
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง : เดอืนพฤศจิกำยน-ธันวำคม 2561 

WONDERFUL EUROPE 
VISIT WINDSOR 

องักฤษ เวลส์ สกอ็ตแลนด์ 10 วนั 7 คนื 
 
 

• บินตรงลดัฟ้ำเข้ำสู่ประเทศองักฤษ ตะลยุมหำนครลอนดอน เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดและทรงอ ำนำจต่อโลกของสหรำชอำณำจกัร 

• เทีย่วสกอ็ตแลนด์ เยอืนสุดยอดปรำสำทสวย ปรำสำทเอดนิเบอระ โดดเด่นด้วยท ำเลทีต่ั้งบนเนินเขำสูงอนัสง่ำงำม 

• เข้ำชมพระรำชวงัวนิด์เซอร์ อญัมณแีห่งรำชบัลลงัก์องักฤษ ชมสถำปัตกรรมแบบโรมำเนสก์ พระรำชวงัวนิด์เซอร์เป็น
พระรำชวงัทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดในโลก และมผู้ีคนอำศัยอยู่มำกทีสุ่ดในโลกด้วย 

• เทีย่วบ้ำนเกดิของวลิเลีย่ม เช็คสเปียร์ ศิลปินและกวเีอกทีม่ช่ืีอเสียงของโลกแม้วนัเวลำผ่ำนพ้นไปนำนเท่ำใด ผลงำนของท่ำนยงั
จำรึกไว้ให้ชนรุ่นหลงัได้เรียนรู้และจดจ ำ 

• ชมพพิธิภัณฑ์น ำ้แร่ร้อนโรมนั ดนิแดนแห่งอำณำจกัรโรมนัอนัยิง่ใหญ่ กว่ำ 2,000 ปี  

• ล่องเรือเลคดสิทริค (Lake District) อทุยำนแห่งชำตทิีไ่ด้รับกำรขนำนนำมว่ำดแีละสวยทีสุ่ดขององักฤษ  

• ตืน่ตำตืน่ใจกบักลุ่มหินพศิวง 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก เสำหินสโตนเฮ้นจ์ อนุสรณ์สถำน ยุคก่อนประวตัศิำสตร์ กลำงทุ่ง
รำบกว้ำงใหญ่บนทีร่ำบซอลส์บรี  

• ช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนมที ่ไบเชสเตอร์ เอำท์เลท // ชิม FISH & CHIPS และลิม้รสเป็ดย่ำงโฟร์ซีซันช่ือดงั 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

72,900.- 



 

 

วนัแรก  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ 

22.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 4 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

วนัที่สอง  กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เสำหินสโตนเฮ้นจ์ – เมอืงบำธ – เมอืงคำร์ดฟิฟ์   

00.55 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินนำนำชำตลิอนดอน ฮีทโธรว์  เที่ยวบินที่ TG 910  
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซำลิสบัวร่ี (Salisbury) น าท่านชม เสำหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรยข์องโลกในยุคก่อนประวติัศาสตร์ มีอายุกวา่ 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกวา้ง
ใหญ่ ซ่ึงไม่มีใครทราบวตัถุประสงคใ์นการสร้างอยา่งชดัเจน 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  
บ่ำย น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองบำธ (Bath) ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น ้ าเอวอนในบริเวณท่ีมีน ้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีเป็น

