าหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที ่  8-15 พ.ค., 22-29 พ.ค.  61 59,900.- 

วนัที ่  5-12, 19-26 ม.ิย. 61 59,900.- 

วนัที ่  10-17, 24-31 ก.ค. 61 62,900.- 

วนัที ่  8-15 ส.ค. 61 62,900.- 

  

*** ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่*** 

คา่ธรรมเนยีมวซี่าทา่นละ 5,600 บาท  

(ไมร่วมคา่แปลเอกสารทีต่อ้งมตีราประทบัของสถาบนัแปลภาษา) 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – กลาสโกว ์– ปราสาทเอดนิบะระ ✈ ✈ O 
NOVOTEL EDINBURGH 
PARK 

3 
เอดนิบะระ – แมนเชสเตอร ์– เขา้ชมสนามฟตุบอลโอลด ์ 

แทรฟฟอรด์ – ลเิวอรพ์ลู 
O O O NOVOTEL LIVERPOOL 

4 ลเิวอรพ์ลู – เมอืงสแตรทฟอรด์ – คารด์ฟิฟ์  O O O 
CLAYTON HOTEL 
CARDIFF  
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5 คารด์ฟิฟ์ – เมอืงบาธ – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน O O O 
HOLIDAY INN LONDON 
WEST 

6 อสิระเทีย่วชมลอนดอนตามอธัยาศัย O X X 
HOLIDAY INN LONDON 
WEST 

7 
เทีย่วลอนดอน – หอนาฬกิาบกิเบน – Bicester Village outlet – 

สนามบนิ 
O O ✈  

8 ดไูบ  – กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈  

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพฯ 

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง      กรงุเทพฯ  – ดไูบ – กลาสโกว ์– เอดนิบะระ – ปราสาทเอดนิบะระ 

01.15 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385  

***คณะเดนิทางเดอืน ก.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 01.35 น. 

ถงึดไูบ เวลา 04.45 น.*** 

 

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

07.50 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่ลาสโกว ์ ประเทศสก็อตแลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 027  

12.35 น. ถงึสนามบนิกลาสโกว ์ประเทศสก็อตแลนด ์(Scotland) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ชั่วโมงและจะเปลี่ยนเป็น 7 ชั่วโมงในวันที่ 28 ตุลาคม 2561)    

น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงเอดนิ

เบริก์ (Edinburgh) เมอืงหลวงของสก็อตแลนด ์(Scothland) ดนิแดนทีต่ัง้

อยู่ในพื้นที่ที่สวยงาม น าท่านเดนิทางสู่ย่านเมืองเก่า สู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal 

Mile) ถนนสายส าคัญทีเ่ชือ่มสูพ่ระต าหนักโฮลีรู่๊ด (Palace of Holyrood House) 

ซึง่เป็นทีป่ระทับของพระราชนิี เวลาเสด็จเยอืนสกอตแลนด ์และเคยเป็นทีป่ระทับ

ของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่า

ภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั จากนัน้น าทา่นเขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ 

(Edinburgh Castle) อนัสงา่งามดว้ยท าเลทีต่ัง้บนเนนิเขาสงู มองเห็นเดน่เป็น

สง่าจากทุกมมุเมอืง เคยเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิส์ก๊อต แบง่เป็นสว่นต่างๆอยา่ง

ระยะทาง 65 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.15 ชม. 
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น่าชม อาท ิสว่นของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญ่เรยีงราย 

รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีทีผ่่าน

มา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที่ 12 เพื่อร าลกึถงึพระมารดา

ของกษัตรยิ์เดวดิที่ 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชัน้ในส่วนที่เป็น The Palace จัด

แสดงเกีย่วกบัเรือ่งราวของราชวงศแ์หง่สก็อต 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL EDINBURGH PARK หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง   เอดนิบะระ – แมนเชสเตอร ์  

                                           – เขา้ชมสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ – ลเิวอรพ์ลู  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ท าการเชค็อนิสมัภาระ  

 จากนัน้ออกเดนิทางสู่เมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมอืงอุตสาหกรรม   

ทีม่ชี ือ่เสยีงจากการเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศลิปะ 

สือ่ และธุรกจิขนาดใหญ่ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีต่ัง้ของสโมสรทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังใน

วงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์

ยไูนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซติี ้และสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร ์เคานต์ี ้  

ระยะทาง 388 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าคณะเขา้ชมสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium 

and Museum Tour) ของสโมสรแมนยูฯ ทีจ่ัดว่ารวยทีส่ดุในโลก เป็นสนาม

ทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรอง

จากสนามเวมบลยี ์สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทีม

ชาตอิังกฤษเพียงแห่งเดยีว และใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนัน้ยัง

