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Taste of Burger & Lobster  

อังกฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์ 

9 วัน 6 คืน 
เดินทาง ธันวาคม 62 – มิถุนายน 63 

ราคาแนะน าเพียง 58,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เมืองอ๊อกฟอรด์ – บา้นเชค็สเปียร ์– ลิเวอรพ์ลู 

วนัท่ี 3. ลิเวอรพ์ลู – เมืองยอรก์ – เมืองเอดินเบิรก์ 

วนัท่ี 4. ปราสาทเอดินบะระ – เมืองแมนเชสเตอร ์

วนัท่ี 5. เมืองแมนเชสเตอร ์– สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ – OUTLET – คารด์ิฟฟ์  

วนัท่ี 6. คารด์ิฟฟ์ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน 

วนัท่ี 7. หอนาฬิกาบิ๊กเบน – พิพิธภณัฑบ์ริติช – ถนนอ๊อกฟอรด์  

วนัท่ี 8. หอคอยลอนดอน - แฮรร์อดส ์– สนามบิน 

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบั
และอ านวยความสะดวก 
 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เมอืงอ๊อกฟอรด์ – บ้านเช็คสเปียร ์– ลิเวอรพ์ูล 
00.15 น. 

   
06.20 น. 

ออกเดินทางสูส่นามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว ์เที่ยวบินที่ TG 910  
*** ส  าหรบัคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 4 เมษายนจะออกเดินทางเวลา 00.55 และไปถงึลอนดอนเวลา 07.15 น. *** 
คณะเดินทางถงึ สนามบินฮีทโธรว ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง ) น  าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น  าท่านเขา้
สูเ่มืองอ๊อกฟอรด์ (Oxford) เมืองแห่งการเรยีนรู ้เป็นเมืองที่มีช่ือเสยีงในดา้นประวติัศาสตร ์เป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลยั ที่มีอายุมากกว่า 
800 ปี เมืองที่เป็นที่อยู่อาศยัของเหลา่ขนุนางต่างๆมากมาย รวมทั้ง นักวิชาการและนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 เป็นตน้มา และยังเป็นเมือง
สถานที่ถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง Harry Potter ภาพยนตรท์ี่มีช่ือเสยีงโด่งดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองอ๊อกซฟอรด์ มีเวลาเวลา
ใหท้่านเดินเลน่ชมเมืองมหาวิทยาลยัแห่งนี ้

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
         บ่าย จากนัน้เดินทางต่อสู ่เมืองสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น  า้เอวอน อันเป็นบา้นเกิดของวิลเลี่ยม เช็คส

เปียร ์(William Shakespeare ) กวีที่มีช่ือเสยีงที่สดุขององักฤษ น าเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอรด์ ซึ่ง รม่รื่นไปดว้ยสวนสาธารณะ น าท่านชม
บา้นเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก) และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity แม่น  า้เอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่
ในประวติัศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบักวีเอกผูน้ี ้อิสระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ที่ระลกึจากรา้นคา้มากมาย จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองลิเวอรพู์ล 
(Liverpool) ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมืองวฒันธรรมแห่งยโุรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถ่ินก าเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีท
เทิล 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL LIVERPOOL  หรอืเทียบเท่า  

 

วันที ่3 ลิเวอรพ์ูล – เมอืงยอรก์ – เมอืงเอดนิเบิรก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองยอรก์ (York) เมืองที่มีความเก่าเเก่อีกเมืองของอังกฤษเเละเต็มไปดว้ยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามมาก 
เช่น มหาวิหารยอรก์ (York University) ที่มีความสง่างาม,ปราสาทยอรก์ (York Castle) นั้นก็มีความเก่าเเก่เพราะสรา้งมาตั้งเเต่สมัย
พระเจา้วิลเลียมที่หนึ่ง และ มหาวิหารยอรก์ (York Cathedral) ที่ย่ิงใหญ่ น  าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารยอรก์ เป็นคริสตศ์าสนสถาน
วิหารที่สรา้งเป็นแบบกอธิคที่ใหญ่ที่เป็นที่สองรองจากมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ในประเทศเยอรมนี 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเขา้สูเ่มืองเอดินเบิรก์ (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด ์(Scothland) ดินแดนที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่สวยงาม น าท่านเดินทาง