ท่ีตั้งถ่ินฐานของชาวโรมนัสมยัท่ียงัเรืองอ านาจ และเป็นผูส้ร้างโรงอาบน ้าโรมนั (Roman Bath) และยงัไดเ้ป็นเมือง
มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเขา้ชม พิพธิภัณฑ์น ้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath 
Museum) ซ่ึงมีประวติัการคน้พบท่ีน่าสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมือง คือ บริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบ่อ
น ้ าแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนท่ีสอง คือ บริเวณวัด และส่วนท่ีสาม คือ บริเวณท่ีเปิดบริการให้
นักท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใช้บริการน ้ าแร่ซ่ึงมีทั้งสระว่ายน ้ า, บ่อน ้ าแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน ้ า และส่วนท่ีเป็น 
Turkish Bath  จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองคำร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส์ (Wales) หน่ึงในเครือจกัรภพ 
กลางใจเมืองเป็นท่ีตั้งของปราสาทคาร์ด๊ิฟ เดิมเป็นท่ีพ านกัของขุนนางผูป้กครองเมือง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพง
โบราณ จากนั้นผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ด๊ิฟ, สนาม
กีฬามิลเลนเนียม, อาคารท่ีท าการของรัฐ  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง  
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม MERCURE HOLLAND HOUSE หรือเทียบเท่ำ   

วนัที่สำม Bourton On The Water  – บ้ำนเช็คสเปียร์ – ลเิวอร์พูล. 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางไปยงัเมืองเลก็แสนน่ารัก Bourton On The Water ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีไดรั้บการโหวตใหเ้ป็นหมู่บา้น

ท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในองักฤษ ดว้ยลกัษณะของตวัอาคารท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะ ปลกูสร้างตวัอาคารดว้ยหิน 
ซ่ึงเป็นหิน Cotswold stone เท่านั้น ภายในหมบูา้นจะมีแม่น ้า Windrush ไหลผา่น มีเป็ดหวัเขียวสวยงามเวียนวา่ยเต็ม
แม่น ้า เป็นหมู่บา้นท่ีมีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมอืงสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) 
เมืองท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าเอวอน อนัเป็นบา้นเกิดของวิลเล่ียม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) กวีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด
ขององักฤษ   

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 
บ่ำย น าเท่ียว ชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซ่ึงร่มร่ืนไปดว้ยสวนสาธารณะ น าท่านชม บ้ำนเช็คสเปียร์ (ดา้นนอก) และชีวิต

ความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น ้ าเอวอนอันเงียบสงบ และสถานท่ีใน
ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักวีเอกผูน้ี้ อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกจากร้านคา้มากมาย จากนั้นออกเดินทางสู่



 

 

เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมืองวฒันธรรมแห่งยโุรปในปี 2008 และยงัเป็นเมืองถ่ินก าเนิด
ของวงดนตรีส่ีเต่าทองหรือเดอะบีทเทิล  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม INDIGO LIVERPOOL หรือเทียบเท่ำ   

วนัที่ส่ี  ลเิวอร์พูล – วนิเดอร์เมยีร์ – ล่องเรือเลคดสิทริค – เมอืงเอดนิเบิร์ก (สกอ็ตแลนด์) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere) สู่ เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติท่ีไดรั้บ

การขนานนามว่าดีและสวยท่ีสุดขององักฤษ ท่ีกวา้งขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง น าท่านสัมผสักบั
บรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ด้วยกำรล่องเรือเลคดิสทริค ท่ีท่านจะไดช่ื้นชมกบัความเป็นธรรมชาติใน
ทะเลสาบ จากแอมเบิลไซดสู่์เมืองเบาวเ์นส ท่ามกลางทศันียภาพอนังดงามยิ่ง  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง  
บ่ำย น าท่านเข้าสู่ เมืองเอดินเบิร์ก  (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ (Scothland) ดินแดนท่ีตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ี

สวยงาม น าท่านเดินทางสู่ ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมสู่ พระต าหนักโฮล่ีรู๊ด (Palace of 
Holyroodhouse) ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของพระราชินี เวลาเสดจ็เยือนสกอตแลนด ์และเคยเป็นท่ีประทบัของพระนางแมรี
แห่ง สกอ็ต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาติสกอ็ตอนัน่าภาคภูมิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN EDINBURGH  หรือเทียบเท่ำ   

วนัที่ห้ำ  ปรำสำทเอดนิบะระ – นิวคำสเซิล 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม ปรำสำทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อนัสง่างามดว้ยท าเลท่ีตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่า

