
  

 
 

 

 

 

 

 



  

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

15.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร ์T สายการบิน 

ETIHAD AIRWAYS เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หน้าที่

บริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ

เดินทาง 

18.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ EY405 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง)  

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง  

วนัที่สอง อาบูดาบี-เอดินเบิรก์-ปราสาทเอดินเบิรก์ 

02.10 น. ออกเดินทางสู่เอดินเบิรก์ ดว้ยเที่ยวบินที่ EY027 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง)  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8 ชัว่โมง) 

06.45 น. ถึงสนามบินเอดินเบิรก์  ประเทศสกอ๊ตแลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  

น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านเข้าสู่ เมืองเอดินเบิร ์ก (Edinburgh) เมืองหลวงของ สก๊อตแลนด์ (Scotland) 

ดินแดนท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีสวยงาม น าท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า สู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal 

Mile) ถนนสายส าคัญท่ีเช่ือมสู่พระต าหนักโฮล่ีรู๊ด (Palace of Holyrood House) ซ่ึงเป็นท่ี

ประทบัของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นท่ีประทบัของพระนางแมรีแห่ง 

สก๊อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก๊อตอนัน่าภาคภมูิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

 

 

 

 

 

 

บ่าย แลว้น าท่าน เขา้ชมปราสาทเอดินเบิรก์ (Edinburgh Castle) อันสง่างามดว้ยท าเลท่ีตั้งบน

เนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นท่ีประทบัของกษัตริยส์ก๊อต แบ่งเป็น

ส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียง

ราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีท่ีผ่านมา, 

โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 เพ่ือร าลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเ์ดวิดท่ี 

1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชั้นในส่วนท่ีเป็น The Palace จัดแสดงเก่ียวกับเร่ืองราวของราชวงศ์

แห่งสก๊อต           



  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

  น าคณะเขา้สู่ที่พกั PREMIER INN HOTEL EDINBURGH หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม เอดินเบิรก์ – วินเดอรเ์มียร ์– ล่องทะเลสาบ – แมนเชสเตอร ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันออกเดินทางสู่ เมืองวินเดอรเ์มียร ์(Windermere) (ระยะทาง 241 กม. ใชเ้วลา

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

ขนานนามว่าดีและสวยท่ีสุดขององักฤษ ท่ีกวา้งขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง น า

ท่านสมัผัสกับบรรยากาศของ ดว้ยการ ล่องเรือเลคดิสทริค ท่ีท่านจะไดช่ื้นชมกับความเป็น

ธรรมชาติในทะเลสาบจากแอมเบิลไซด์สู่เมืองเบาวเ์นส ท่ามกลางทศันียภาพอนังดงามยิ่ง 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

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

เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองอุตสาหกรรมท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรม

แห่งแรกของโลก เป็นศนูยก์ลางศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีตั้งของ

สโมสรท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอลใหญ่ 2 สโมสร ไดแ้ก่ 

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิต้ี และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ต้ี          

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าคณะเขา้สู่ที่พกั MERCURE MANCHESTER HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่ สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ – CHESHIRE OUTLET – ลิเวอรพ์ูล   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะแวะชม สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium)  ของสโมสร  

แมนยูฯ ท่ีจดัว่ารวยท่ีสุดในโลก เป็นสนามท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ขององักฤษ รองรับแฟนบอล

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

ฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดับท่ี 11 ของยุโรปนอกจากน้ันยัง

เป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษท่ี ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว (ไม่รวมบตัรเขา้ Museum) ท่ี

รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งสโมสร และ ยงัมีส่ิงของ ถว้ยรางวัลต่างๆ แสดง

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


  

โชว์อยู่ดว้ย จากน้ันอิสระให้ท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกของทีมท่ีท่านช่ืนชอบในร้าน MEGA 

STORE ท่ีมากมายไปด้วยของท่ีระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล  (หมายเหตุ ไม่

สามารถเขา้ชมสนามฟุตบอลและพิพิธภัณฑไ์ด ้เช่น ในวนัที่มีการแข่งขนั ฯลฯ ) จากน้ัน

น าท่านเดินทางสู่ CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง 

บ่าย  ใหเ้วลาท่านอิสระท่ี CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET เพ่ือซ้ือสินคา้ท่ีลดราคาแบบสุดๆ

  อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นเลือกซ้ือสินคา้มีกว่า 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 

  ลิเวอรพ์ูล (Liverpool) (ระยะทาง 25 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  ไดร้ับการ

  ยกย่องใหเ้ป็นเมืองวฒันธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยงั เป็นเมืองถ่ินก าเนิดของวงดนตรีส่ี

  เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าคณะเขา้สู่ที่พกั NOVOTEL LIVERPOOL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้ ลิเวอรพ์ูล-สเตรทฟอรด์  อัพออนเอวอน – คารด์ิฟฟ์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

    น าท่านแวะถ่ายรูปสนามแอนฟิลด ์สนามเหยา้ของทีมลิเวอร์พลู ยอดทีมแห่งถ่ินเมอซ่ีไซด์ 

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

  เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  เมืองท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าเอวอน  อนัเป็นบา้นเกิดของ  

  วิลเล่ียม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare ) กวีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของอังกฤษ  น าท่านเท่ียว

  ชมเมืองสเตรทฟอร์ด ซ่ึง ร่มร่ืนไปดว้ยสวนสาธารณะ  น า ชมบา้นเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก) 

  และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity แม่น ้ าเอวอนอันเงียบ

  สงบ และสถานท่ีในประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกับกวีเอกผู้น้ี อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก

  จากรา้นคา้มากมาย              

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากน้ันเดินทางต่อสู่ เมืองคารด์ิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส ์(Wales) (ระยะทาง 

160 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หน่ึงในเครือจกัรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตั้งของ

ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ เดิมเป็นท่ีพ านักของขุนนางผูป้กครองเมือง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพง

โบราณ จากน้ันผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง 

สวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารท่ีท าการของรัฐ 

และแวะถ่ายรูปปราสาทคาร์ดิฟฟ์ 



  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าคณะเขา้สู่ที่พกั IBIS HOTEL CARDIFF หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก คารด์ิฟฟ์ – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) (ระยะทาง 95 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ       

  1.30 ชม.) ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น ้ าเอวอนในบริเวณท่ีมีน ้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ิน

  ฐานของชาวโรมนัสมัยท่ียงัเรืองอ านาจ และเป็นผูส้รา้ง โรงอาบน ้าโรมัน (Roman Bath) และ

  ยงัไดเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987  

น าท่านถ่ายรูปดา้นนอก พิพิธภัณฑ์น ้ าแร่รอ้นโรมัน (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวัติ

การคน้พบท่ีน่าสนใจปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมือง คือ บริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบ่อ

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

เปิดบริการให ้ นักท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใช้บริการน ้ าแร่ซ่ึงมีทั้งสระว่ายน ้ า,  บ่อน ้ าแร่เย็น-

รอ้น,หอ้งอบไอน ้าและส่วนท่ีเป็น Turkish Bath   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองซาลิสบัวรี่  (Salisbury) น าท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ ์

(Stonehenge) (ระยะทาง 64 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์

ของโลกในยุคก่อนประวติัศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ 

 กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซ่ึงไม่มีใครทราบวตัถุประสงคใ์นการสรา้งอย่างชัดเจน  

 

  จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ มหานครลอนดอน (London) (ระยะทาง 141 กม. ใช้เวลา

  เดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองท่ีเป็นศูนย์กลางส าคญัทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ

  ประวัติศาสตร์ของโลก  เป็นผูน้ าดา้นการเงิน การเมือง การส่ือสาร การบนัเทิง แฟชัน่ ศิลปะ 

  และเป็นท่ียอมรับว่ามี อิทธิพลไปทัว่โลก และยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่และส าคัญของยุโรป

  อีกดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง (FISH&CHIPS) 

น าคณะเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN HOTEL WEST , LONDON หรือเทียบเท่า 

 



  

วนัที่เจ็ด ซิตี้ ทวัร ์ลอนดอน – BIG BEN  – พิคคาดิลลี สแควร ์– สนามบินฮีทโธรว ์  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเท่ียวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลล่ีเซอรค์ัส (Piccadilly Circus) เดิมเป็นวง

  เวียนท่ีบรรจบของถนน 6 สาย มีน ้ าพุ และรูปป้ันอีรอสตรงกลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน์ ย่าน

  ชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่าน จตัุรัสทราฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) ท่ีรายลอ้ม

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

  เป็นอนัดับ 2 ของโลก สถานท่ีใชจ้ดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชาร์ล และเลด้ี

  ไดอาน่า สเปนเซอร์ แลว้เขา้สู่จัตุรัสรัฐสภา  ถ่ายรูปบริเวณดา้นนอกของมหาวิหารเวสท์

  มินสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ท่ีตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 16 และยัง

  เป็นท่ีตั้งของหอนาฬิกาท่ีรูจ้กักันดีในนามหอนาฬิกาบิกเบน (Big ben) ท่ีมีความสงู 320 ฟุต 

  ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชัว่โมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสุดในโลกและฝ่ังตรงขา้มท่ีมีแม่น ้ า

  เทมสก์ั้นอยู่เป็นท่ีตั้งของ ชิงชา้สวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรคท่ี์สงูท่ีสุดใน

  ยุโรป  จากน้ันน าท่านถ่ายรูปบริเวณดา้นนอกของพระราชวังบั้คก้ิงแฮม (Buckingham 

  Palace) ท่ีประทบัของพระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน   

 

 

 

 

 

   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน เมนูเป็ดยา่ง โฟรซี์ซัน่ 

จากน้ันพาท่านเลือกซ้ือส้ินคา้ใน ยา่นไนซบ์ริดจ ์(Knights Bridge)  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ

หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัอยา่ง ฮารว์ีย ์นิโคล(Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ท่ี

ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ชั้นน าจากทัว่ทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดสท่ี์นิยมกัน

อย่างมาก รวมทั้งมีรา้นคา้แฟชัน่มากมายตั้งอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, 

Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally  และยงัมี 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 าคณะเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพ่ือใหท่้านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ 

มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 



  

20.45 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ EY018 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7.30 ชัว่โมง) 

วนัที่แปด อาบูดาบี – กรุงเทพฯ   

07.05 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปล่ียนเที่ยวบิน 

10.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอติฮัด แอรเ์วย ์เที่ยวบินที ่EY404 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 

20.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

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

 

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

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
อตัราค่าบริการ   

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน12

ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน

12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

02 – 09 มีนาคม 2561 49,999 49,999 48,999 9,000 35,999 

11 – 18 พฤษภาคม 2561 49,999 49,999 48,999 9,000 35,999 

25 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2561 53,999 53,999 52,999 9,000 35,999 

08 – 15 มิถุนายน 2561 53,999 53,999 52,999 9,000 35,999 

   

**คา่บริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 

**ไม่รวมคา่วีซ่าองักฤษ** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 



  

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  

ทีจ่ะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 
  

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้เด่ียว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 
ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้ง
แยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

     2.   โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
  3.   กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัใน 

เมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กดิความเหมาะสม  
4.  โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมี 
ขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้ง 
แต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุ เทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกันอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 



  

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

 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่วีซ่าสหราชอาณาจกัร (ค่าวีซ่าลกูคา้ถือไปจ่ายหนา้งานวนัที่สแกนน้ิว) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์น้ันๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

4. นักท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

5. นักท่องเท่ียวต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์น้ันๆ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว(ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่าง

หน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่าน

ทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ือง

ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 



  

หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ ***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 

45 วนั*** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

6. ในกรณีท่ีลกูคา้ยื่นวีซ่ากับทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลกูคา้ช าระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี

ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก

ท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนด

เพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 



  

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวมิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน  

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการ

เดินทาง อนัมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะ

ส่วนท่ีบริษัทยงัมิไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัทหรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกั

ปฏิบติัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

 

 



  

 

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่าน้ัน) ฉบบัจริง มีอายุ 

การใชง้านคงเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ต า่กว่า 2 หน้า 

พาสปอร์ตฉบบัเก่า (ถา้มี)  

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.  