สูย่่านเมืองเก่า สูถ่นนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายส  าคญัที่เชื่อมสูพ่ระต าหนกัโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyroodhouse) ซึ่งเป็นที่ประทับ
ของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด ์และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรฐัสภาแห่งชาติสก็อตอัน
น่าภาคภูมิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
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ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN EDINBURGH หรอืเทียบเท่า 

วันที ่4 ปราสาทเอดนิบะระ – เมอืงแมนเชสเตอร ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อนัสง่างามดว้ยท าเลที่ตั้งบนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง 
เคยเป็นที่ประทบัของกษัตรยิส์ก๊อต แบ่งเป็นสว่นต่างๆอย่างน่าชม อาทิ สว่นของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียง
ราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทกุวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในคริสตศ์ตวรรษที่ 
12 เพื่อร  าลกึถึงพระมารดาของกษัตริยเ์ดวิดที่ 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่ เป็น The Palace จัดแสดงเก่ียวกับเรื่องราวของ
ราชวงศแ์ห่งสก็อต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้ออกเดินทางสูเ่มืองแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมืองอตุสาหกรรม ที่มีช่ือเสยีงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก 

เป็นศนูยก์ลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่ตัง้ของสโมสรที่มีช่ือเสยีงโด่งดงัในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสร
ฟตุบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซิตี ้และสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชียร ์เคานตี์้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั CROWE PLAZA MANCHESTER CITY  หรอืเทียบเท่า 

 

วันที ่5 เมอืงแมนเชสเตอร ์- สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ – OUTLET - คารด์ฟิฟ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium ) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่ารวยที่สดุในโลก เป็น
สนามที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย์ สเตเดียม (Wembley 
Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนั้นยังเป็น 1 ใน 2 สนามใน
อังกฤษที่ ยูฟ่า รบัรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทั้งเขา้ น  าท่านสู่ CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET เพื่อซือ้สินคา้ที่ลดราคาแบบ
สดุๆอิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นเลือกซือ้สินคา้มีกว่า 140 รา้นคา้ อาทิ เช่น Amani, Barbour, Gap, Diesel, French Connection,Polo 
Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Burbury, Superdry, Calvin Klein,Next,Mulburry ,M&S Outlet ฯลฯ 
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กลางวัน 

 
อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 

บ่าย เดินทางต่อสูเ่มืองคารด์ิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส ์(Wales) หนึ่งในเครอืจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคารด๊ิ์ฟ 
เดิมเป็นที่พ  านกัของขนุนางผูป้กครองเมือง ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ จากนั้นผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณ
เก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคารด๊ิ์ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ท  าการของรฐั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN CARDIFF หรอืเทียบเท่า 

 

วันที ่6 คารด์ฟิฟ์ – เมอืงบาธ – เสาหนิสโตนเฮ้นจ ์– ลอนดอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางต่อสูเ่มืองบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหบุเขาของแม่น  า้เอวอนในบริเวณที่มีน  า้พุรอ้นธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถ่ินฐานของชาว
โรมันสมัยที่ยังเรืองอ  านาจ และเป็นผูส้รา้งโรงอาบน ้าโรมัน (Roman Bath) และยังไดเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้
(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น  าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑน์ ้าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการคน้พบที่น่าสนใจ 
ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส  าคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน า้แร่รอ้นคิงส ์(The Sacred Spring) ส่วนที่สอง คือ บริเวณวัด 
และสว่นที่สาม คือ บรเิวณที่เปิดบรกิารใหน้กัท่องเที่ยวหรอืชาวเมืองใชบ้ริการน า้แร่ซึ่งมีทั้งสระว่ายน า้, บ่อน า้แร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน า้ 
และสว่นที่เป็น Turkish Bath 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (Fish and Chips) 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสูเ่มืองซาลสบ์วัรี่ (Salisbury) น าท่านชมเสาหินสโตนเฮ้นจ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกในยุคก่อน

ประวติัศาสตร ์มีอายกุว่า 5,000 ปี เป็นกลุม่แท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงคใ์นการสรา้ง
อย่างชัดเจน จากนั้นดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน (London) เมืองที่ เป็นศูนย์กลางส  าคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
ประวติัศาสตรข์องโลก เป็นผูน้  าดา้นการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบนัเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นที่ยอมรบัว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก และ
ยงัเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และส  าคญัของยโุรปอีกดว้ย 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีนโฟรซ์ีซั่น เพื่อลิม้รสเป็ดย่างอนัเลื่องชื่อ 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรอืเทียบเท่า 

