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ROMANTIC UNITED KINGDOM 

อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์  

10 วัน 7 คืน 
เดินทาง กุมภาพันธ ์– มิถุนายน 63  

ราคาแนะนำเพียง  67,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ 

วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – เมืองบาธ – เมืองคาร์ดิฟฟ์    

วันที่ 3.เมืองคาร์ดิฟฟ์ – Bourton On The Water – บ้านเช็คสเปียร์ – ลิเวอร์พูล  

วันที่ 4. ลิเวอร์พูล – วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือเลคดิสทริค – เมืองเอดินเบิร์ก ประเทศสก็อตแลนด์  

วันที่ 5. ปราสาทเอดินบะระ –  แมนเชสเตอร์ 

วันที่ 6. แมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด -  Bicester Village Outlet – ลอนดอน 

วันที่ 7. ลอนดอน - สะพานหอคอย – ลอนดอนอาย - ถนนอ๊อกฟอร์ด 

วันที่ 8. อิสระเที่ยวลอนดอนตามอัธยาศัย 

วันที่ 9. ลอนดอน – พระราชวังวินเซอร์ – ช้อปปิ้งแฮร์รอดส์ - ลอนดอน – สนามบิน 

วันท่ี 10. กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 

 
กรุงเทพฯ   

21.00 น. 
 

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอย
ต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – เมืองบาธ – เมืองคาร์ดิฟฟ์    
00.15 น. 

 
06.20 น. 

ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เที่ยวบินที่ TG 910  
*** สำหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ เดือนเมษายนเป็นต้นไป จะออกเดินทางเวลา 00.55 น.และไปถึงลอนดอนเวลา 07.15 
น.*** 
เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง  และจะเปล่ียนเป็น 6 ชั่วโมง ในวันที่ 29 มีนาคม 2563) 
นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury) นำท่านชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ 

(Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5 ,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่
กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน    

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
         บ่าย นำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเอวอนในบริเวณที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐาน

ของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอำนาจ และเป็นผู้สร้างโรงอาบน้ำโรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการ
ค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ ( The Sacred Spring) 
ส่วนท่ีสอง คือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, 
บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศ
เวลส์ (Wales) หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นที่พำนักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูก
ล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ จากนั้นผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์
ดิ๊ฟ,   สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารท่ีทำการของรัฐ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั เดินทางเข้าสู่ที่พัก CLAYTON HOTEL CARDIFF  หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 เมืองคาร์ดิฟฟ์ – Bourton On The Water – บ้านเช็คสเปียร์ – ลิเวอร์พูล  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นำท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่มีความ
สวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซึ่งเป็นหิน 
Cotswold stone เท่านั้น ภายในหมูบ้านจะมีแมน่้ำ Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น้ำ เป็นหมู่บ้านท่ี
มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค จากนั้นเดินทางตอ่สู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน 
อันเป็นบ้านเกิดของวิลเล่ียม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ    

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย นำเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ นำท่านชมบ้านเชค็สเปียร์ (ด้านนอก) และชีวิตความเป็นอยู่ของกวี
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เอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น้ำเอวอนอันเงียบสงบ และสถานท่ีในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ    กวีเอกผู้น้ี อิสระ
ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากร้านค้ามากมาย จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) ได้รับการยกย่องให้เป็น
เมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรีส่ีเต่าทองหรือเดอะบีทเทิล  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พกั นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
ลิเวอร์พูล – วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือเลคดิสทริค – เมืองเอดินเบิร์ก 
ประเทศสก็อตแลนด์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere) สู่เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดี

และสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์
เมียร์ ด้วยการล่องเรือเลคดิสทริค ที่ท่านจะได้ชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติในทะเลสาบ จากแอมเบิลไซด์สู่เมืองเบาว์เนส 
ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามยิ่ง  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านเข้าสู่เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ (Scothland) ดินแดนท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่สวยงาม นำท่าน