จากทุกมุมเมือง เคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์ก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอยา่งน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและ
ก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปี
ท่ีผ่านมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 เพ่ือร าลึกถึงพระมารดาของกษตัริยเ์ดวิดท่ี 1 แลว้เขา้สู่
พระราชฐานชั้นในส่วนท่ีเป็น The Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศแ์ห่งสกอ็ต  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง  
บ่ำย น าท่านนออกเดินทางสู่ เมืองนิวคำสเซิล (Newcastle) ศูนยก์ลางของการคา้ขนแกะและต่อมาเป็นเหมืองถ่านหิน

อนัดบัตน้ของประเทศ ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 นิวคาสเซิลไดรู้้จกัในช่ือของเมืองต่อเรือ โดยเป็นศูนยก์ลางการต่อเรือ
ท่ีส าคญัของโลกแห่งหน่ึง และยงัเป็นท่ีตั้งของ สโมสรฟุตบอลนิวคาสเซิลยไูนเตด็  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม  HOLIDAY INN WASHINGTON หรือเทียบเท่ำ   

วนัที่หก  นิวคำสเซิล – แมนเชสเตอร์ – สนำมฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองแมนเชสเตอร์  (Manchester) เมืองอุตสาหกรรมท่ีมี ช่ือเสียงจากการเป็นเมือง

อุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีตั้งของสโมสรท่ีมี



 

 

ช่ือเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ
แมนเชสเตอร์ ซิต้ี และสโมสรคริกเกต็ แลงคาเชียร์ เคานต้ี์   

เที่ยง รับประทำอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง (Fish and Chips)  
บ่ำย น าท่านเขา้ชม สนำมฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium and Museum Tour ) ของสโมสรแมนยฯู ท่ี

จดัวา่รวยท่ีสุดในโลก เป็นสนามท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ขององักฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถึง 76,212 คน เป็นรองจาก
สนามเวมบลีย ์สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติองักฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอนัดบั
ท่ี 11 ของยโุรปนอกจากนั้นยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษท่ี ยฟู่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทั้งเขา้ ชมพิพิธภณัฑ ์
(Museum) ท่ีรวบรวมประวติัความเป็นมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งสโมสร และ ยงัมีส่ิงของ ถว้ยรางวลัต่างๆ แสดงโชวอ์ยูด่ว้ย 
จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกของทีมท่ีท่านช่ืนชอบใน ร้ำน MEGA STORE ท่ีมากมายไปดว้ยของท่ี
ระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล จากนั้น น าท่านสู่ ย่ำน Manchester Piccadilly ถนนชอ้ปป้ิงท่ีคึกคร้ืนท่ีสุด
ของเมือง หรือเดินเลือกซ้ือสินคา้ในหา้ง Manchester Arndale หา้งขนาดใหญ่และ Market Street ท่ีมีร้านแบรนดด์งั
เรียงรายเตม็ไปหมดไม่แพ ้oxford street ในลอนดอน  

ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย  
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม  CROWNE PLAZA CITY CENTRE หรือเทียบเท่ำ    

วนัที่เจด็  แมนเชสเตอร์ – Bicester Village Outlet – ลอนดอน 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ Bicester Village outlet ช้อปป้ิงจุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านให้เลือกสรร อาทิ เช่น 

Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce 
& Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ  

เที่ยง อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย  
บ่ำย ให้เวลาท่านได้อิสระสนุกกบัการเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นชั้นน าภายใน OUTLET จากนั้นเดินทางเข้าสู่ มหำนคร

ลอนดอน (London) เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางส าคญัทางธุรกิจ การเมือง วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ของโลก เป็นผูน้ า
ดา้นการเงิน ก ารเมือง การส่ือสาร การบนัเทิง แฟชัน่ ศิลปะ และเป็นท่ียอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่โลก และยงัเป็น
เมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่และส าคญัของยโุรปอีกดว้ย  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง  
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม  ALOFT LONDON EXCEL หรือเทียบเท่ำ   
วนัที่แปด อสิระให้ท่ำนได้เลอืกท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงเพิม่เตมิตำมอธัยำศัย 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 อสิระเตม็วัน โดยมหัีวหน้ำทัวร์ให้ข้อมูล หรือ ค ำแนะน ำและทำงบริษทัไม่มรีถบริกำรส่ง ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดเป็นควำม