 

วันที ่7 หอนาฬิกาบิ๊กเบน - พพิธิภัณฑบ์ริตชิ - ถนนอ๊อกฟอรด์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเที่ยวชมมหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลี่เซอรค์สั (Piccadilly Circus) เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน  า้พ ุและรูป
ป้ันอีรอสตรงกลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน ์ย่านชมุชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจตัุรสัทราฟัลกา้ร ์(Trafagal Square) ที่ราย
ลอ้มไปดว้ยอาคารที่น่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานที่ใชจ้ดั
พระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดีไ้ดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สูจ่ตัุรสัรฐัสภามหาวิหารเวสทม์ินสเ์ตอร ์
(Westminster Abbey) ที่ตัง้ของรฐัสภาองักฤษมาตัง้แต่ตน้ศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ตัง้ของหอนาฬิกาที่รูจ้กักนัดีในนามหอนาฬิกา
บ๊ิกเบน (Big Ben) ที่มีความสงู 320 ฟตุ ตีบอกเวลาทกุหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหนา้ปัดใหญ่ที่สดุในโลกและฝ่ังตรงขา้มที่มีแม่น  า้
เทมสก์ัน้อยู่เป็นที่ตัง้ของชิงชา้สวรรค ์ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชา้สวรรคท์ี่สงูที่สดุในยโุรป น  าเขา้ชมพิพิธภัณฑบ์ริติช 

(British Museum) ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑด์า้นประวัติศาสตรแ์ละวฒันธรรมของมนษุยที่ส  าคญัที่สดุและใหญ่ที่สดุในโลก มีการ
ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบือ้งตน้วตัถทุี่เก็บรวบรวมไวส้่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) 

ซึ่งเป็นแพทยแ์ละนกัวิทยาศาสตร ์พิพิธภัณฑแ์ห่งนีเ้ปิดใหบ้รกิารแก่สาธารณะเป็นครัง้แรกในวนัที่15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) 
ในมงตากเูฮาส ์เมืองบลมูสเ์บอรร์ ีกรุงลอนดอน อนัเป็นสถานที่ตัง้ของอาคารพิพิธภัณฑใ์นปัจจบุนั  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย 

 
 
 
 

ค ่า 

ท่ีพัก 

จากนั้นอิสระใหท้่านไดส้นุกกับการเลือกซือ้สินคา้ตามอัธยาศัย บริเวณถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford Street) ซึ่งเรียกไดว้่าเป็นศูนยก์ลาง
การช๊อปป้ิงในกรุงลอนดอน มีรา้นคา้เสือ้ผา้แฟชั่น เครื่องประดบั นาฬิกา ช่ือดงัมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, 
Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ หา้ง John Lewis, 
House of Fraser และ ยงัมีหา้งสดุหรูอย่าง Selfridges ที่มีสนิคา้ซุปเปอรแ์บรนด ์ตัง้อยู่อีกดว้ย 
อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรอืเทียบเท่า 
 

วันที ่8 หอคอยลอนดอน - แฮรร์อดส ์– สนามบิน 
เช้า 

 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปกบัสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแม่น  า้เทมสท์ี่สามารถยกเปิดปิดได ้จากนั้นน  าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับ
หอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตรอ์ันเกรียงไกร ย่ิงใหญ่นองเลือด หรือแมแ้ต่ซับซอ้นซ่อน
เงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวงั คกุ และแดนประหาร ปัจจบุนัเป็นพิพิธภัณฑซ์ึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอย
หลายหลงั มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับดว้ยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดังสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ 
“มงกฎุของพระราชินีอลซิาเบธ” ประดบัดว้ยเพชร “โคอินูร”์ ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก และชิน้สดุทา้ยคือ “คฑา” ประดับดว้ย
เพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก “ดาราแห่งอาฟรกิา 1” หรอื “คลัลนินั 1” 
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กลางวัน 
 

รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง ลิม้รส Burger & Lobster รา้นดงัของลอนดอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย 
 