เดินทางสู่ย่านเมืองเก่า สู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮล่ีรู๊ด (Palace of Holyroodhouse) 
ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรงข้ามเป็ น
รัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL EDINBURGH PARK  หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 5 ปราสาทเอดินบะระ – แมนเชสเตอร์  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นำท่านเข้าชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุก
มุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกำแพงปราสาท
โบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีท่ีผ่านมา, โบสถ์เซนต์ มากา
เร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรำลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนท่ีเป็น The Palace 
จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต 
Outlet ฯลฯ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
บ่าย จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ที่มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรก

ของโลก เป็นศูนย์กลางศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ตั้งของสโมสรท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของ
โลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ตี้ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พกั นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN MANCHESTER หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 แมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – OUTLET – ลอนดอน   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium and Museum Tour ) ของสโมสรแมนยูฯ ท่ีจัดว่า
เคยรวยที่สุดในโลก และเป็นสนามที่ใหญ่อันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย์ 
สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดับท่ี 11 ของยุโรปนอกจากนั้น
ยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทั้งเข้า ชมพิพิธภัณฑ์ (Museum) ที่รวบรวมประวัติความ
เป็นมาตั้งแต่เริ่มกอ่ตั้งสโมสร และ ยังมีสิ่งของ ถ้วยรางวัลต่างๆ แสดงโชว์อยู่ด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีม
ที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล จากนั้น นำท่านสู่ย่าน 
Manchester Piccadilly ถนนช้อปปิ้งที่คึกครื้นที่สุดของเมือง หรือเดินเลือกซื้อสินค้าในห้าง Manchester Arndale ห้างขนาด
ใหญ่และ Market Street ที่มีร้าน   แบรนด์ดังเรียงรายเต็มไปหมดไม่แพ้ oxford street ในลอนดอน 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (Fish and Chips) 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Bicester Village outlet ชอปปิ้งจุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านให้เลือกสรร อาทิ เช่น Balenciaga, 

Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & 

Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ที่พกั นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 ลอนดอน – สะพานหอคอย – ลอนดอนอาย - ถนนอ๊อกฟอร์ด 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นำท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลล่ีเซอร์คัส (PiccadillyCircus) เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ 
และรูปปั้นอีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลก้าร์ ( Trafagal 

Square) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 
ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสู่จัตุรัสรัฐสภามหา
วิหารเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ทีต่ั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกา
ที่รู้จักกันดีในนามหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ท่ีสุด
ในโลกและฝ่ังตรงข้ามที่มีแม่น้ำเทมส์กั้นอยู่เป็นที่ตั้งของชิงช้าสวรรค์ ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดใน
ยุโรป จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ที่สามารถยกเปิดปิดได้ จากนั้นถ่ายรูป
คู่กับหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์อันเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่
ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดนประหาร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินคา้ตามอัธยาศัย บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซึ่งเรียกไดว้่าเป็น

ศูนย์กลางการช๊อปป้ิงในกรงุลอนดอน มีร้านคา้เส้ือผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อดงัมากมายตลอดแนวถนนกวา่ 2 
กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss 
Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis, House of Fraser และ ยงัมีหา้งสุดหรูอย่าง Selfridges ที่มีสินคา้ซุปเปอร์แบรนด์ ตั้งอยู่อกี
ด้วย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พกั นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

วันที่ 8 อิสระเท่ียวลอนดอนตามอัธยาศัย 
เช้า 

 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือ คำแนะนำ และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการส่ง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบ
ของตัวท่านเอง เช่นชมพิพิธภัณฑ์บริติช(British Museum) ซึ่งเป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑ์ด้านประวตัิศาสตร์ และวัฒนธรรมของมนุษย
ที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบื้องต้นวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของ
สะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็น
ครั้งแรกในวันที่15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานที่ตั้งของ
อาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน หรือ เลือกซื้อส้ินค้าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นท่ีตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง 
ฮาร์วีย์นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้ง
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กระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันอย่างมาก รวมทั้งมีร้านค้าแฟชั่นมากมายตั้งอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, 
Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็นที่ตั้งของร้าน Super Brands 
อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, ErmenegildoZegna, Alberta 
Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

 อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย  
    ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

