
 

 

HASHTAG ENGLAND SCOTLAND WALES  

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

เทีย่วครบทกุไฮไลตส์หราชอาณาจกัร (องักฤษ – เวลส ์– สก็อตแลนด)์ 

ซาลสบ์วัร ี ่: เสาหนิสโตนเฮนจ ์ชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

คารด์ฟิ : ปราสาทคารด์ฟิ 

เบอตนั ออน เดอะ วอเตอร ์: หมูบ่า้นทีม่ธีรรมชาตสิุดแสนโรแมนตคิ 

ลเิวอรพ์ูล : สนามฟุตบอลแอนฟีลด,์ ทา่เรอืโรเบริต์ 

เอดนิเบริก์ : ปราสาทเอดนิเบริก์, ปราสาทฮอลีรู่ด๊ 

วนิเดอรเ์มยีร ์: อุทยานแหง่ชาตทิีด่แีละสวยทีสุ่ดในองักฤษ 

แมนเชสเตอร ์ : สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์ 

 

 

 

 



 
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– (สนามบนิบรไูน) 

2  (สนามบนิบรไูน) – กรงุลอนดอน  (องักฤษ) – เมอืงซาลสบ์วัร ี ่– เสาหนิสโตนเฮนจ ์– 
บาธ – ชมเมอืง – คารด์ฟิ  

3  คารด์ฟิ – หมูบ่า้นไบบวิรี ่– เบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์– ลเิวอรพ์ลู  

4  ลเิวอรพ์ูล – ทา่อลัเบริต์ – สนามฟุตบอลแอนฟีลด ์– เอดนิเบริก์    

5  เอดนิเบริก์ – ปราสาทเอดนิเบริก์ – วนิเดอรเ์มยีร ์– เพรสตนั 

6  เพรสตนั – แมนเชสเตอร ์– บสิเตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ – ลอนดอน  

7  กรงุลอนดอน – อสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั  

8  กรงุลอนดอน – เทีย่วชมเมอืง – หอคอยแหง่ลอนดอน – (สนามบนิบรไูน) – 
กรงุเทพฯ 

9  (สนามบนิบรไูน) – กรงุเทพฯ  

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

08 - 16 Feb 2020  49,999  49,999 48,999 15,000 15,000 

21 - 29 Mar 2020  49,999  49,999 48,999 15,000 15,000 

 

 

 



 
 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– (สนามบนิบรไูน) 

10.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประต ู10  เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ
รอยลับรไูน (BI) โดยมเีจา้หนา้ทีท่างบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ อํานวยความ
สะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

13.30 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตบิรไูน โดยเทีย่วบนิที ่BI 514  

17.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตบิรไูน ประเทศบรไูน เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางสู ่มสัยดิทองค า หรอื Jame 
Asr’ Hassanil Bolkiah Mosque เป็นมัสยดิทีท่รงคณุคา่และงดงามมากทีส่ดุแหง่
บรไูน ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1988 และเสร็จในปี ค.ศ.1994 ตัง้อยู ่ใจกลางเมอืงกรงุบนั
ดารเ์สรเีบกาวัน ซึง่วัสดทุีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งนัน้ลว้นเป็นวัสดเุกรดพรเีมีย่มทีม่าจากทั่วทกุ
มมุโลก มจีดุเดน่อยูท่ีโ่ดมทองคําขนาดยักษ์ โดยในชว่งใกลคํ้า่มัสยดิแหง่นี้จะยิง่
สวยงามเป็นพเิศษ จนถกูจัดอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 10 ของมัสยดิทีง่ดงามทีส่ดุในโลก ให ้
ทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจและชมความสวยงามของมัสยดิแหง่นี้ในยามคํา่คนื ได ้
เวลาอนัสมควรนําทา่นชอ้ปป้ิง และอสิระอาหารมือ้เย็นตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้นําทา่น
เดนิทางกลบัสูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางสู ่สนามบนิฮทีโธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศ
องักฤษ โดยเทีย่วบนิที ่BI 003 

 

วนัที ่2 (สนามบนิบรไูน) – กรงุลอนดอน  (องักฤษ) – เมอืงซาลสบ์วัร ี ่– เสาหนิสโตน
เฮนจ ์– บาธ – ชมเมอืง – คารด์ฟิ  

00.15 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮทีโธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยเทีย่วบนิที ่
BI 003 

06.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิฮทีโธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ หลงัผา่นขัน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมอืง และ รับสมัภาระ และ ผา่นศลุกากรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 



 
 

นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงซาลสบ์วัร ี ่(SALISBURY) นําทา่น เขา้ชม  เสา
หนิสโตนเฮน้จ ์(STONEHENGE) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยคุกอ่น
ประวัตศิาสตร ์มอีายกุวา่ 5,000 ปี เป็นกลุม่แทง่หนิขนาดใหญ ่ตัง้อยูก่ลางทุง่ราบกวา้ง
ใหญ ่ซึง่ไมม่ใีครทราบวัตถปุระสงคใ์นการสรา้งอยา่งชดัเจน กองหนิหรอืแนวแทง่หนิที่
เป็นความลบัดํามดืในชว่งหนึง่ของประวัตศิาสตร ์แนวหนินี้มขีนาดมหมึาเรยีงรายราวๆ 3
กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหนิทรงสงูขนาดใหญป่ระมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยู่
กลางทุง่นา เป็นรปูวงกลมซอ้นกนัอยู ่3 วงมอีายปุระมาณปลายยคุหนิถงึตน้ยคุบรอนซ ์
ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทีร่ะลกึ 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาธ (BATH) (ประมาณ 164 กม./ 1 ชม.) เทีย่วชมเมอืง
เกา่แกท่ีม่อีายยุาวนานกวา่ 2,000 ปี ทีส่รา้งขึน้มาตัง้แตย่คุโรมันโบราณเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีม่คีณุคา่ทางประวัตศิาสตรเ์ป็นอยา่งมาก สถาปัตยกรรมแบบโรมัน ดว้ย
หลกัฐานการเป็นบอ่น้ําพรุอ้นและซากอาคารเกา่แกท่ีห่ลงเหลอือยูทํ่าใหเ้มอืงบาธไดข้ึน้
ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1987 ตอ่มามกีารปรับปรงุ
ซอ่มแซมตวัอาคารดว้ยเงนิลงทนถงึ 5.5 ลา้นปอนด ์/ นําทา่นถา่ยรปูกบั มหาวหิารบาธ 
(BATH ABBEY) และบรเิวณดา้นหนา้ของ โรงอาบน า้โรมนัโบราณ (ROMAN 
BATHS) ถอืเป็นโรงอาบน้ําโรมันขนาดใหญใ่นสมยัโบราณทีไ่ดร้ับการอนุรักษ์และดแูล
เป็นอยา่งด ี(ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน ผูใ้หญ ่ประมาณ 15 ปอนด ์และเด็ก 
ประมาณ 14 ปอนด)์ 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

 เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม CLAYTON HOTEL CARDIFF หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 คารด์ฟิ – หมูบ่า้นไบบวิรี ่– เบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์– ลเิวอรพ์ลู  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

 

 

 

 



 
 

นําทา่นสูเ่ขต Cotswold พืน้ทีต่อนกลางของประเทศองักฤษทีป่ระกอบดว้ยหมูบ่า้นกวา่ 
70 หมูบ่า้นซึง่ความสวยงามของ Cotswold นัน้ถกูขนานนามวา่ Heart of England นํา
ทา่นชม ไบบวิร ี(Bibury)  หมูบ่า้นทีเ่ป็นสถานทีซ่ ึง่เต็มไปดว้ยกระทอ่มโบราณ และ
โบสถอ์นัเกา่ แกอ่ยา่งเชน่ โบสถเ์ซนตแ์มรี ่อกีทัง้ยังมถีนนสวยๆ รายลอ้มดว้ยดอกไมส้ี

สดใสรมิสองขา้งทาง อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยายอนัสดุแสนโรแมนตคิพรอ้ม
เก็บภาพความประทับใจกบัหมูบ่า้นเล็กๆแหง่นี้ 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเดนิทางไปยังเมอืงเล็กแสนน่ารัก เมอืงเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์
(Bourton On The Water)  ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีไ่ดรั้บการโหวตใหเ้ป็นหมูบ่า้นทีม่คีวาม
สวยงามมากทีส่ดุในองักฤษ ดว้ยลกัษณะของตวัอาคารทีม่คีวามโดดเดน่เฉพาะ ปลกู
สรา้งตวัอาคารดว้ยหนิ ซึง่เป็นหนิ Cotswold stone เทา่นัน้ ภายในหมูบ่า้นจะมแีมน้ํ่า 
Windrush ไหลผา่น มเีป็ดหวัเขยีวสวยงามเวยีนวา่ยเต็มแมน้ํ่า เป็นหมูบ่า้นทีม่ธีรรมชาติ
สดุแสนโรแมนตคิ / เดนิทางสู ่เมอืงลเิวอรพ์ลู (Liverpool) ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็น
เมอืงวัฒนธรรมแหง่ยโุรปในปี 2008 และยังเป็นเมอืงถิน่กําเนดิของวงดนตรสีีเ่ตา่ทอง
หรอืเดอะบทีเทลิ 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม JURYS INN LIVERPOOL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 ลเิวอรพ์ูล – ทา่อลัเบริต์ – สนามฟุตบอลแอนฟีลด ์– เอดนิเบริก์    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อลัเบริต์ (Albert Dock) หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในเมอืงลเิวอรพ์ลู โดยบรเิวณทา่เรอืนัน้ประกอบไปดว้ยอาคารทา่เรอืและคลงัสนิคา้ 
นอกจากนี้แลว้ทา่อลัเบริต์ยังเป็น สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีนเขา้ชมมากทีส่ดุในสหราช
อาณาจักรอกีดว้ย / นําทา่น ถา่ยภาพดา้นนอกกบั สนามฟุตบอลแอนฟีลด ์
(Anfield Stadium) เป็นทีร่ะลกึ ฟตุบอลสโมสรลเิวอรพ์ลู เปิดใชง้านเมือ่ปี 1884 
สนามขนาดใหญท่ีส่ามารถรองรับแฟนบอลไดถ้งึ 61,905 คน 

  



 
 

กลางวัน  

 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางสู ่เมอืงเอดนิเบริก์ (Edinburgh) เมอืงหลวงของสก็อตแลนด ์(Scothland) 
ดนิแดนทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีส่วยงาม 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร           

 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม MARRIOTT EDINBURGH หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 เอดนิเบริก์ – ปราสาทเอดนิเบริก์ – วนิเดอรเ์มยีร ์– เพรสตนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