เลอืกซือ้สิน้คา้ในย่านไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ชื่อดังอย่าง ฮารว์ีย ์นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮร์
รอดส ์(Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นชั้นน  าจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮรร์อดสท์ี่นิยมกันอย่างมาก รวมทั้งมี
รา้นคา้แฟชั่นมากมายตั้งอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally 
และยงัมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็นที่ตัง้ของรา้น 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 

21.35 น. น าท่านเดินทางสูส่นามบินฮีทโธรว ์ เพื่อใหท้่านไดม้ีเวลาท า คืนภาษี (Tax Refund) และเลอืกซือ้ สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบิน 
ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ เที่ยวบินที่ TG 917  
*** ส าหรบัคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 4 เม.ย. จะออกเดินทางเวลา 21.25 น. และไปถงึกรุงเทพเวลา 15.00 น. *** 
 

วันที ่9 กรุงเทพฯ 
16.00 น. คณะเดินทางกลบัถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

************************************************************************************************************************ 
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ราคาแนะน าเพยีง 
Taste of Burger & Lobster 
 อังกฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์ 

9 วัน 6 คืน  โดยสายการบินไทย (TG) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-

3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

วนัที ่23 - 31 ธ.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 40,115 15,500 

วนัที ่26 ธ.ค.62 -3 ม.ค. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 34,115 15,500 

วนัที ่24 ม.ค. – 1 ก.พ. 63 58,900 58,900 58,900 58,900 33,115 7,900 

วนัที ่13-21 ม.ีค. 63 58,900 58,900 58,900 58,900 33,115 7,900 

วนัที ่4-12 เม.ย. 63 72,900 72,900 72,900 72,900 37,545 11.900 

วนัที ่12-20 เม.ย.63 73,900 73,900 73,900 73,900 38,545 11.900 

วนัที ่23-31 พ.ค. 63 61,900 61,900 61,900 61,900 36,115 11.900 

วนัที ่14-22 ม.ิย. 63 61,900 61,900 61,900 61,900 36,115 11.900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
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ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศองักฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ช าระพรอ้มเงินมดัจ า) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (16 ปอนด)์ 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (18 ปอนด)์ 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจ ะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

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

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับ

ประทับวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับ  และ

หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขำวเทำ่นัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส ำเนำสมดุเงนิฝำก 

ออมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถำ่ยส ำเนำ ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 

15 วัน กอ่นวันยืน่วซีำ่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น 

STATEMENT พรอ้มท ำจดหมำยชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้ำ่นถำ่ยส ำเนำสมดุบัญชมีำทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกำ่ –เลม่

ใหม)่ 
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***ควรเคลือ่นไหวบญัชสีม ่ำเสมอ ไมค่วรแตง่บญัชโีดยกำรน ำเงนิกอ้นใหญเ่ขำ้บญัชกีอ่นยืน่วซีำ่ จะ

ท ำใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อำจเป็นเหตใุหท้ำ่นถกูปฏเิสธวซีำ่ได ้  

     

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส ำเนำสมดุเงนิฝำกออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคำ่ใชจ้่ำยให ้อัพเดทไมเ่กนิ 15 

วัน กอ่นวันยืน่วซีำ่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT 

พรอ้มท ำจดหมำยชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท ำหนังสอืรับรองคำ่ใชจ้่ำยทีม่กีำรชีแ้จงควำมสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น 

อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำเชำ่

ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวันทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้

พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวันทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้

พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยมำรดำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชน
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หรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอื

หนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลงัโดยมรีำยละเอยีดวำ่

ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ

สมัภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซน็ รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซน็เฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทกุฉบบั จะตอ้งแปลจำกรำ้นแปลหรอืศนูย์

แปล พรอ้มประทับตรำจำกรำ้นหรอืศนูยแ์ปลเท่ำนัน้ ไม่สำมำรถใชต้วัทีแ่ปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 
แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำประเทศอังกฤษ 

 

(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 กับทีอ่ยูปั่จจุบนัคนละทีอ่ยูก่รณุำแจง้รำยละเอยีด) 

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

...........................................................................................................................
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............................รหัสไปรษณีย.์.................................. ทำ่นอำศัยอยูใ่นบำ้นหลงันี้มำ

เป็นเวลำ …......ปี ............เดอืน 

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

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

หมำยเลขโทรศัพท์

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

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

หมำยเลขหนังสอืเดนิทำงปัจจุบนั ........................ 