เป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทัง้เขา้ชม

พพิธิภณัฑ ์(Museum) ที่รวบรวมประวัตคิวามเป็นมาตัง้แต่เริม่ก่อตัง้สโมสร 

และ ยงัมสี ิง่ของ ถว้ยรางวัลตา่งๆ แสดงโชวอ์ยูด่ว้ย จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้

ของทีร่ะลกึของทมีทีท่่านชืน่ชอบในรา้น MEGA STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของ

ทีร่ะลกึหลากหลายชนดิส าหรับแฟนบอล ***หมายเหตุ หากไมส่ามารถเขา้

ชมสนามฟุตบอลและพพิธิภณัฑไ์ด ้เช่น ในวนัทีม่กีารแขง่ขนั ฯลฯ ทาง

บรษิทัขอคนืคา่ใชจ้า่ย 700 บาท ตอ่ท่าน*** จากนัน้ออกเดนิทางสู่เมอืง     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 34 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

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
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ลเิวอรพ์ูล (Liverpool) ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 

2008 และยังเป็นเมอืงถิน่ก าเนดิของวงดนตรสีีเ่ต่าทองหรอืเดอะบทีเทลิ ความ

รุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองท่าส าคัญ มีการติดต่อคา้ขายกับ

แครบิเบียน, ไอร์แลนด์ และแผ่นดินใหญ่ยุโรป  น าท่านชมบรเิวณท่าเรอื

อลัเบริต์ (Albert Dock) โดยบรเิวณท่าเรอืประกอบไปดว้ยอาคารท่าเรอืและ

คลังสนิคา้  ชมตกึรอยลัลเิวอร ์(Royal Liver Building) อกีหนึง่อาคารทีถ่อื

วา่เป็นสญัลักษณ์และมชีือ่เสยีงของเมอืงลเิวอรพ์ลู  

ประมาณ 45 นาท ี

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL LIVERPOOL หรอืเทยีบเทา่  

      

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง   ลเิวอรพ์ลู – เมอืงสแตรทฟอรด์ – คารด์ฟิฟ์ เมอืงหลวงประเทศเวลส ์                                       

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมอืงทีต่ัง้

อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ าเอวอน อันเป็นบา้นเกดิของ วลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์(William 

Shakespeare) กวทีีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของอังกฤษ  น าทา่นเทีย่วชมเมอืงแสตรท

ฟอรด์ ซึง่ ร่มรืน่ไปดว้ยสวนสาธารณะ น าชมบา้นเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก) และ

ชวีติความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดีต ชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity แม่น ้าเอ

วอนอันเงยีบสงบ และสถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับกวเีอกผูน้ี้ อสิระให ้

ทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึจากรา้นคา้มากมาย  

ระยะทาง 215 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี    

บา่ย จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองคารด์ฟิฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส ์

(Wales) หนึ่งในเครอืจักรภพ กลางใจเมอืงเป็นที่ตัง้ของปราสาทคารด์ิ๊ฟ เดมิ

เป็นทีพ่ านักของขนุนางผูป้กครองเมอืง ถกูลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ จากนัน้

ระยะทาง 160 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.40 ชม. 

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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ผ่านชมศาลาว่าการเมือ งแล ะกลุ่ มอาคารโบราณ เก่าแก่ผ่ านชมเมือ ง 

สวนสาธารณะคารด์ิ๊ฟ, สนามกฬีามลิเลนเนยีม, อาคารทีท่ าการของรัฐ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม CLAYTON HOTEL CARDIFF หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง   คารด์ฟิฟ์ – เมอืงบาธ – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงบาธ (Bath) ตัง้อยูใ่นหบุเขาของแมน่ ้าเอวอนในบรเิวณที่

มนี ้าพรุอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชาวโรมนัสมยัทีย่งัเรอืงอ านาจ และเป็น

ผูส้รา้งโรงอาบน า้โรมนั (Roman Bath) และยังไดเ้ป็นเมืองมรดกโลกจาก

องคก์ารยเูนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้แร่

ร ้อนโรมนั (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการคน้พบที่ น่าสนใจ 

ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมอืง คอื บรเิวณที่เป็นทีต่ัง้ของบ่อน ้าแร่รอ้น

คงิส ์(The Sacred Spring)  สว่นทีส่อง คอื บรเิวณวัด และสว่นทีส่าม คอื บรเิวณ

ทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กท่องเทีย่วหรอืชาวเมอืงใชบ้รกิารน ้าแร่ซ ึง่มทีัง้สระว่ายน ้า, บ่อ