รับผดิชอบของตวัท่ำนเอง เช่น  
 ชมพิพิธภัณฑ์บริติช (British Museum) ซ่ึงเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์ดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของมนุษยท่ี

ส าคญัท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในโลก มีการก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบ้ืองตน้วตัถุท่ีเก็บรวบรวมไวส่้วน
ใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซ่ึงเป็นแพทยแ์ละนกัวิทยาศาสตร์ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเปิด



 

 

ให้บริการแก่สาธารณะเป็นคร้ังแรกในวนัท่ี15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี 
กรุงลอนดอน อนัเป็นสถานท่ีตั้งของอาคารพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนั   

 หรือ เลือกซ้ือส้ินค้ำในย่ำนไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge)  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัอย่าง ฮาร์วีย ์นิโคล 
(Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้แฟชั่นชั้นน าจากทัว่ทุกมุมโลก รวมทั้ ง
กระเป๋าแฮร์รอดส์ท่ีนิยมกนัอย่างมาก รวมทั้งมีร้านคา้แฟชั่นมากมายตั้งอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, 
H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally  และยงัมีถนนสโลน (Sloane Street) ท่ีเป็นท่ีตั้งของ
ร้ าน  Super Brands อ าทิ  เช่ น  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  

 อสิระอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย  
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม  ALOFT LONDON EXCEL หรือเทียบเท่ำ    

วนัที่เก้ำ  หอนำฬิกำบิกเบน – พระรำชวงัวนิด์เซอร์ – สนำมบินฮีทโธรว์ – กรุงเทพฯ   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่าน เที่ยวชมมหำนครลอนดอน ผา่นพิคคาดิลล่ีเซอร์คสั (PiccadillyCircus) เดิมเป็นวงเวียนท่ีบรรจบของถนน 6 

สาย มีน ้ าพุ และรูปป้ันอีรอสตรงกลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน ์ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผา่นจตุัรัสท
ราฟัลกา้ร์ (Trafagal Square) ท่ีรายลอ้มไปดว้ยอาคารท่ีน่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ท่ีมี
ยอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานท่ีใชจ้ดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชาร์ล และเลด้ีไดอาน่า 
สเปนเซอร์ แลว้เขา้สู่ จตุัรัสรัฐสภำมหำวหิำรเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ท่ีตั้งของรัฐสภาองักฤษมาตั้งแต่
ตน้ศตวรรษท่ี 16 และยงัเป็นท่ีตั้งของหอนาฬิกาท่ีรู้จกักนัดีในนาม หอนำฬิกำบิ๊กเบน (Big Ben) ท่ีมีความสูง 320 
ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชัว่โมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดใหญ่ท่ีสุดในโลกและฝ่ังตรงขา้มท่ีมีแม่น ้าเทมส์กั้นอยู่เป็นท่ีตั้ง
ของ ชิงช้ำสวรรค์ ลอนดอน อำย (London Eye) ชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในยุโรป จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั สะพำน
หอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น ้ าเทมส์ท่ีสามารถยกเปิดปิดได้ จากนั้นถ่ายรูปคู่กับ หอคอยลอนดอน 
(Tower of London) สถานท่ีท่ีเกิดเหตุแห่งประวติัศาสตร์อนัเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแมแ้ต่ซับซ้อนซ่อน
เง่ือน มีอดีตท่ียาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวงั คุก และแดนประหาร  

เที่ยง รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี โฟร์ซีซ่ัน เพือ่ลิม้รสเป็ดย่ำงอนัเลือ่งช่ือ  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองวินด์เซอร์ (Windsor) เพ่ือเข้าชม พระรำชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle) เป็นพระราชวงั

