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วนัแรก  กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

15.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เพื่อ

เตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความ

สะดวกเรื่องกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

18.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY405 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง)  

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง  

วนัท่ีสอง อาบูดาบี-เอดินเบิรก์-ปราสาทเอดินเบิรก์ 

02.10 น. ออกเดินทางสู่เอดินเบิรก์ ดว้ยเท่ียวบินท่ี EY027 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง)  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8 ชัว่โมง) 
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06.45 น. ถึงสนามบินเอดินเบิรก์  ประเทศสกอ๊ตแลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  นาํท่านผ่านพิธี

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านเขา้สู่ เมืองเอดินเบิรก์ (Edinburgh) เมืองหลวงของ สกอ๊ตแลนด ์(Scotland) ดินแดนท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ี

สวยงาม น าท่านเดินทางสู่ยา่นเมืองเก่า สู่ถนนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมสู่พระต าหนักโฮ

ล่ีรู๊ด (Palace of Holyrood House) ซ่ึงเป็นท่ีประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นท่ี

ประทับของพระนางแมรีแห่ง สก๊อต ฝัง่ตรงขา้มเป็นรฐัสภาแห่งชาติสก๊อตอนัน่าภาคภูมิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรม

รว่มสมยั  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 

 

 

 

 

 

บ่าย แลว้น าท่าน เขา้ชมปราสาทเอดินเบิรก์ (Edinburgh Castle) อนัสง่างามดว้ยท าเลท่ีตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็น

เด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นท่ีประทับของกษัตริยส์ก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอยา่งน่าชม อาทิ ส่วนของ

ป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้ งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. 

ของทุกวนัตลอด 150 ปีท่ีผ่านมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สรา้งในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 เพ่ือร าลึกถึงพระมารดา

ของกษัตริยเ์ดวิดท่ี 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชั้นในส่วนท่ีเป็น The Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศ์

แหง่สก๊อต           

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

  นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั PREMIER INN HOTEL EDINBURGH หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม เอดินเบิรก์ – วินเดอรเ์มียร ์– ล่องทะเลสาบ – แมนเชสเตอร ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันออกเดินทางสู่ เมืองวินเดอรเ์มียร ์(Windermere) (ระยะทาง 241 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 

ชม.) สู่เขต เลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติท่ีไดร้บัการขนานนามวา่ดีและสวยท่ีสุดขององักฤษ ท่ี

กวา้งขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แหง่ น าท่านสมัผสักบับรรยากาศของ ดว้ยการ ล่องเรือเลคดิสทริค ท่ี

ท่านจะไดช่ื้นชมกับความเป็นธรรมชาติในทะเลสาบจากแอมเบิลไซด์สู่เมืองเบาวเ์นส ท่ามกลางทัศนียภาพอัน

งดงามยิง่ 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย จากน้ันออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร ์(Manchester) (ระยะทาง 136 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชม.) เมืองอุตสาหกรรมท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแหง่แรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศิลปะ ส่ือ และ

ธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่ีตั้งของสโมสรท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสร
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ฟุตบอลใหญ่ 2 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซิต้ี และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร ์

เคาน์ต้ี          

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั MERCURE MANCHESTER HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ – CHESHIRE OUTLET – ลิเวอรพ์ลู   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะแวะชม สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium)  ของสโมสร  แมนยูฯ ท่ีจดัวา่รวย

ท่ีสุดในโลก เป็นสนามท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรบัแฟนบอลไดม้ากถึง 76 ,212 คน เป็นรองจาก

สนามเวมบลีย ์สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็น

อนัดับท่ี 11 ของยุโรปนอกจากน้ันยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษท่ี ยฟู่า รบัรองเป็นสนาม 5 ดาว (ไม่รวม

บตัรเขา้ Museum) ท่ีรวบรวมประวติัความเป็นมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งสโมสร และ ยงัมีส่ิงของ ถว้ยรางวลัต่างๆ แสดง

โชวอ์ยูด่ว้ย จากน้ันอิสระใหท่้านเลือกซ้ือของท่ีระลึกของทีมท่ีท่านช่ืนชอบในรา้น MEGA STORE ท่ีมากมายไป