 

 

นําทา่น เขา้ชมภายใน ปราสาทเอดนิเบริก์ (Edinburgh Castle) อนัสงา่งามดว้ย
ทําเลทีต่ัง้ บนเนนิเขาสงู มองเห็นเดน่เป็นสงา่จากทกุมมุเมอืง เคยเป็ นทีป่ระทับของ
กษัตรยิส์กอ๊ต แบง่เป็นสว่นตา่งๆอยา่งน่าชม อาทสิว่นของป้อมปราการและกําแพง
ปราสาทโบราณ ม ีปืนใหญเ่รยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญใ่นเวลา 13.00 น. 
ของทกุวันตลอด 150 ปีทีผ่า่นมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่12 
เพือ่รําลกึถงึพระมารดา ของกษัตรยิเ์ดวดิ ที ่1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ ในสว่นทีเ่ป็น 
The Palace จัดแสดง เกีย่วกบัเรือ่งราวของราชวงศแ์หง่สก็อต / นําทา่นเดนิทางสูย่า่น
เมอืงเกา่ สูถ่นนรอยัลไมล ์(Royal Mile) ถนนสายสาํคญัทีเ่ชือ่มสูพ่ระตําหนักโฮลีรู่๊ด 
(Palace of Holyroodhouse) ซึง่เป็นทีป่ระทับของพระราชนิีเวลาเสด็จเยอืน
สกอตแลนดแ์ละเคยเป็นทีป่ระทับของพระนางแมรแีหง่ สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภา
แหง่ชาตสิก็อตอนัน่าภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมัย   

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(Windermere) สูเ่ขตเลคดสิทรคิ (Lake 
District) อทุยานแหง่ชาตทิีไ่ดร้ับการขนานนามวา่ดแีละสวยทีส่ดุขององักฤษ ที่
กวา้งขวางและครอบคลมุทะเลสาบถงึ 16 แหง่ / เดนิทางสูเ่มอืงเพรสตนั 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  



 
 

เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม MACDONALD TICKLED TROUT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6 เพรสตนั – แมนเชสเตอร ์– บสิเตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ – ลอนดอน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

 

 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมอืงอตุสาหกรรม ทีม่ชี ือ่เสยีง
จากการเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่แรกของโลก เป็นศนูยก์ลางศลิปะ สือ่และธรุกจขินาด
ใหญ ่อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีต่ัง้ของสโมสรทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัในวงการฟตุบอลของโลก / 
นําทา่น ถา่ยรปูดา้นนอกกบั สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford 
Stadium) ของสโมสรแมนยฯู ทีจั่ดวา่รวยทีส่ดุในโลก เป็นสนามทีใ่หญเ่ป็ น อนัดบั 2 
ขององักฤษ รองรับแฟนบอลได ้มากถงึ 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลยี ์สเต
เดยีม (Wembley Stadium) 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเดนิทางสู ่Bicester Village outlet ชอปป้ิงจใุจ มหีลากหลายแบรนดด์งัให ้
ทา่นใหเ้ลอืกสรร อาทเิชน่ Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, 
Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, 
Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ / นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุลอนดอน 
(LONDON) 

คํา่  ไมม่บีรกิารอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มที ่

 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 



 
 

วนัที ่7 กรงุลอนดอน – อสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

 

 

อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มลู หรอื ค าแนะน า และ ทางบรษิทัไมม่รีถ
บรกิารรบัสง่ และไมร่วมคา่อาหารกลางวนัและเย็น คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดเป็นความ
รบัผดิชอบของตวัทา่นเอง  

 
- อสิระเลอืกซือ้ส ิน้คา้ทีห่า้งดงัใจกลางกรงุลอนดอน เชน่ หา้งแฮรร์อดส ์
(Harrods) ในยา่นไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) จากนัน้อสิระใหท้า่นไดส้นุกกบั
การเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั บรเิวณถนนออ๊กฟอรด์ (Oxford Street) ซึง่เรยีกไดว้า่
เป็นศนูยก์ลางการชอ๊ปป้ิงในกรงุลอนดอน มรีา้นคา้เสือ้ผา้แฟชัน่ เครือ่งประดบั นาฬกิา 
ชือ่ดงัมากมายตลอดแนวถนนกวา่ 2 กโิลเมตร อาท ิเชน่ Next, Zara, Top Shop, 
Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss 
Selfridge ฯลฯ หา้ง John Lewis, House of Fraser และ ยังมหีา้งสดุหรู
อยา่ง Selfridges ทีม่สีนิคา้ซปุเปอรแ์บรนด ์ตัง้อยูอ่กีดว้ย   
อสิระเลอืกซือ้ บรเิวณถนนออ๊กฟอรด์ ยังมถีนนสายชอ้ปป้ิงชือ่ดงัเชือ่มตอ่อยา่ง ถนน
คารน์าบี ้(Canaby Street) แหลง่แฟชัน่สดุฮติของวัยรุน่ทีม่รีา้น G - Star Raw, 
Diesel, Replay, Vans หรอื ถนนนวิ บอนด ์(New Bond Street) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ
รา้นซปุเปอรแ์บรนด ์อยา่งเชน่ Louis Vitton, Gucci, Prada, Mulberry, Burberry, 
Alexander Mc Queen, Long Champ, Bvlgari เป็นตน้  