น ้าแรเ่ย็น-รอ้น,หอ้งอบไอน ้า และสว่นทีเ่ป็น Turkish Bath   

ระยะทาง 92 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (FISH&CHIPS)  

บา่ย น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงซาลสิบวัรี ่(Salisbury) น าท่านชมเสาหนิสโตน

เฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกในยคุกอ่นประวัตศิาสตร ์มี

อายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหนิขนาดใหญ่ ตัง้อยูก่ลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึง่

ไมม่ใีครทราบวัตถุประสงคใ์นการสรา้งอย่างชดัเจน จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่

มหานครลอนดอน (London) เมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางส าคัญทางธุรกจิ การเมอืง 

วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรข์องโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง การสือ่สาร 

การบันเทงิ แฟชั่น ศลิปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามอีทิธพิลไปทั่วโลก และยังเป็น

เมอืงทอ่งเทีย่วทีใ่หญแ่ละส าคัญของยโุรปอกีดว้ย   

ระยะทาง 62 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

 
 
 

ระยะทาง 136 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEST หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่กของการเดนิทาง  อสิระเทีย่วชมลอนดอนตามอธัยาศยั  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื ค าแนะน า และ ทางบรษิทัไม่

มรีถบรกิารสง่ คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 

 

อสิระเทีย่วชม หอคอยแห่งลอนดอน  เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการ

ตัง้อยูบ่นฝ่ังแม่น ้าเทมสใ์นกรุงลอนดอนในอังกฤษเป็นพระราชวังทีเ่ดมิสรา้งโดย

พระเจา้วลิเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมือ่ปี ค.ศ. 1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโร

มาเนสก ์พระราชวังเป็นรูจ้ักกันในนามว่า “หอคอยแห่งลอนดอน” หรอื “หอ” ใน

ประวัตศิาสตร ์ตัวปราสาทตัง้อยูภ่ายในโบโรแห่งทาวเวอรแ์ฮมเล็ทสแ์ละแยกจาก

ดา้นตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ดว้ยลานโล่งทีเ่รยีกว่า

เนนิหอคอยแหง่ลอนดอน หรอื “ทาวเวอรฮ์ลิ” (Tower Hill) ยโุรป   

 

อสิระเลอืกซื้อสิน้คา้ทีห่า้งดงัใจกลางกรงุลอนดอน เช่น หา้งแฮรร์อดส ์

(Harrods) ในย่านไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) จากนัน้อสิระใหท้่านได ้

สนุกกับการเลือกซื้อสินคา้ตามอัธยาศัย บรเิวณถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford 

Street) ซึง่เรยีกไดว้่าเป็นศูนยก์ลางการชอ๊ปป้ิงในกรุงลอนดอน มรีา้นคา้เสือ้ผา้

แฟชัน่ เครือ่งประดับ นาฬกิา ชือ่ดังมากมายตลอดแนวถนนกวา่ 2 กโิลเมตร อาท ิ

เชน่ Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, 

Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง  John Lewis, House of 

Fraser และ ยังมหีา้งสุดหรูอย่าง Selfridges ทีม่สีนิคา้ซปุเปอรแ์บรนด ์ตัง้อยู่

อกีดว้ย   

 

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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อสิระเลอืกซือ้ บรเิวณถนนอ๊อกฟอรด์ ยังมถีนนสายชอ้ปป้ิงชือ่ดังเชือ่มต่ออย่าง 

ถนนคารน์าบี ้(Canaby Street) แหลง่แฟชัน่สดุฮติของวยัรุน่ทีม่รีา้น G - Star 

Raw, Diesel, Replay, Vans หรือ ถนนนวิ บอนด ์(New Bond Street) ซึง่

เป็นที่ตั ้งของรา้นซุปเปอร์แบรนด์ อย่างเช่น Louis Vitton, Gucci, Prada, 

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

 

อสิระใหท้า่นเลอืกเทีย่วนอกเมอืงตามอธัยาศยั พระราชวังวนิเซอร ์(Windsor 

Castle) เป็นพระราชวังที่ประทับส าหรับการพักผ่อนสุดสัปดาห์ของพระราชนิี

องักฤษ พระราชวังนีเ้ป็นพระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกและสรา้งมามากกวา่ 900 ปี 

พระราชวังนีเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมดา้นในในสว่นทีอ่ยูร่อบก าแพง และสว่นทีเ่ปิด

ใหช้ม เป็นหอ้งตา่งๆส าหรับการใชง้านในวาระตา่งๆ 

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEST หรอืเทยีบเทา่ 

    