ดว้ยของท่ีระลึกหลากหลายชนิดส าหรบัแฟนบอล (หมายเหต ุไม่สามารถเขา้ชมสนามฟุตบอลและพิพิธภณัฑ์

ได ้เช่น ในวนัท่ีมีการแข่งขนั ฯลฯ ) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง 

บ่าย  ใหเ้วลาท่านอิสระท่ี CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET เพ่ือซ้ือสินคา้ท่ีลดราคาแบบสุดๆอิสระใหท่้านไดเ้ดิน

เล่นเลือกซ้ือสินคา้มีกวา่ 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 จากน้ัน

ออกเดินทางสู่เมืองลิเวอรพ์ลู (Liverpool) (ระยะทาง 25 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  ไดร้บัการยก

ยอ่งใหเ้ป็นเมืองวฒันธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยงัเป็นเมืองถ่ินก าเนิดของวงดนตรีส่ีเต่าทองหรือเดอะบีท

เทิล  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั NOVOTEL LIVERPOOL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ ลิเวอรพ์ลู-สเตรทฟอรด์  อพัออนเอวอน – คารดิ์ฟฟ์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

    น าท่านแวะถ่ายรปูสนามแอนฟิลด ์สนามเหยา้ของทีมลิเวอรพ์ลู ยอดทีมแหง่ถ่ินเมอซ่ีไซด์ 

เดินทางต่อสู่ เมืองสเตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) (ระยะทาง 215 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 

ชม.)  เมืองท่ีตั้งอยูริ่มฝัง่แม่น ้าเอวอน  อนัเป็นบา้นเกิดของวิลเล่ียม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare ) กวีท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดขององักฤษ  น าท่านเท่ียวชมเมืองสเตรทฟอรด์ ซ่ึง ร่มร่ืนไปดว้ยสวนสาธารณะ  น า ชมบา้นเช็คส

เปียร ์(ดา้นนอก) และชีวิตความเป็นอยูข่องกวีเอกในอดีต ชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity แม่น ้าเอวอนอนัเงียบ

 สงบ และสถานท่ีในประวติัศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบักวเีอกผูน้ี้ อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกจากรา้นคา้มากมาย              

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

จากน้ันเดินทางต่อสู่ เมืองคารดิ์ฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส ์(Wales) (ระยะทาง 160 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชม.) หน่ึงในเครือจกัรภพ กลางใจเมืองเป็นท่ีตั้งของปราสาทคารดิ์ฟฟ์ เดิมเป็นท่ีพ านักของ

ขุนนางผูป้กครองเมือง ถกูลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ จากน้ันผ่านชมศาลาวา่การเมืองและกลุ่มอาคารโบราณ

เก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคารดิ์ฟฟ์, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารท่ีท าการของรฐั 

และแวะถ่ายรปูปราสาทคารดิ์ฟฟ์ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั IBIS HOTEL CARDIFF หรือเทียบเท่า 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
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วนัท่ีหก  คารดิ์ฟฟ์ – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) (ระยะทาง 95 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  1.30 ชม.) ตั้งอยูใ่นหุบเขา

ของแม่น ้าเอวอนในบริเวณท่ีมีน ้าพุรอ้นธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของชาวโรมนัสมยัท่ียงัเรืองอ านาจ และเป็น

ผูส้รา้ง โรงอาบนํ้าโรมัน (Roman Bath) และยงัไดเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้(UNESCO) ในปี 

ค.ศ. 1987  

น าท่านถ่ายรปูดา้นนอก พิพิธภณัฑน์ํ้าแร่รอ้นโรมัน (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวติัการคน้พบท่ีน่าสนใจ

ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมือง คือ บริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้าแร่รอ้นคิงส ์(TheSacred Spring)  ส่วนท่ี

สอง คือ บริเวณวดั และส่วนท่ีสาม คือ บริเวณท่ีเปิดบริการให ้นักท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใชบ้ริการน ้าแร่ซ่ึงมีทั้ง

สระวา่ยน ้า, บ่อน ้าแรเ่ย็น-รอ้น,หอ้งอบไอน ้าและส่วนท่ีเป็น Turkish Bath   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลิสบวัรี่ (Salisbury) น าท่านชม เสาหินสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) (ระยะทาง 