- อสิระใหท้า่นเลอืกเทีย่วนอกเมอืงตามอธัยาศยั เดนิทางสูเ่มอืง Leavesden อนั
เป็นทีต่ัง้ของ Warner Bros. Studio London ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมบา้น ของภาพยนตร ์
Harry Potter ทัง้ 7 ภาค ทีไ่ดเ้ปิดใหแ้ฟนๆ เขา้ชมตัง้แตต่น้ปี 2012 หลงัจากการถา่ย
ทําทัง้หมดเสร็จสิน้ลง ใหท้า่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัสถานทีถ่า่ยทําจรงิของทกุๆอยา่ง ทีเ่รา
ไดเ้ห็นในหนัง ตลอดระยะเวลากวา่ 10 ปีแหง่การถา่ยทําอนัยาวนาน จนอาจเรยีกไดว้า่
เป็นบา้นอกีหลงัของนักแสดงและทมีงานหลายรอ้ยชวีติผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัความอลงัการและ
ความสาํเร็จทัว่โลก ทา่นจะมโีอกาสไดเ้ห็นแทบทกุมมุสาํคญัๆ ทีเ่คยเห็นในภาพยนตร ์
ไมว่า่จะเป็นหอ้งน่ังเลน่รวมของบา้นกรฟิฟินดอร ์กระทอ่มแฮกรดิ ภายในบา้นโพรง
กระตา่ย หอ้งทํางานรปูทรงกลมของดมัเบลิดอร ์คกุใตด้นิของสเนป รวมถงึกระทรวงเวท
มนตรด์ว้ย เอาเป็นวา่นกึหอ้งไหนออก หอ้งนัน้มหีมดเลย รวมถงึสถานทีข่นาดใหญอ่ยา่ง
ตรอกไดแอกอนทีบ่รรยากาศมนัใชม่าก ซอยพรเิว็ท บา้นเกา่ของแฮรร์ีท่ีโ่ดนระเบดิ และ



 
ชานชาลา 9 3/4 ก็มใีหเ้ราไดเ้ดนิเขา้ไปชมของจรงิ เสมอืนเดนิเขา้ไปในภาพยนตรจ์รงิๆ 
ทกุประการ 

 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรอืเทยีบเทา่        

วนัที ่8 กรงุลอนดอน – เทีย่วชมเมอืง – หอคอยแหง่ลอนดอน – (สนามบนิบรไูน) – 
กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

 

 

นําทา่นเทีย่วชม มหานครลอนดอน ผา่นพคิคาดลิลีเ่ซอรค์สั (Piccadilly Circus) เดมิ
เป็นวงเวยีนทีบ่รรจบของถนน 6 สาย มน้ํีาพ ุและรปูปัน้อรีอสตรงกลาง และเขา้สู ่ไชน่า
ทาวนย์า่นชมุชนชาวจนี กลางมหานครลอนดอน ผา่นจัตรุัสทราฟัลกา้ร(์Trafagal 
Square) ทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารทีน่่าสนใจผา่นมหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s 
Cathedral) ทีม่ยีอดโดมใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานทีใ่ชจั้ดพระราชพธิอีภเิษก
สมรสระหวา่งเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอรแ์ลว้เขา้สูจั่ตรัุสรัฐสภามหา
วหิารเวสทม์นิสเตอร ์(Westminster Abbey) ทีต่ัง้ของรัฐสภาองักฤษมาตัง้แตต่น้
ศตวรรษที ่16 และยังเป็นทีต่ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จั้กกนัดใีนนามหอนาฬกิาบิ๊กเบน (Big 
Ben) ทีม่คีวามสง ู320 ฟตุบตบีอกเวลาทกุหนึง่ชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลกและฝ่ังตรงขา้มทีม่แีมน้ํ่าเทมส ์อยูเ่ป็นทีต่ัง้ของชงิชา้สวรรค ์ลอนดอน อาย 
ชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป จากนัน้นําทา่นถา่ยรปูกบัสะพานหอคอย (Tower 
Bridge) สะพานขา้มแมน้ํ่าเทมสท์ีส่ามารถยกเปิดปิดได ้/ นําทา่น เขา้ชมภายใน 
หอคอยแหง่ลอนดอน  เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน้ํ่าเทมสใ์น
กรงุลอนดอนในองักฤษเป็นพระราชวังทีเ่ดมิสรา้งโดยพระเจา้วลิเลยีมที ่1 แหง่
องักฤษ เมือ่ปี ค.ศ. 1078เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์พระราชวังเป็นรูจั้กกนัใน
นามวา่ “หอคอยแหง่ลอนดอน” หรอื “หอ” ในประวัตศิาสตร ์ตวัปราสาทตัง้อยูภ่ายในโบ
โรแหง่ทาวเวอรแ์ฮมเล็ทสแ์ละแยกจากดา้นตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of 
London) ดว้ยลานโลง่ทีเ่รยีกวา่เนนิหอคอยแหง่ลอนดอน หรอื “ทาวเวอรฮ์ลิ” (Tower 
Hill) 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี ใหท้า่นลิม้รสเป็ดยา่งชือ่ดงั 
ณ FOUR SEASON RESTAURANT 

14.00 น.  ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโทรว ์เพือ่ผา่นข ัน้ตอนการท าคนืภาษเีช็คบตัรโดยสาร
และกระเป๋าเดนิทาง 

18.00 น.  เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตบิรไูน ประเทศบรไูน โดยเทีย่วบนิที ่BI 004  

 

 



 