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง     เทีย่วลอนดอน – หอนาฬกิาบกิเบน – Bicester Village outlet –   

                                          สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์คัส (Piccadilly 

Circus) เดมิเป็นวงเวยีนที่บรรจบของถนน 6 สาย มนี ้าพุ และรูปปั้นอรีอสตรง

กลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่าน

จตัุรสัทราฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) ทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารทีน่่าสนใจ 

ผ่านมหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็น

อนัดับ 2 ของโลก สถานทีใ่ชจั้ดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชารล์ 
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และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สู่จัตุรัสรัฐสภา ถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก

ของมหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ที่ตัง้ของรัฐสภา

อังกฤษมาตัง้แต่ตน้ศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ตัง้ของหอนาฬกิาที่รูจั้กกันดใีน

นามหอนาฬกิาบกิเบน (Big ben) ที่มคีวามสูง 320 ฟตุ ตีบอกเวลาทุกหนึ่ง

ชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญ่ทีส่ดุในโลกและฝ่ังตรงขา้มทีม่แีมน่ ้าเทมสก์ัน้

อยูเ่ป็นทีต่ัง้ของชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) ชงิชา้สวรรคท์ีส่งู

ทีสุ่ดในยโุรป  จากนัน้น าท่านถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอกของพระราชวงับ ัค้ก ิง้

แฮม (Buckingham Palace) ทีป่ระทับของพระราชนิีอลซิาเบธที ่2 และพระ

สวาม ีใจกลางกรงุลอนดอน  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจนี โฟรซ์ซี ัน่ เพือ่ล ิม้รสเป็ดยา่งอนัเลือ่งชือ่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เดนิทางสู่ Bicester Village outlet อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง    

จุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดังใหท้่านให เ้ลือกสรร อาทิ เช่น Balenciaga, 

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

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

ฯลฯ 

ระยะทาง 100 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.10 ชม. 

18.00 น. พาท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮีทโธรว์ เพื่อใหท้่านไดม้ีเวลาท าคนืภาษี (Tax 

Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

ระยะทาง 81 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

20.20 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่EK 004 

***คณะเดนิทางเดอืน ก.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 20.40 น. 

ถงึดไูบ เวลา 06.35 น.*** 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง                 ดไูบ – กรงุเทพ 

07.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

09.40 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EK 372  

19.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก  เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 
โปรแกรม : สกอตแลนด ์เวลส ์องักฤษ 8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
  

ก าหนดวนัเดนิทาง:           8-15 พ.ค., 22-29 พ.ค. 61 

5-12, 19-26 ม.ิย. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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ก าหนดวนัเดนิทาง:          10-17, 24-31 ก.ค. 61 

8-15 ส.ค. 61 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  22,000.- 

***   ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 5,600 บาท   *** 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 62,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 62,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 62,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
62,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  22,000.- 

***   ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 5,600 บาท   *** 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 
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1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 2 ปอนดต์อ่คน ตอ่วนั : 8 x 2 = 16 ปอนด)์   

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดรายการเดนิทาง (14 ปอนด)์  

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

8. ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 5,600 บาท  

 

 

 

 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ า

แลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการจอง 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได  ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และโรงแรมใน

รสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

2. โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ี

ขนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี

ลักษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อัน

เนือ่งจากอบุัตเิหตุรวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การ

ผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต 

รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่

เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มี

ความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่

การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้ ี

เกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

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

 เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทาง

ราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง
ออกมาได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

GLA-EK002    หนา้ 17 จาก 23 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GLA EK002 SCOTT WALL  8D5N  ANG18-EK-W61 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก 

ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 

15 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น 

STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม า่เสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ 

จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  
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3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้อัพเดทไมเ่กนิ 15 

วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น

STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน
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หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่า

เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารแปลเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทบัตรา เทา่นัน้ 

 

            

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีำประเทศองักฤษ 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทกุขอ้ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 
ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาไทย 

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

ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสอืเดนิทาง 

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

ชือ่-นามสกลุเกา่ ทีเ่คยใชก้อ่นเปลีย่น 

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

เหตผุลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) .............................. 

เปลีย่นเมือ่วนัที ่(วนั/เดอืน/ปี) ................................... 

 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ..................................................................เชือ้ชาต.ิ.........................  

สญัชาต ิ............................ สถานทีเ่กดิ........................... ประเทศ........................... 
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ทีอ่ยู ่( ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กับทีอ่ยูปั่จจบุันคนละทีอ่ยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด) 

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

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

รหัสไปรษณีย.์.................................. ทา่นอาศัยอยูใ่นบา้นหลังนีม้าเป็นเวลา …......ปี ............เดอืน 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.......................................... 