วันที่ 9 ลอนดอน – เข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ – ช้อปปิ้ง - สนามบิน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์(Windsor)เ พื่อเข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle) เป็นพระราชวังตั้งอยู่ที่
วินด์เซอร์ สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1070สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก์ พระราชวัง
วินด์เซอร์เป็นพระราชฐานท่ียังมีผู้อยู่อาศัยที่ใหญ่ท่ีสุดในโลกและเป็นพระราชฐานท่ีเก่าที่สุดที่มีผู้อยู่อาศัยที่ต่อเนื่องกันมา ตั้งแต่
เริ่มสร้างให้ท่านได้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์อาวุธ ชุดอัศวินนักรบ โล่ห์ ตราประจำตระกูลขุนนาง ภาพวาดฝีพระ
หัตถ์ปรินซ์พิลลิป พระฉายาลักษณ์ส่วนพระองค์ ของใช้ส่วนพระองค์ ในวาระเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 90 พรรษา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านเลือกซื้อสิ้นค้าในยา่นไนซบ์ริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นที่ตั้งของหา้งสรรพสินค้าชื่อดงัอยา่ง ฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey 

Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำจากทัว่ทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยม
กันอย่างมาก รวมทัง้มีรา้นค้าแฟชั่นมากมายตัง้อยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo 
Boss, Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็นท่ีตั้งของร้าน 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 

 หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อให้ทา่นได้มีเวลาทำ คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อ สินค้าปลอดภาษใีน
สนามบิน 

21.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรงุเทพดว้ยเที่ยวบิน TG917 
*** สำหรับคณะทีอ่อกเดนิทางตั้งแต่เดือน เมษายนจะออกเดินทางเวลา 21.25 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 15.00 น. 
*** 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ 
16.00  น. 

 
 

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
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ราคาแนะนำเพียง 
ROMANTIC UNITED KINGDOM   

อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์  
10 วัน 7 คืน  โดยสารการบินไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-

3 ท่ำน 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ท่ำน  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ท่ำน  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ท่ำน  

ทำ่นละ 

รำคำ 

ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

วนัที ่8 – 17 ก.พ. 63 59,900 59,900 59,900 59,900 34,010 10,900 

วนัที ่6 – 15 ม.ีค. 63 62,900 62,900 62,900 62,900 37,010 10,900 

 วนัที ่4 – 13 เม.ย. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 40,440 12,900 

วนัที ่12 – 21 เม.ย. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 44,440 12,900 

วนัที ่1 – 10 ม.ิย. 63 63,900 63,900 63,900 63,900 38,010 12,900 

วนัที ่18 – 27 ม.ิย. 63 63,900 63,900 63,900 63,900 38,010 12,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
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ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษ (ผู้เดินทางชำระพร้อมมัดจำ โดยประมาณ 6,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 ปอนด์) 
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (20 ปอนด์) 
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เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้นจริง 

 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน 
ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเกบ็ค่ามดัจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูก่ับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ำ 
3. กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

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

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมา

กอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้

เหลอืส ำหรับประทับวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 

นับจำกวันเดนิทำงกลับ  และหนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ 

กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างาน

อยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้

เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ 

ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ่มเตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 

ใบ (พืน้หลังขำวเทำ่นัน้ ถ่ำยไมเ่กนิ 6 เดอืนหำ้มสวม

แวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไม่

เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส ำเนำ

สมดุเงนิฝำก ออมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถำ่ยส ำเนำ 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้
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คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีำ่  และบัญชตีอ้งมคีรบ

ทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท ำจดหมำย

ชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้ำ่นถ่ำยส ำเนำสมดุบัญชมีำทัง้สองเลม่ 

(ทัง้เลม่เกำ่ –เลม่ใหม)่ 

 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่ำเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยกำรน ำเงนิกอ้นใหญเ่ขำ้

บัญชกีอ่นยืน่วซีำ่ จะท ำใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อำจเป็นเหตใุหท้ำ่นถกูปฏเิสธวซีำ่ได ้  

     

 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส ำเนำสมดุเงนิฝำกออมทรพัยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีำ่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT พรอ้มท ำจดหมำยชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท ำหนังสอืรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยทีม่กีำรชีแ้จงควำมสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ 