วนัที ่9 (สนามบนิบรไูน) – กรงุเทพฯ  

15.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตบิรไูน ประเทศบรไูน เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

18.30 น.  ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่BI 519 

20.15 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ และความประทับใจ 

 หมายเหต ุ: รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพ
อากาศ หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ ๆ ทีไ่มค่าดคดิหรอืมผีลกบั    การเดนิทางและ
รายการทวัร ์ ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

หมายเหต ุ

(ยงัไมร่วมคา่วซีา่ 6,000-บาทและคา่ทปิอกี 3,000- บาท) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double)  หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กนั และ
โรงแรมไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนื่องจากโรงแรม
นัน้ไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยก
หอ้งพัก 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง
เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต 
และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะ
แตกตา่งกนั 

หมายเหต ุ

-อตัราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

-ตัว๋กรุ๊ป เมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลีย่นแปลงตัว๋) 

-โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของหวัหนา้ทวัรโ์ดยคาํนงึถงึ
ความสะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลกั 

อตัรานีร้วม 

-คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ โดยสายการบนิรอยัลบรไูน ชัน้ประหยัด 

-คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 

-คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ 

-คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-คา่รถรับ – สง่ระหวา่งนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 
ชัว่โมงตอ่วนั) 

-คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 



 
-คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

-คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท เงือ่นไขตาม
กรมธรรม ์

อตัรานีไ้มร่วม 

-คา่ธรรมเนียมวซีา่ 

-คา่ธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

-คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (20 กโิลกรมัตอ่ทา่น) 

-คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากทีร่ายการระบเุชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ด ้
ระบไุวใ้นรายการ เป็นตน้ 

-คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (สาํหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

-คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก ์3,000 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง ขอเก็บรวมใน
สว่นทีเ่หลอื 

-คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูก่บัความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน้ําใจในการบรกิาร 

-คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

การจองและช าระเงนิ 

ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั นับตัง้แตว่ันทีท่า่นไดทํ้าการจองทัวร ์มฉิะนัน้จะ
ถอืวา่ทา่นยกเลกิการจองโดยอตัโนมัต ิชาํระสว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้จะถอืวา่
ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หกัคา่มัดจํา 20,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 44 วัน หกัคา่มัดจํา 30,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 14 วัน คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์

  



 
          บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่
ไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจ านวน 20 ทา่น 
และ/หรอื มผีูร้ว่มเดนิทางในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิให้
ภายใน 15 วนั หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

          ในการยืน่ขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่นในการจัดเตรยีมเอกสาร
ใหค้รบตามทีส่ถานทตูระบเุทา่นัน้ (การอนุมัตวิซีา่ขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของแตล่ะสถานทตูนัน้) พรอ้มสง่
มอบเอกสารประกอบการยืน่วซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 

          ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้
และทา่นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม ่(ทางสถานทตูไมม่นีโยบาย
ในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม
ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้ 

          ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป
ทอ่งเทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอม
หรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการไมค่นืเงนิคา่ทวัร์
ทัง้หมด (การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการ
ถาวร) 

          หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณากอ่นการ
เดนิทาง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ (คา่มัดจําตัว๋กบั
สายการบนิหรอืหากทางบรษัิทฯไดด้ําเนนิการออกตัว๋แลว้ทางบรษัิทฯจะหกัคา่ตัว๋เครือ่งบนิเต็มจํานวน
และจะทําการคนืใหท้า่นตามทีส่ายการบนิคนืใหก้บัทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทัง้นี้บาง
สายการบนิไมส่ามารถคนืคา่ตัว๋เครือ่งบนิไดท้า่นสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบนิโดยตรง 
คา่ธรรมเนียมวซีา่ทีท่างสถานทตูเรยีกเก็บ คา่มัดจําในตา่งประเทศ โดยสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 
15 วัน 

          ผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืใช ้

เอกสารปลอมในการเดนิทาง และสาํหรับทา่นทีถ่กูปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทาง
ทจุรติ หรอืจะหลบหนีเขา้เมอืง หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยืน่วซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิ
ทัง้หมดทีท่า่นไดช้าํระคา่ทวัรม์าแลว้ไมว่า่บางสว่นหรอืเต็มจํานวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ที่
ดําเนนิการตามกฎหมาย 

           สาํหรับผูเ้ดนิทางทีท่างบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั และทางบรษัิทฯ 
จะขอดําเนนิการแจง้ยกเลกิวซีา่ของทา่นเนื่องจากการยืน่วซีา่จะถกูระบเุป็นสถติขิองทางบรษัิทฯ กบัทาง
สถานทตู 

  

 



 
หมายเหตอุืน่ๆ 

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการ
จลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีที่
ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์โดยทาง
บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุ โดยจะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

2.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดงักลา่วไดต้ามความความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
สภาวะคา่เงนิบาททีไ่มค่งที ่และกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น้ํามนัเพิม่หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ
เพิม่เตมิจากราคาทีก่าํหนดไว ้โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยนัจดหมาย
จากทางสายการบนิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสม โดย
มไิดแ้จง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลกั 

3.   เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ
กรณี 

4.   หลงัจากการจองและชาํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

  

  

หลกัฐานการยืน่วซีา่องักฤษ 

***ยืน่วซีา่องักฤษ ทกุทา่นตอ้งแสดงตวัสแกนลายนิว้มอืทีส่ถานทตู  
***ใชเ้วลาพจิารณาอนุมัตวิซีา่ 20 วันทําการเอกสารในการขอวซีา่  (กรณุาจัดสง่ภายใน 30 วันกอ่นวัน

เดนิทาง) 

  

ประกาศสาํคญั!! 