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

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

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

 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศอังกฤษหรอืไม ่

………………………………………………………………… 

วัน/เดอืน/ปี ทีเ่คยเขำ้ประเทศองักฤษครัง้ลำ่สดุ .............................................  

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

วัตถปุระสงคใ์นกำรไปครัง้ลำ่สดุ (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ , นักเรยีน) 

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

ประเภทของวซีำ่อังกฤษทีเ่คยไดรั้บ เป็นประเภทใด 

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

ระยะเวลำของวซีำ่อังกฤษทีเ่คยไดรั้บ เริม่ตัง้แตวั่นที ่..................................... 

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

 

ทำ่นเคยไดรั้บกำรปฏเิสธวซีำ่อังกฤษ 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 .......................... 
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สถำนภำพ  

.........โสด    

........ หยำ่ และมทีะเบยีนหยำ่ (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย)                           

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

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

........ หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

 

ในกรณีสมรสแลว้ทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งกรอกรำยละเอยีดเพิม่เตมิ                                                                                                       

ชือ่ นำมสกลุ ของคูส่มรส 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส

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

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

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

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

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

ทีอ่ยูปั่จจบุันของคูส่มรส 

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

 

ในกรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอกรำยละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน                                                                                                

1.ชือ่ นำมสกลุ ของบตุร 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

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

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

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

ปัจจุบนับตุรอำศัยอยูท่ี ่

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

2.ชือ่ นำมสกลุ ของบตุร 

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

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

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

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

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

ปัจจุบนับตุรอำศัยอยูท่ี ่

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

 

ประวัตขิองบดิำ                                                                                                                                                

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

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



  16  Taste of Burger & Lobster องักฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์9 DAYS 6 NIGHTS BY TG                    [GQ3LHR-TG006] 

 

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

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

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

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

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

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

ประวัตขิองมำรดำ                                                                                                                                               

ชือ่ของมำรดำ ........................................................  

นำมสกลุของมำรดำ .................................................... 

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

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

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

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

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

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

 

ขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้ดนิทำงเกีย่วกบัดำ้นอำชพี กำรงำน รำยได ้รำยรับ และรำยจ่ำยตำ่งๆ 

งำนปัจจบุันท ำอำชพี, ต ำแหน่ง (โปรดระบเุป็นภำษำอังกฤษ) 

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

ชือ่บรษัิททีท่ ำงำน 

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

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

 

 

ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ ำงำน

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

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

............................รหสัไปรษณยี.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ร ิม่ท ำงำน 

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

 

กรณี นักเรยีน / นักศกึษำ ระบชุือ่โรงเรยีน/มหำวทิยำลัย 

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

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

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

 

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

........เคย ........ไมเ่คย 

ถำ้เคย ระบอุำชพีทีท่ ำ , ต ำแหน่ง (โปรดระบเุป็นภำษำอังกฤษ) 

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

ชือ่ตน้สงักัดทีเ่คยท ำงำน 

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

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

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

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

............................รหสัไปรษณยี.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ร ิม่ท ำงำน 

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

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

 

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

ถำ้มโีปรดแจง้รำยละเอยีดวำ่เป็น  บญัชอีอมทรัพย ์/ ฝำกประจ ำ  จำกธนำคำรอะไร  ยอดรวม

เทำ่ไหร ่  

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

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

ทำ่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทำ่ไหร่

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

ทำ่นแบง่รำยไดข้องทำ่นใหก้ับสมำชกิครอบครัวเดอืนละเทำ่ไหร ่

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

คำ่ใชจ้่ำยของทำ่นในกำรไปอังกฤษเป็นจ ำนวนเงนิเทำ่ไหร ่

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

ในกำรเดนิทำงครัง้นี้ ใครเป็นคนออกคำ่ใชจ้่ำยใหท้ำ่น 

..................................................................................ใครเป็นคนจ่ำยคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ 

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

ออกคำ่ใชจ้่ำยใหท้ำ่นไปองักฤษ เขำไดจ้่ำยใหเ้ป็นจ ำนวนเงนิเทำ่ไหร ่

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ ้

เดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 
 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