64 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยุคก่อนประวติัศาสตร ์มีอายุกว่า 

5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตั้งอยู ่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซ่ึงไม่มีใครทราบวตัถุประสงค์ในการสรา้ง

อยา่งชดัเจน  

 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ มหานครลอนดอน (London) (ระยะทาง 141 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชม.) เมืองท่ีเป็นศนูยก์ลางส าคญัทางธุรกิจ การเมือง วฒันธรรม และ ประวัติศาสตร์ของโลก  เป็นผู้น าด้าน

การเงิน การเมือง การส่ือสาร การบนัเทิง แฟชัน่ ศิลปะ และเป็นท่ียอมรบัวา่มี อิทธิพลไปทัว่โลก และยงัเป็น

เมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่และส าคญัของยุโรปอีกดว้ย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง (FISH&CHIPS) 

นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั HOLIDAY INN HOTEL WEST , LONDON หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจด็ ซิต้ีทวัร ์ลอนดอน – BIG BEN  – พิคคาดิลลี สแควร ์– สนามบินฮีทโธรว ์  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเท่ียวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลล่ีเซอรค์ัส (Piccadilly Circus) เดิมเป็นวงเวียนท่ีบรรจบของ

ถนน 6 สาย มีน ้าพุ และรูปป้ันอีรอสตรงกลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน์ ยา่นชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน 

ผ่าน จตัุรสัทราฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) ท่ีรายลอ้มไปดว้ยอาคารท่ีน่าสนใจ ผ่าน มหาวิหารเซนตป์อล 

(St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานท่ีใชจ้ดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งเจา้

ฟ้าชายชารล์ และเลด้ีไดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สู่จตุัรสัรฐัสภา ถ่ายรูปบริเวณดา้นนอกของมหาวิหารเวสท์

มินสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ท่ีตั้งของรฐัสภาอังกฤษมาตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 16 และยงัเป็นท่ีตั้งของหอ

นาฬิกาท่ีรูจ้กักนัดีในนามหอนาฬิกาบิกเบน (Big ben) ท่ีมีความสงู 320 ฟุต  ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชัว่โมง เป็น

นาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสุดในโลกและฝัง่ตรงขา้มท่ีมีแม่น ้าเทมสก์ั้นอยูเ่ป็นท่ีตั้งของ ชิงชา้สวรรคล์อนดอน อาย 

(London Eye) ชิงชา้สวรรค์ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป  จากน้ันน าท่านถ่ายรูปบริเวณดา้นนอกของพระราชวังบั้คก้ิง

แฮม (Buckingham Palace) ท่ีประทบัของพระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน   
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี เมนูเป็ดยา่ง โฟรซี์ซัน่ 

จากน้ันพาท่านเลือกซ้ือส้ินคา้ใน ยา่นไนซบ์ริดจ ์(Knights Bridge)  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัอย่าง 

ฮารวี์ย ์นิโคล(Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ชั้นน าจากทัว่ทุก

มุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮรร์อดส์ท่ีนิยมกนัอย่างมาก รวมทั้งมีรา้นคา้แฟชัน่มากมายตั้งอยู่บริเวณ High Street 

เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally  และยงัมี ถนนสโลน(Sloane 

Street) ท่ีเป็นท่ีตั้งของรา้น Super Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, 

Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, 

Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

17.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว ์เพ่ือใหท่้านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือก

ซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

20.45 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY018 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7.30 ชัว่โมง) 

วนัท่ีแปด อาบูดาบี – กรุงเทพฯ   

07.05 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบิน 

10.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอติฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY404 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 

20.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
อตัราค่าบริการ   
 

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12

ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน

12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

02 - 09 กุมภาพนัธ ์2561 44,999 44,999 43,999 9,000 35,999 

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

11 – 18 พฤษภาคม 2561 49,999 49,999 48,999 9,000 35,999 
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**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 

**ไม่รวมค่าวีซ่าองักฤษ** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั 
  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้เดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภท
อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พัก 3 
ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนื่องจาก
โรงแรมนัน้ไม่สามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีาร
แยกหอ้งพัก 

      2.   โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่  
             3.   กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัใน 

             เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
         4.  โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ ี

ขนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้ง  
อาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 12 ปอนด/์ทรปิ/ทา่น (2ปอนด/์วนั/ทา่น)  
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 16 ปอนด/์ทรปิ/ทา่น (2ปอนด/์วนั/ทา่น)  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ธรรมเนยีม+คา่บรกิารยืน่วซีา่สหราชอาณาจกัร (คา่วซีา่ลกูคา้ถอืไปจา่ยหนา้งานวนัทีส่แกนนิว้) 
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เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 20,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

4. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 20,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

5. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่มช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณี
ใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัต
ฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผู ้
มชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่
เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่า
กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิาร
ตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ําระแลว้ ***ใน

กรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั*** 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 20 คน  

6. ในกรณีทีล่กูคา้ยืน่วซีา่กบัทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไมค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ชําระมาแลว้  ยกเวน้ในกรณีทีว่ี
ซา่ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  
และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีทีจ่ะชําระ
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ค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย
ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอืน่ 
เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่า
ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ  หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัมใิช ่
ความผดิของบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยงัมไิดช้าํระแกท่าง
คูค่า้ของทางบรษัิทหรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 
 
 

 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (พาสปอรต์ธรรมดาเลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) ฉบบัจรงิ มอีาย ุ

การใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งไมตํ่่ากวา่ 2 หนา้ 
พาสปอรต์ฉบบัเกา่ (ถา้ม)ี  

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม.  
จํานวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาวเทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรยีน 

 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้:  
หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มอีายุไม่เกนิ 3 
เดอืน) / ใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

 กรณีพนักงานบรษัิท: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุ
ตําแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน จดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุ TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบชุือ่ประเทศ จดหมาย
จะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี 
ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน 

 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ: หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน  
 กรณีเกษียณอายุราชการ: สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ หรือ จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับการ

เกษียณอาย ุ

 กรณีประกอบธรุกจิไมจ่ดทะเบยีน: จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหนา้ทีก่ารงาน 
 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา: จดหมายรับรองการเรยีนภาษาองักฤษ  

 

เอกสารประกอบการยืน่ขอวซีา่องักฤษ (สหราชอาณาจกัร) 
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(จดหมายรับรองการทํางาน / การเรยีน มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน นับจากวันนัดยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้
และตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 
4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา สมดุบญัชปีระเภทออมทรพัย ์เป็นหลักเทา่นัน้   

 เอกสารทางการเงนิ (BANK STATEMENT) ยอ้นหลัง 6 เดอืน อัพเดทเป็นปัจจุบันไมเ่กนิ 20 วัน นับ
จากวันทีนั่ดยืน่วซีา่  

5. สําเนาบตัรประชาชน 
6. สําเนาทะเบยีนบา้น 
7. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 
9. ส าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (กรณีผูเ้ดนิทางอายตํุา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 
 

เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา 
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่ 

 เด็กเดนิทางกบับุคคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ 
ซึง่สามารถขอไดท้ี่เขตหรือที่ว่าการอําเภอ และใหร้ะบุในจดหมายว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร มี
ความสมัพันธอ์ยา่งไรกบัเด็ก 

 เด็กเดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ ซึง่สามารถขอ
ไดท้ีเ่ขตหรอืทีว่า่การอําเภอและใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

 เด็กเดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ ซึง่สามารถขอ
ไดท้ีเ่ขตหรอืทีว่า่การอําเภอ และใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา) 

 เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

 สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
 สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั  
(เกีย่วขอ้งทางสายเลอืดเทา่นัน้ บดิามารดา,บตุร,พีน่อ้ง,สามภีรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้

 หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบชุือ่เจา้ของบญัช(ีผูร้บัรอง) และ
ตอ้งระบชุือ่ผูถ้กูรบัรองดว้ย มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ (สะกดชือ่-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตาม
หนา้พาสปอรต์) 

 เอกสารทางการเงนิ (BANK STATEMENT) ยอ้นหลัง 6 เดอืน อัพเดทเป็นปัจจุบันไมเ่กนิ 20 วัน นับ
จากวันทีนั่ดยืน่วซีา่  

***หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมดุบญัชเีลม่เดยีวกนัเทา่น ัน้*** 

 เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 
 
 
หมายเหต:ุ 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่คํารอ้งขอวซีา่องักฤษ เพือ่สแกนลายนิว้มอื  
 ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูองักฤษ โดยประมาณ 15 วันทําการ 
 หลังจากทีผู่ส้มคัรไดทํ้าการยืน่ขอวซีา่กบัทางศนูยย์ืน่คํารอ้งขอวซีา่องักฤษแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัร

ทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูฯ ในขณะทําการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ดังนัน้หากทา่นมคีวามจํา
เป็นในการใชเ้ลม่เพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้บรษัิททัวร ์

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร ในกรณี
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม ดังนัน้ กรณุากรอกขอ้มลูตามใบกรอกโดยละเอยีด 
และเขยีนใหอ้า่นออกชดัเจนในทกุขอ้ เพือ่ทีท่างเจา้หนา้ทีบ่รษัิททัวร ์จํานําขอ้มลูทีท่า่นกรอกไปกรอกลงแบบฟอรม์
ออนไลนข์องสถานทตู 

 
แผนทีก่ารเดนิทางเพือ่การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่: ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ VFS อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 28 
       ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทบัตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชัว่โมง  
การเดนิทาง:     รถไฟฟ้า BTS ออกสถานนีานา เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 

    ซอย สขุมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างดา้น 
    ขวามอื สงัเกตไดง้า่ย จดุนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 
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ใบกรอกขอ้มูลคาํรอ้งขอวีซ่าองักฤษ (สหราชอาณาจกัร) 

!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด และนาํสง่ก่อนหรอืพรอ้มเอกสาร

ประกอบการยืน่วีซ่า !!! 

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

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

3. ทีอ่ยูปั่จจุบนั(ตดิตอ่ไดส้ะดวก)..................................................................................................................... 

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

      อาศยัในท่ีอยูน้ี่มาเป็นเวลา (ระบุช่วงเวลาเป็นเดือน/ปี ดไูดจ้ากทะเบียนบา้น)....................................  

4. สถานะการเป็นเจา้ของบา้น 

         เจา้ของ    อาศยัอยูก่บัครอบครวัของฉนั 

         เช่าผูอ่ื้นอยู ่             อ่ืน ๆ 

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

6. เพศ        ชาย         หญิง 

7. สถานภาพสมรส            โสด       สมรส           หยา่          หมา้ย           แยกกนัอยู ่

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

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

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

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

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

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

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

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

13. ช่ือสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา และที่อยู.่.................................................................................................... 

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

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

 วนัท่ีท่านเร่ิมตน้ท างานกบันายจา้งน้ีหรือเร่ิมธุรกิจน้ี (วนั/เดือน/ปี).................................................... 

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

      รายไดป้ระจ าอยา่งอ่ืน   บ านาญ        เบ้ียเล้ียงหรือเงินประจ าจากครอบครวั       

                                    การลงทุน     รายไดอ่ื้น 

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

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

15. ท่านวางแผนจะใชจ้่ายเงินเท่าไหร่ตอนอยูส่หราชอาณาจกัร..................................................บาท 

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

17. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

 ตวัผูส้มคัรเอง 

 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ้่ายให ้ระบุ...........................................ความสมัพนัธ.์.......................................... 
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18. ท่านมีบุคคลท่ีตอ้งการใหท่้านช่วยเหลือทางดา้นการเงินหรือไม่ 

       ไมม่ ี

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

19. ช่ือ-นามสกุลบิดา.......................................................................................................................................... 

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

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

ช่ือ-นามสกุลมารดา...................................................................................................................................... 

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

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

20. วีซ่า (องักฤษ) ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

 ไมเ่คย 

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

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

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

21. วีซ่ายุโรป (เชงเกน้) หรือวีซ่าประเทศต่างๆ ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

 ไมเ่คย. 

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

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

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

22. ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเคยเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

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

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

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

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

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

23. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

 ไมเ่คย  เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................. 

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

       

 

 
การพิจารณาอนมุตัิวีซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียง
ตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แกผู่้ เดินทางเท่านัน้ 