สถานทตูองักฤษกําหนดใหผู้ส้มัครวซีา่ตอ้งแปลเอกสารทางราชการจากศนูยแ์ปลพรอ้มมตีราประทับ
ดว้ย เชน่ ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ, ทะเบยีนสมรส,สตูบิตัร,ทะเบยีนการคา้,ทะเบยีนพาณชิย,์สญัญาเชา่-ซือ้

,ใบจัดตัง้หอพัก,ใบรับรองบตุรบญุธรรม 

  

 



 
1.เอกสารสว่นตวั 

-หนังสอืเดนิทางมอีายไุมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน หากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย เพือ่ประกอบ 

การพจิารณาวซีา่ 

-รปูถา่ยสขีนาด 1.5 x 2 นิว้ หรอื 3.5 x 4.5 เซนตเิมตร ขนาดของใบหนา้วดัจากศรษีะจรดคาง 
3 ซม. จ านวน 2 รปูตอ่ทา่น  ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

-สาํเนาทะเบยีนบา้น /บตัรประจําตวัประชาชน พรอ้มหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอร์
บา้น/เบอรม์อืถอื 

-สาํเนาสตูบิตัร (ในกรณีทีอ่ายยุังไมค่รบ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 

-สาํเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้ม)ี 

-สาํเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 

-สาํเนาบตัรขา้ราชการ 

2.หลกัฐานการท างาน 

-พนกังานบรษิทั :  หนังสอืรับรองการทํางานของบรษัิททีทํ่างานอยู ่(เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ) 
จะตอ้งระบอุตัราเงนิเดอืน-ตําแหน่ง-วันเริม่งาน 

-เจา้ของบรษิทั :  สาํเนาทะเบยีนการคา้ กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ถา่ยสาํเนาทกุหนา้ พรอ้ม
วัตถปุระสงค ์(คดัส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

-เจา้ของกจิการ :  ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์(ทพ.4) , พค. 0403 

-ขา้ราชการ :  ใชห้นังสอืรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานตน้สงักดั (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิเทา่น ัน้) 
จะตอ้งระบอุตัราเงนิเดอืน-ตําแหน่ง-วันเริม่งาน 

-ประกอบอาชพีอสิระ : พมิพจ์ดหมายรับรองตวัเองเป็นภาษาองักฤษ ระบรุายไดต้อ่เดอืน พรอ้ม
หลกัฐานแสดงอาชพีตวัเอง เชน่ ภาพถา่ย , สญัญาเชา่ , ใบเสร็จแสดงการซือ้ขาย , เอกสารการเสยี
ภาษี 

-นกัเรยีน/นกัศกึษา :  ใชห้นังสอืรับรองจากสถานศกึษา (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ) ระบชุัน้เรยีน 

  

 



 
3.หลกัฐานการเงนิ 

-ใชส้ าเนาสมดุบญัช ีฝากออมทรพัย ์หรอื ฝากประจ าสว่นตวั ยอ้นหลงั 6 เดอืน จนถงึปัจจบุนั
ยอดในบญัช ีจะตอ้งม ี100,000 บาท ขึน้ไป พรอ้มหนา้บญัชหีนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัช ี(หากมกีารตอ่
เลม่ กรณุาสาํเนาหนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเลม่ทีต่อ่พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝากเป็น
ปัจจบุนั)  ** สถานทตูไมร่บัสมดุเงนิฝากกระแสรายวนั และ พันธบตัร ฯลฯ 

4.กรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

-เด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา-มารดา หรอืเดนิทางๆไปกบัทา่นใดทา่นหนึง่ 

จะตอ้งทําจดหมายยนิยอมจากทางอําเภอ โดยทีบ่ดิา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจํานงในการ
อนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ
หรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตราจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

-กรณีบตุรอยูใ่นความดแูลของบดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ จะตอ้งมหีนังสอืรับรองการปกครองบตุร 
และเอกสารการหยา่รา้ง โดยมขีอ้ความระบวุา่ “มอีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบฟอรม์ส าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ประเทศสหราชอาณาจกัร (UNITED KINGDOM)  

กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูทัง้หมดจะเป็นหลกัฐานทีม่คีวามสาํคญัตอ่การพจิารณาออกวี
ซา่ใหท้า่นจากทางสถานทตู 

ทางบรษัิท มหีนา้ทีเ่ป็นเพยีงตวักลางทีอํ่านวยความสะดวกตอ่การยืน่ขอวซีา่ของทา่นเทา่นัน้ ไมม่สีว่น
ใดๆ ตอ่การพจิารณาของทางสถานทตูทัง้ส ิน้ ขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ตอ่ความเสยีหายที่
ข ึน้เกดิจากการใหข้อ้มลูหรอืเอกสารไมค่รบถว้น  และการบดิเบอืนขอ้มลูสว่นหนึง่สว่นใดจากความเป็น
จรงิ รวมถงึการปลอมแปลงเอกสารของทางผูย้ืน่ดว้ย  

1.ชือ่-นามสกลุทีร่ะบใุนพาสปอรต์ (ภาษาองักฤษ) 
MR./MS./MRS./MSTR………………………………………………………………………………. 