(Sponsor Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชี

กระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลาก

ออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็น

กรรมกำรหรอืหุน้สว่น อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปู

ถำ่ยรำ้น สญัญำเชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วัน

เริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวันทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกลุตอ้ง

ตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถำนทตูทีย่ืน่) 
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- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำ

อยู ่ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวันทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกลุตอ้ง

ตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถำนทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั 

(โดยมำรดำจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบับดิำ) 

พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั 

(โดยบดิำจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำ) 

พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัด

หนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกนั

กบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำ

และมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดย

มรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ 

พรอ้มเดนิทำงมำสมัภำษณ์กบับตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค า

รอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทกุฉบบั จะตอ้งแปล

จำกรำ้นแปลหรอืศนูยแ์ปล พรอ้มประทับตรำจำกรำ้นหรอืศนูยแ์ปลเทำ่นัน้ ไมส่ำมำรถใชต้ัวที่

แปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 
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แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 
 

(กรณุำกรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทกุขอ้ เพรำะจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของ
ทำ่น) 
 
ชือ่-นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง ภำษำไทย 

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

ชือ่-นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง ภำษำอังกฤษ ตำมหนังสอืเดนิทำง 

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

ชือ่-นำมสกลุเกำ่ ทีเ่คยใชก้อ่นเปลีย่น 

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

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

เปลีย่นเมือ่วันที ่(วัน/เดอืน/ปี) ................................... 

 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ..................................................................เชือ้ชำติ

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

สญัชำต ิ............................ สถำนทีเ่กดิ........................... ประเทศ........................... 

 

ทีอ่ยู ่( ถำ้ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น กบัทีอ่ยูปั่จจบุันคนละทีอ่ยูก่รณุำแจง้รำยละเอยีด) 

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

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

............................รหัสไปรษณีย.์.................................. ทำ่นอำศัยอยูใ่นบำ้นหลังน้ีมำ

เป็นเวลำ …......ปี ............เดอืน 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื.......................................... 

หมำยเลขโทรศัพทท์ีท่ ำงำน ......................................... 

หมำยเลขโทรศัพท์

บำ้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 

มหีนังสอืเดนิทำงมำแลว้ทัง้หมด ..................เลม่     

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำงปัจจบุัน ........................ 

วันทีอ่อก...............................หมดอำย.ุ............................. 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ ......................... 

วันทีอ่อก...............................หมดอำย.ุ.............................. 

 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศอังกฤษหรอืไม่ 

………………………………………………………………… 

วัน/เดอืน/ปี ทีเ่คยเขำ้ประเทศอังกฤษครัง้ลำ่สดุ .............................................  

รวมทัง้หมดกีวั่น .................... 

วัตถปุระสงคใ์นกำรไปครัง้ลำ่สดุ (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ , นักเรยีน) 

.................................................................... 
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ประเภทของวซีำ่อังกฤษทีเ่คยไดร้ับ เป็นประเภทใด 

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

ระยะเวลำของวซีำ่อังกฤษทีเ่คยไดร้ับ เริม่ตัง้แตวั่นที ่..................................... 

ถงึวันที ่................................... 

 

ทำ่นเคยไดร้ับกำรปฏเิสธวซีำ่อังกฤษ หรอื ประเทศอืน่ๆหรอืไม ่

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

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

วัน/เดอืน/ปี ทีถ่กูปฏเิสธ ....................................... 

 

ประเทศอืน่ ๆ ทีท่ำ่นเคยเดนิทำงไปนอกจำกอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีวั่น 

และวัตถปุระสงคใ์นกำรไป (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ, นักเรยีน) 

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

วัตถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 

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

วัตถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 

3.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 

4.ประเทศ...............................วัน/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 

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

วัตถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 

 

สถำนภำพ  

.........โสด    

........ หย่ำ และมทีะเบยีนหยำ่ (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย)                           

......... แตง่งำนแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน)            

........ แตง่งำนและมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย) 

........ หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

 

ในกรณีสมรสแลว้ทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งกรอกรำยละเอยีดเพิม่เตมิ                                                                                                       

ชือ่ นำมสกลุ ของคูส่มรส 

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

... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส

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

สถำนทีเ่กดิ.................................................................................................. 