ตั้งอยู่ท่ีวินด์เซอร์ สร้างโดยสมเด็จพระเจา้วิลเลียมท่ี 1 แห่งองักฤษเม่ือปี ค.ศ. 1070สถาปัตยกรรมเป็นแบบโร
มาเนสก ์พระราชวงัวินดเ์ซอร์เป็นพระราชฐานท่ียงัมีผูอ้ยูอ่าศยัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและเป็นพระราชฐานท่ีเก่าท่ีสุดท่ีมี
ผูอ้ยู่อาศยัท่ีต่อเน่ืองกนัมาตั้งแต่เร่ิมสร้าง ใหท่้านไดเ้ขา้ชม พิพิธภณัฑต่์างๆ อาทิ พิพิธภณัฑอ์าวุธ ชุดอศัวินนกัรบ 
โล่ห์ ตราประจ าตระกลูขนุนาง ภาพวาดฝีพระหตัถป์รินซ์พิลลิป พระฉายาลกัษณ์ส่วนพระองค ์ของใชส่้วนพระองค ์
ในวาระเฉลิมฉลองพระชนมายคุรบ 90 พรรษา 

17.00 น. พาท่านเดินทางสู่ สนำมบินฮีทโธรว์ เพ่ือใหท่้านไดมี้เวลาท า คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีใน
สนามบิน  

21.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917  



 

 

วนัที่สิบ  เดนิทำงถึงกรุงเทพฯ 

15.00 น. คณะเดินทางกลบัถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ  
*************************************** 

ข้อควรทรำบ :  
❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุม

ได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออก
หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้า
เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
❖ กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 

14 วนัก่อนการเดินทาง  
❖ เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
❖ เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเข้าพกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

อตัรำค่ำบริกำร     

ก ำหนดกำรดนิทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่ำนละ 

30 พ.ย.-9 ธ.ค. 2561 72,900.- 13,900.- 

20-29 ธ.ค. 2561 72,900.- 13,900.- 

26 ธ.ค. 61-4 ม.ค.62 (ปีใหม่) 88,900.- 13,900.- 

28 ธ.ค.61-6 ม.ค.62 (ปีใหม่) 88,900.- 13,900.- 
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
 

อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  



 

 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองใน
ระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 
(ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

- ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ่ิมเติมกบัทาง
บริษทัได ้**  

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
- **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** 
- [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้ าหนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำประเทศองักฤษ (ผู้ยืน่วซ่ีำต้องช ำระเงนิตรงกบัศูนย์ยื่นวซ่ีำในวนัยื่น เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 5,600 บำท) 
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (14 ปอนด์) 
 ค่ำทิปมคัคุเทศก์จำกเมอืงไทย (โดยมำตรฐำน 2 ปอนด์ ต่อคน ต่อวนั : 10 x 2 = 20 ปอนด์)    
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
❖ ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 
❖ ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วนันบัจากวนั

จอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
❖ เม่ือไดรั้บการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
❖ หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

คร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
❖ การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
❖ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

❖ เง่ือนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่า 
หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ จ าเป็นทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 



 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
❖ ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
❖  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
❖ นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็น

ผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนกั
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
❖ แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
❖ แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  
❖ แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
❖ แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
❖ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี

บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้ง
น าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

❖ กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้ งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเกบ็  

❖ กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

❖ กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด    
❖ กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทัของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
❖ เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) 

ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และโรงแรมในรัสเซียไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน ผูเ้ดินทาง 
จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคู่แบบไม่มีเตียงเสริม 

❖ โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
❖ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 



 

 

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 

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 ้  

   

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้อัพเดทไมเ่กนิ 15 

วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า  และบัญชีตอ้งมีครบทุกเดือน   ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน 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

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 ำหรับกรอกข้อมูลยืน่วซ่ีำประเทศองักฤษ 
 

(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........................... 

 

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 .......... วนั  

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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 

 

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 

 

 