2.สถานะการสมรส           โสด       อาศยักบัคูช่วีติ ไมส่มรส        สมรสแลว้       หยา่รา้ง       แยก
อาศยั         หมา้ย 

3.วันเกดิ ………………………..     ทีจั่งหวัด……………………………  ประเทศ……………………………..    

สญัชาตทิีส่อง (ถา้ม ี)………………………..   

4.หมายเลขพาสปอรต์เลม่ปัจจบุนั………………......................เป็นเลม่ที…่……………………. 

จังหวัดทีอ่อกหนังสอืเดนิทาง……………………………………วันทีอ่อก…………………………..…วัน
หมดอาย…ุ……………….………… 

กรณุาระบรุายละเอยีดสถานะของหนังสอืเดนิทางทกุเลม่ทีท่า่นถอืในระยะเวลา 10 ปีลา่สดุ 

ตวัอยา่ง: 1.) X123456 : หมดอาย ุ / วันทีอ่อก xx-xxx-xxxx  / วันทีห่มด xx-xxx-
xxxx       ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

5.ทีอ่ยู่
ปัจจบุนั…………………………………………………………………...................................……………………
…………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………. 

ทา่นไดอ้าศยัในทีอ่ยูน่ี้เป็นระยะเวลา…………ปี……………เดอืน       



 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น…………………………………………………หมายเลข
โทรศพัทม์อืถอื………………………………………………………………. 

ในระหวา่งดําเนนิการขอวซีา่ ทางสถานทตูสามารถตดิตอ่ทา่นไดต้ามทีอ่ยูน่ี้ใช่

หรอืไม…่………………………… 

หากไมใ่ช ่กรณุาระบทุีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่
ได…้…………………………………………………………………………………………………........................ 

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

6.ชือ่-สกลุมารดาMS./MRS.…………………………………………………………....................วันที่
เกดิ…………………………… 

จังหวัดทีเ่กดิ…………………………..ประเทศ……………………………………….
สญัชาต…ิ………………………………………. 

7.ชือ่-สกลุบดิา MR..…………………………………………………………....................วันที่
เกดิ…………………………… 

จังหวัดทีเ่กดิ…………………………..ประเทศ……………………………………….
สญัชาต…ิ………………………………………. 

8.ชือ่-สกลุคูส่มรส 
MR./MS./MRS…………………………………………………………………………......................................
........................ 

สญัชาต…ิ…………………………………………………….วันทีเ่กดิ…………………………… 

คูส่มรสอาศยัอยูก่บัทา่นใชห่รอืไม…่……………คูส่มรสเดนิทางไปกบัคณุในครัง้นี้ดว้ย
หรอืไม…่…………………………………………. 

หากไม ่กรณุาระบทุีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได ้
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น…………………………………………………หมายเลข
โทรศพัทม์อืถอื…………………………………………………….……………. 

 

 



 
9.ทา่นมบีตุรจํานวนกีค่น………………………………………………….โปรดใสร่ายละเอยีดบตุรทกุคนทีท่า่นม ี

1.) ชือ่-สกลุ MR./MS./MRS/MSTR……………………………………………………………………………..วันที่
เกดิ………………………………………. 

จังหวัดทีเ่กดิ……………………......หมายเลขพาสปอรต์………………………….. 

บตุรคนนี้อาศยัรว่มกบัทา่นใชห่รอืไม…่……..  

หากไม ่อาศยัอยูก่บั(กรณุาระบคุวามสมัพันธแ์ละชือ่-
สกลุ)…………………………………………………………………………………………………….. 

ที่
อยู…่……………………………..................................................................................................
............................................... 

…………………………………………………………………………………..บตุรคนนี้รว่มเดนิทางกบัทา่นในครัง้นี้
ดว้ยหรอืไม…่…………………………… 

2.) ชือ่-สกลุ MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วันที่
เกดิ………………………………………………. 

จังหวัดทีเ่กดิ……………………......หมายเลขพาสปอรต์………………………….. 

บตุรคนนี้อาศยัรว่มกบัทา่นใชห่รอืไม…่……..  

หากไม ่อาศยัอยูก่บั(กรณุาระบคุวามสมัพันธแ์ละชือ่-
สกลุ)…………………………………………………………………………………………………….. 

ที่
อยู…่……………………………..................................................................................................
............................................... 

…………………………………………………………………………………..บตุรคนนี้รว่มเดนิทางกบัทา่นในครัง้นี้
ดว้ยหรอืไม…่…………………………… 

3.) ชือ่-สกลุ MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วันที่
เกดิ………………………………………………. 

จังหวัดทีเ่กดิ……………………......หมายเลขพาสปอรต์………………………….. 

 



 
บตุรคนนี้อาศยัรว่มกบัทา่นใชห่รอืไม…่…….. 

หากไม ่อาศยัอยูก่บั(กรณุาระบคุวามสมัพันธแ์ละชือ่-
สกลุ)…………………………………………………………………………………………………….. 

ที่
อยู…่……………………………..................................................................................................
............................................... 

…………………………………………………………………………………..บตุรคนนี้รว่มเดนิทางกบัทา่นในครัง้นี้
ดว้ยหรอืไม…่…………………………… 

10.นอกจากบตุรตามรายชือ่ดงักลา่ว ยังมเีด็กคนอืน่ทีร่ว่มเดนิทางภายใตก้ารดแูลของทา่น
หรอืไม…่………….. 

