
 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 14435 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

Scotland Wales England 9 D 6 N 

เอดินเบิรก์ ชมปราสาทเอดินเบิรก์ นิวคาสเซิล ยอรก์ ลีดส ์ 

แมนเชสเตอร ์ลิเวอรพ์ลู คารดิ์ฟฟ์ บาธ ชมสโตนเฮนจ ์บิสเตอร ์วิลเลจ  เอาทเ์ลท  

ชมเมืองออ็กซ์ฟอรด์ ลอนดอน ชมลอนดอนอาย ช้อปป้ิงห้างแฮรร์อด  

 

พิเศษ ทวัรส์เตเดียม แมนเชสเตอร ์ยูไนเตด็ & ลิเวอรพ์ลูและ ล่องเรือแม่น ้าเทมส ์

 



   

 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
22.00 น.    พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การ

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - เอดินเบอระ – ย่านเมืองเก่าเอดินเบอระ 
01.35 น.       ออกเดินทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK385 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
04.45 น.        แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
09.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองเอดินเบิรก์ ประเทศสก็อตแลนด์ โดยสายการบินเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK23 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
14.50 น.   เดินทางถึงเอดินเบอระ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองก่อนน าทุกท่านออกเดินทางสู่ เมือง เอดินเบอระ 

(Edinburgh) เมอืงทีม่คีวามส าคญัมาตัง้แต่อดตี โดยครองต าแหน่งเมอืงหลวงของสกอ็ตแลนด์มาตัง้แต่
ยคุศตวรรษที ่15 และเป็นหนึ่งในเมอืงที่เจรญิที่สุดในสหราชอาณาจกัรตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจุบนั เมอืงเอ
ดนิเบอระมคีวามพเิศษตรงทีม่ภีเูขาตัง้อยูใ่จกลางเมอืง และเป็นทีต่ ัง้ของปราสาทเอดนิเบอระชื่อดงันัน่เอง 
น าท่านสู่ ย่านเมืองเก่าเอดินเบอระ ที่ได้รบัการจดทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโก้เมื่อปี 
1995 ชม รอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายหลกัตดัผ่านยา่นเมอืงเก่าเอดนิเบอระ รอยลัไมลเ์ป็นชื่อเรยีก
ถนนหลกัของยา่นเมอืงเก่าทีป่ระกอบดว้ยถนน 4 สาย อยูคู่่กบัยา่นเมอืงเก่ามาชา้นาน เป็นถนนยอดนิยม
ของนกัท่องเทีย่วทัว่โลก ดว้ยอาคารเก่าแก่ที่เรยีงรายอยู่ 2 ฝัง่ถนนนัน้มากด้วยร้านค้า และยงัเป็นถนน
สายตรงทีเ่ชื่อมไปยงัปราสาทเอดนิเบอระดว้ย   

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hilton Edinburgh Airport หรือระดบัเดียวกนั 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


   

 