จ านวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพ้ืนสีขาวเท่าน้ัน 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรียน 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุ

ไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียน

การคา้ 

 กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน 

เงินเดือน จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุช่ือ

ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ท่ีอยู่ 

และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน 

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงาน  

 กรณีเกษียณอายุราชการ: ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ หรือ จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกับ

การเกษียณอายุ 

 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกับหน้าท่ีการงาน 

 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียนภาษาองักฤษ  

 

(จดหมายรับรองการท างาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนันัดยื่นวีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ันและตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอร์ต) 

 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรพัย ์เป็นหลกัเท่าน้ัน   

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 6 เดือน อัพเดทเป็นปัจจุบนัไม่เกิน 20 

วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่ นวซี่า  

5. ส าเนาบตัรประชาชน 

6. ส าเนาทะเบียนบา้น 

เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าองักฤษ (สหราชอาณาจกัร) 



  

7. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถา้มี) 

8. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

9. ส าเนาสูติบตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กว่า 18 ปีบริบรูณ์) 

 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบริบูรณแ์ละ ไม่เดินทางพรอ้มบดิามารดา 

หรือเดินทางพรอ้มบิดาหรือมารดาคนใดคนหน่ึง 

 เด็กเดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ ซ่ึงสามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ และใหร้ะบุในจดหมายว่า ยินยอมให้

เด็กเดินทางกับใคร มีความสมัพนัธอ์ย่างไรกับเด็ก 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึง

สามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอและใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับบิดา 

(ระบุช่ือบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึง

สามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ และใหร้ะบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับมารดา 

(ระบุช่ือมารดา) 

 เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 ส าเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

 ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั  

(เก่ียวขอ้งทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดามารดา,บุตร,พ่ีน้อง,สามีภรรยา) ตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 

 หนงัสือรบัรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจริง ระบุช่ือเจา้ของบญัชี(ผูร้บัรอง) 

และตอ้งระบุช่ือผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ียื่นวีซ่า (สะกดช่ือ-

นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอร์ต) 

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 6 เดือน อัพเดทเป็นปัจจุบนัไม่เกิน 20 

วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่ นวซี่า  

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่าน้ัน*** 

 เอกสารเพ่ืออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ ส าเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สติูบตัร 

 

 



  

หมายเหตุ: 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ื่นค ารอ้งขอวีซ่าองักฤษ เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ  

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทตูองักฤษ โดยประมาณ 15 วนัท าการ 

 หลงัจากท่ีผูส้มัครไดท้ าการยื่นขอวีซ่ากับทางศนูยย์ื่นค ารอ้งขอวีซ่าองักฤษแลว้ ทางสถานทตูไม่

อนุญาตใหผู้ส้มคัรท าการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทตูฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ 

ก็ตาม ดงัน้ันหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มเพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัททวัร์ 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการ

ถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม ดงัน้ัน กรุณากรอก

ขอ้มูลตามใบกรอกโดยละเอียด และเขยีนใหอ้่านออกชัดเจนในทกุขอ้ เพ่ือท่ีทางเจา้หน้าท่ีบริษัททวัร ์

จ  าน าขอ้มูลท่ีทา่นกรอกไปกรอกลงแบบฟอรม์ออนไลน์ของสถานทูต 

 

แผนที่การเดินทางเพ่ือการยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า 

สถานที่ยืน่ค ารอ้งวีซ่า: ศูนยย์ืน่ค ารอ้งขอวีซ่า VFS อาคารเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ชั้น 28 

       ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทบัตราจอดรถไดฟ้รี 1 ชัว่โมง  

การเดินทาง:     รถไฟฟ้า BTS ออกสถานีนานา เป็นการเดินทางท่ีสะดวกท่ีสุด 

    ซอย สุขุมวิท 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางดา้น 

    ขวามือ สงัเกตไดง้่าย จุดนับพบบริเวณชั้น 1 ของอาคาร (บริเวณรา้นกาแฟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ใบกรอกขอ้มูลค ารอ้งขอวีซ่าองักฤษ (สหราชอาณาจกัร) 

!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด และน าส่งก่อนหรือพรอ้มเอกสาร

ประกอบการยืน่วีซ่า !!! 

1. ช่ือ-นามสกุลปัจจุบนั ...................................................................................................................................... 

2. ช่ือ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปล่ียน)....................................................................................................... 

3. ท่ีอยูปั่จจุบนั(ตดิตอ่ไดส้ะดวก)..................................................................................................................... 

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

      อาศยัในท่ีอยู่น้ีมาเป็นเวลา (ระบุช่วงเวลาเป็นเดือน/ปี ดูไดจ้ากทะเบียนบา้น)....................................  