หมายเลขโทรศัพทท์ีท่ างาน ......................................... 

หมายเลขโทรศัพทบ์า้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 

มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด ..................เลม่     

หมายเลขหนังสอืเดนิทางปัจจบุัน ........................ 

วนัทีอ่อก...............................หมดอาย.ุ............................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ......................... 

วนัทีอ่อก...............................หมดอาย.ุ.............................. 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม ่………………………………………………………………… 

วนั/เดอืน/ปี ทีเ่คยเขา้ประเทศอังกฤษครัง้ลา่สดุ .............................................  

รวมทัง้หมดกีว่นั .................... 

วตัถปุระสงคใ์นการไปครัง้ลา่สดุ (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ , นักเรยีน) 

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

ประเภทของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดรั้บ เป็นประเภทใด 

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

ระยะเวลาของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดรั้บ เริม่ตัง้แตว่นัที ่..................................... 

ถงึวนัที ่................................... 

 

ทา่นเคยไดรั้บการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอื ประเทศอืน่ๆหรอืไม ่

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

เหตผุลทีถ่กูปฏเิสธ ..........................................................  

วนั/เดอืน/ปี ทีถ่กูปฏเิสธ ....................................... 

 

ประเทศอืน่ ๆ ทีท่า่นเคยเดนิทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่นั และ

วตัถปุระสงคใ์นการไป (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ, นักเรยีน) 

1.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

2.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

3.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

4.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั  
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วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

5.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

 

สถานภาพ  

.........โสด    

........ หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย)                           

......... แตง่งานแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน)            

........ แตง่งานและมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

........ หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

 

ในกรณีสมรสแลว้ทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ                                                                                                       

ชือ่ นามสกลุ ของคูส่มรส 

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

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส

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

สถานทีเ่กดิ.................................................................................................. 

เชือ้ชาต ิ..........................................  สญัชาต ิ............................................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ทีอ่ยูปั่จจบุันของคูส่มรส 

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

 

ในกรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน                                                                                                

1.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 

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

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

สถานทีเ่กดิ................................................................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี ่

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

2.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 

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

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

............................................................................................................................... 
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สถานทีเ่กดิ................................................................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี ่

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

 

ประวตัขิองบดิา                                                                                                                                                

ชือ่ของบดิา ..........................................................  

นามสกลุของบดิา .......................................................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา .........................................  

สถานทีเ่กดิของบดิา........................................................ 

ประเทศทีเ่กดิ ......................................................  

เชือ้ชาต ิ................................... สญัชาต.ิ..................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ประวตัขิองมารดา                                                                                                                                               

ชือ่ของมารดา ........................................................  

นามสกลุของมารดา .................................................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา ..........................................  

สถานทีเ่กดิของมารดา .............................................. 

ประเทศทีเ่กดิ .............................................  

เชือ้ชาต ิ................................... สญัชาต ิ..................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

 

ขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้ดนิทางเกีย่วกับดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรับ และรายจา่ยตา่งๆ 

งานปัจจบุันท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 

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

 

ชือ่บรษัิททีท่ างาน 

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

 

ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ างาน

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

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

รหัสไปรษณีย.์......................................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ท างาน ............................................... 

เงนิเดอืน .................................บาท 
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กรณี นักเรยีน / นักศกึษา ระบชุือ่โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย 

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

ระดับชัน้ทีเ่รยีนอยู ่........................................หลักสตูรทีก่ าลังเรยีน 

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

 

ทา่นเคยท างานเหลา่นีห้รอืไม ่(ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ)  

........เคย ........ไมเ่คย 

ถา้เคย ระบอุาชพีทีท่ า , ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 

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

ชือ่ตน้สงักัดทีเ่คยท างาน 

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

 

ทีอ่ยูข่องตน้สงักัดทีเ่คยท างาน

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

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

รหัสไปรษณีย.์......................................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ท างาน ..........................................  

วนั/เดอืน/ปี ทีอ่อกจากงาน .......................................... 

 

ทา่นมสีมดุบัญชเีงนิฝากหรอืไม ่               ........ม ี     .......ไมม่ ี                                                                       

ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดวา่เป็น  บัญชอีอมทรัพย ์/ ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเทา่ไหร ่  

……………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………... 

ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทา่ไหร่

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

ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร ่

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

คา่ใชจ้า่ยของทา่นในการไปอังกฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่

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

ในการเดนิทางครัง้นี ้ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น 

..................................................................................ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เชน่ คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่โรงแรม คา่อาหาร ..................................................... ถา้มคีนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นไป

อังกฤษ เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่...............................................  

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