เชือ้ชำต ิ..........................................  สญัชำต ิ............................................. 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 
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ทีอ่ยูปั่จจบุันของคูส่มรส 

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

..... 

 

ในกรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอกรำยละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน                                                                                                

1.ชือ่ นำมสกลุ ของบตุร 

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

..... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

.... 

สถำนทีเ่กดิ................................................................................... 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจบุันบตุรอำศัยอยูท่ี ่

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

........ 

2.ชือ่ นำมสกลุ ของบตุร 

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

..... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

.... 

สถำนทีเ่กดิ................................................................................... 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจบุันบตุรอำศัยอยูท่ี ่

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

........ 

 

ประวัตขิองบดิำ                                                                                                                                                

ชือ่ของบดิำ ..........................................................  

นำมสกลุของบดิำ .......................................................... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิำ .........................................  

สถำนทีเ่กดิของบดิำ........................................................ 

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

เชือ้ชำต ิ................................... สญัชำต.ิ..................................... 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ประวัตขิองมำรดำ                                                                                                                                               

ชือ่ของมำรดำ ........................................................  
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นำมสกลุของมำรดำ .................................................... 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของมำรดำ ..........................................  

สถำนทีเ่กดิของมำรดำ .............................................. 

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

เชือ้ชำต ิ................................... สญัชำต ิ..................................... 

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ............................................. 

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

 

ขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้ดนิทำงเกีย่วกบัดำ้นอำชพี กำรงำน รำยได ้รำยรับ และรำยจำ่ยตำ่งๆ 

งำนปัจจบุันท ำอำชพี, ต ำแหน่ง (โปรดระบเุป็นภำษำอังกฤษ) 

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

ชือ่บรษัิททีท่ ำงำน 

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

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

 

 

ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ ำงำน

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

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

............................รหัสไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ท ำงำน 

............................................... เงนิเดอืน .................................บำท 

 

กรณี นักเรยีน / นักศกึษำ ระบชุือ่โรงเรยีน/มหำวทิยำลัย 

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

ระดับชัน้ทีเ่รยีนอยู ่........................................หลักสตูรทีก่ ำลังเรยีน 

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

 

ทำ่นเคยท ำงำนเหลำ่นี้หรอืไม ่(ทหำร ต ำรวจ รปภ. ศำล ทนำย สือ่มวลชน ขำ้รำชกำร)  

........เคย ........ไม่เคย 

ถำ้เคย ระบอุำชพีทีท่ ำ , ต ำแหน่ง (โปรดระบเุป็นภำษำอังกฤษ) 

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

ชือ่ตน้สงักดัทีเ่คยท ำงำน 

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

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

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

...........................................................................................................................  
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ทีอ่ยูข่องตน้สงักดัทีเ่คยท ำงำน

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

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

............................รหัสไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ท ำงำน 

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

วัน/เดอืน/ปี ทีอ่อกจำกงำน .......................................... 

 

ทำ่นมสีมดุบัญชเีงนิฝำกหรอืไม ่               ........ม ี     .......ไมม่ ี                                                                       

ถำ้มโีปรดแจง้รำยละเอยีดวำ่เป็น  บัญชอีอมทรัพย ์/ ฝำกประจ ำ  จำกธนำคำรอะไร  ยอดรวม

เทำ่ไหร ่  

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

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

ทำ่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทำ่ไหร่

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

ทำ่นแบง่รำยไดข้องทำ่นใหก้บัสมำชกิครอบครัวเดอืนละเทำ่ไหร ่

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

คำ่ใชจ้ำ่ยของทำ่นในกำรไปอังกฤษเป็นจ ำนวนเงนิเทำ่ไหร ่

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

ในกำรเดนิทำงครัง้น้ี ใครเป็นคนออกคำ่ใชจ้ำ่ยใหท้ำ่น 

..................................................................................ใครเป็นคนจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ 

เชน่ คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ คำ่โรงแรม คำ่อำหำร ..................................................... ถำ้มคีน

ออกคำ่ใชจ้ำ่ยใหท้ำ่นไปอังกฤษ เขำไดจ้ำ่ยใหเ้ป็นจ ำนวนเงนิเทำ่ไหร ่

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ ้

เดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 
 
 