หากม ีจํานวนกีค่น………………….กรณุาระบรุายละเอยีด 

1.) ชือ่-สกลุ MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วันที่
เกดิ………………………………………………. 

จังหวัดทีเ่กดิ…………………….หมายเลขพาสปอรต์…………………..สญัชาต…ิ……………….. 

ความสมัพันธก์บัเด็ก………………………………………..ความสมัพันธก์บัพอ่แมข่อง
เด็ก…………………………….. 

ทีอ่ยูข่องเด็ก………………………………………………………………………………………………………………..
หมายเลขโทรศพัท…์………………………… 

2.) ชือ่-สกลุ MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วันที่
เกดิ………………………………………………. 

จังหวัดทีเ่กดิ…………………….หมายเลขพาสปอรต์…………………..สญัชาต…ิ……………….. 

ความสมัพันธก์บัเด็ก………………………………………..ความสมัพันธก์บัพอ่แมข่อง
เด็ก…………………………….. 

ทีอ่ยูข่องเด็ก………………………………………………………………………………………………………………..
หมายเลขโทรศพัท…์………………………… 

  



 
11.เคยทํางานกบัองคก์รเหลา่นี้หรอืไม ่: ราชการทหาร/ขา้ราชการพลเรอืน/ตลุาการ/สือ่ตา่งๆหรอืงานที่
เกีย่วกบัความมั่นคงทัง้ของรัฐ เชน่ ตํารวจ หรอืบรษัิทของเอกชนทีเ่กีย่วกบัความมั่นคง
.............................................................................................................................. 

ทา่นประกอบอาชพี…………………………….....................................
ตําแหน่ง………………………………..……………………………………….. 

ชือ่บรษัิทหรอืองคก์รที่
สงักดั………………………………………………………......................................................................
................……………. 

ลกัษณะงาน เชน่ ธรุกจิสว่นตวั / โรงงาน
......................................................................................................................................
............ 

ทีอ่ยู่
สาํนักงาน………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

วันทีเ่ร ิม่งาน 
......................................................................................................................................
.................................................... 

หมายเลขโทรศพัทส์าํนักงาน…………………………………………… 
อเีมลล…์……………………………………………………………… 

รายไดร้วมจากงานทีทํ่าตอ่เดอืน………………………… 

ทา่นมบีญัชเีงนิฝาก อสงัหารมิทรัพย ์หรอืรายไดท้างอืน่ๆ เชน่ เลน่หุน้ แชรอ์กี ใชห่รอืไม ่(หากมโีปรด
ระบ)ุ 

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

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

12.จํานวนคา่ใชจ้า่ยทีแ่บง่ใหก้บัครอบครัวตอ่
เดอืน…………………………………………………………………………………………………………..… 

13.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีท่า่นใชต้อ่
เดอืน……………………………………………………………………………………………………………………………
…. 



 
14.จํานวนเงนิทีเ่ตรยีมไวใ้ชจ้า่ยสาํหรับการเดนิทางครัง้
นี้…………………………………………………………………………………………………….. 

15.ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยในการเยอืนสหราชอาณาจักรครัง้
นี้…………………………………………………………………………………………… 

หากมผีูห้นึง่ผูใ้ดออกคา่ใชจ้า่ยในบางสว่นหรอืทัง้หมดของการเดนิทางในครัง้นี้ เขาออกใหค้ณุเป็น
จํานวนเงนิเทา่ไร………………………………… 

16.ในระยะเวลา10ปีทีผ่า่นมา เคยไดรั้บวซีา่องักฤษหรอืไม่
.................................................................................................................... 

ถา้เคย โปรดระบ ุชนดิของวซีา่ / วันทีว่ซีา่ออก / วันทีว่ซีา่หมด / ออกโดยทีไ่หน เชน่  

C-VISIT/TOURIST        ISSUE : 1 MAY 2000    EXPIRE : 2 NOV 2000     AUTHORITY BY UK 
EMBASSY , THAILAND 

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

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

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

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

17.ทา่นเคยเดนิทางไปเยอืนสหราชอาณาจักรในระยะ 10 ปีทีผ่า่นมาใช่

หรอืไม…่………………………………………………………………………….. 

หากใช ่โปรดระบชุว่งเวลาทีไ่ปและเหตผุลของการเดนิทาง 
…………........................…………………………………………………...................... 

18.ทา่นเคยทําเรือ่งขอพํานักถาวรกบั HOME OFFICE ทีอ่งักฤษในระยะ10ปีทีผ่า่นมาหรอืไม่
................................................................. 

19.ทา่นเคยไดร้ับการปฎเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศองักฤษ ในระยะ10ปีทีผ่า่นมาหรอืไม ่(เชน่ทีส่นามบนิหรอื
ทา่เรอื) ........................................... 

20.ทา่นเคยไดรั้บการปฎเิสธการขอวซีา่จากประเทศตา่งๆหรอื องักฤษ  ในระยะ10ปีทีผ่า่นมาหรอืไม่
...................................................... 

ถา้เคย โปรดระบ ุชว่งเวลาและประเทศทีเ่คยถกูปฎเิสธการขอวซีา่
............................................................................................................. 

21.ทา่นเคยถกูสง่ตวักลบัประเทศจากประเทศตา่งๆหรอื องักฤษ  ในระยะ10ปีทีผ่า่นมาหรอืไม่
......................  