4. สถานะการเป็นเจา้ของบา้น 

         เจา้ของ    อาศยัอยู่กบัครอบครวัของฉนั 

         เช่าผูอ้ื่นอยู่              อื่น ๆ 

5. เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ....................................................อีเมล.์........................................................................... 

6. เพศ        ชาย         หญิง 

7. สถานภาพสมรส            โสด       สมรส           หย่า          หมา้ย           แยกกนัอยู่ 

8. วนั-เดือน-ปีเกิด............................................................................................................................................. 

9. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................................................................................................. 

10. หมายเลขพาสปอรต์........................................................................................................................................ 

 วนัท่ีออก................................วนัหมดอายุ..............................สถานท่ีออก............................................... 

11. พาสปอรต์เล่มเก่า (ถา้มี) หมายเลข........................................................................................................... 

วนัท่ีออก................................วนัหมดอายุ..............................สถานท่ีออก............................................... 

12. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

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

13. ชื่อสถานท่ีท างาน/สถานศึกษา และท่ีอยู.่.................................................................................................... 

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

 เบอรโ์ทร...........................................................เบอรแ์ฟกซ.์..................................................................... 

 วนัท่ีท่านเริ่มตน้ท างานกบันายจา้งน้ีหรือเริ่มธุรกิจน้ี (วนั/เดือน/ปี).................................................... 

14. รายไดห้ลงัจากหกัภาษีแลว้ต่อเดือน....................................บาท/เดือน 

      รายไดป้ระจ าอย่างอื่น   บ านาญ        เบี้ ยเล้ียงหรือเงินประจ าจากครอบครวั       

                                    การลงทุน     รายไดอ้ื่น 

      เป็นจ านวนเงิน.................................................................... บาท/เดือน 

      เงินออม (ถา้มี)          เป็นจ านวนเงิน................................ บาท/เดือน 

15. ท่านวางแผนจะใชจ้่ายเงินเท่าไหร่ตอนอยู่สหราชอาณาจกัร..................................................บาท 

16. ท่านใชจ้่ายเงินเท่าไรต่อเดือน(รวมภาระค่าใชจ้่ายทั้งหมด)..................................................บาท 

17. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

 ตวัผูส้มคัรเอง 



  

 มีผูอ้ื่นออกค่าใชจ้่ายให ้ระบุ...........................................ความสมัพนัธ.์.......................................... 

 

18. ท่านมีบุคคลท่ีตอ้งการใหท่้านช่วยเหลือทางดา้นการเงินหรือไม่ 

       ไม่มี 

             มี ออกค่าใชจ้่ายให ้ระบุ.................................................ความสมัพนัธ.์.......................................... 

19. ชื่อ-นามสกุลบิดา.......................................................................................................................................... 

สญัชาติ............................................................................................................................................................ 

วนั-เดือน-ปีเกิด................................................................................. ............................................................ 

ชื่อ-นามสกุลมารดา...................................................................................................................................... 

สญัชาติ........................................................................................................................................................... 

วนั-เดือน-ปีเกิด............................................................................................................................................. 

20. วีซ่า (องักฤษ) ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยไดร้บั    ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..............................ถึงวนัท่ี............................................... 

  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..............................ถึงวนัท่ี............................................... 

  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..............................ถึงวนัท่ี............................................... 

21. วีซ่ายุโรป (เชงเกน้) หรือวีซ่าประเทศต่างๆ ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย. 

 เคยไดร้บั    ประเทศ................................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี.......................ถึงวนัท่ี............................ 

 ประเทศ................................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี.......................ถึงวนัท่ี............................ 

 ประเทศ................................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี.......................ถึงวนัท่ี............................ 

22. ประเทศอื่น ๆ ท่ีเคยเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

ประเทศ.................................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี............................ถึงวนัท่ี................................. 

ประเทศ.................................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี............................ถึงวนัท่ี................................. 

ประเทศ.................................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี............................ถึงวนัท่ี................................. 

ประเทศ.................................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี............................ถึงวนัท่ี................................. 

ประเทศ.................................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี............................ถึงวนัท่ี................................. 

23. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

 ไม่เคย  เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................. 

24. ช่ือบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน..............................................ความสมัพนัธ.์.................................... 

       

 

 
การพิจารณาอนมุัตวิีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียง
ตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้ เดินทางเท่านัน้ 