วนัท่ีสาม เอดินเบอระ – ปราสาทเอดินเบอระ – กลาสโกว ์– นิวคาสเซิล 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเขา้ชมภายใน ปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle) 
สิง่ก่อสรา้งชิน้ส าคญัทีเ่ป็นทัง้สญัลกัษณ์และสมบตัแิห่งชาตขิองสกอ็ต
แลนด ์ปราสาทเอดนิเบอระไม่มหีลกัฐานการเริม่สรา้งทีแ่น่นอน แต่เป็น
ปราสาทหลวงมาตัง้แต่ศตวรรษที ่12 จนถงึปี 1633 ทีร่าชวงศ์เริม่หมด
อ านาจกไ็ด้เปลี่ยนเป็นฐานทางการทหารแทน ปราสาทตัง้อยู่ด้านบน
เนินเขาท าให้สามารถมองเห็นววิเมืองได้อย่างชดัเจน เป็นจุดชมววิยอดนิยมอกีจุดหนึ่งของเมืองเลย 
ด้านบนปราสาทจะประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารมากมาย เช่น พพิธิภณัฑ์สงครามแห่งชาตสิกอ็ตแลนด ์
(National War Museum of Scotland) ที่จะแสดงเกี่ยวกบัประวตัศิาสตร์ และสงครามที่เกี่ยวขอ้งกบัส
กอ็ตแลนด ์ม ีโบสถ์เซนตม์ารก์าเรต็ (St. Margaret’s Chapel) โบสถ์หลวงส าหรบัราชวงศท์ีส่รา้งขึน้ตัง้แต่
ศตวรรษที ่12 ทีย่งัคงสภาพดอียู ่มปืีนใหญ่หนกั 5.9 ตนั ป้อมปราการ หอคอย และพระราชวงัหลวงแสน
อลงัการ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้เดนิทางสู่ กลาสโกว ์(Glasgow) ที่แม้จะไม่ได้เป็นเมอืงหลวงแต่ความเจรญิก้าวหน้านัน้ยิง่กว่า
เมอืงไหนๆ แถมดว้ยการเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของสกอ็ตแลนด ์กลาสโกวเ์ป็นเมอืงท่าใหญ่ของมหาสมุทร
แอตแลนตกิมาตัง้แต่อดตี และเมื่อเขา้ยุคอุตสาหกรรมกย็ิง่เฟ่ืองฟู กลายเป็นเมอืงแถวหน้าของประเทศ 
เป็นศนูยก์ลางของการคา้ เศรษฐกจิ คมนาคม และอกีมากมาย น าท่านเที่ยวชมเมอืงกลาสโกว ์ผ่านชม 
มหาวิหารกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) แห่งศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิ เป็นวหิารที่สร้าง
ตัง้แต่ศตวรรษที ่12 ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธคิที่โดดเด่นด้วยหอคอยแหลมสูง และศลิปะโดยรอบที่
ละเอยีดและประณีต ศาลาว่าการเมืองกลาสโกว ์(Glasgow City Chamber) ทีส่รา้งตัง้แต่ปี 1882 เพื่อ
ว่าการเมือง ก่อนจะเป็นที่ท าการหลักแห่งสภาของกลาสโกว์ตัง้แต่ปี 1996 ตัวอาคารงดงามด้วย
สถาปัตยกรรมสไตลว์กิตอเรยีน น าท่านเดนิทางสู่เมอืง นิวคาสเซิล (New Castle) หรอืชื่อเตม็ๆ ว่า นิว
คาสเซลิ อะพอน ไทน์ (Newcastle Upon Tyne) ตัง้อยูบ่นฝัง่แม่น ้าไทน์ ท าใหเ้ป็นทีม่าของชื่อเมอืงนี่เอง 
เมอืงนิวคาสเซลิเป็นหวัเมอืงใหญ่ทางฝัง่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รุ่งเรอืงดว้ยอุตสาหกรรม และเป็นบา้น
เกดิของสโมสรฟุตบอลชื่อดงั สโมสรฟุตบอลนิวคาสเซลิยไูนเตด็ 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Jurys Inn Swindon หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  นิวคาสเซิล – ยอรก์ – ลีดส ์– แมนเชสเตอร ์
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านชมเที่ยวชมเมือง นิวคาสเซิล (Newcastle) ชม อนุสาวรีย์เกรย์ (Grey’s Monument) 

อนุสาวรียท์ี่ต ัง้อยู่ใจกลางเมืองนิวคาสเซลิแห่งนี้นัน้ได้ถูกสร้างขึน้ตัง้แต่ปี 1838 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ 
ชารล์ส ์เกรย ์ท่านเอริ์ลที่ 2 ตวัอนุสาวรยีน์ัน้เป็นเสาสูง 40 เมตร ที่ด้านบนเป็นรูปปั้นของท่านเกรยย์นื
เด่นเป็นสง่าอยู่ ณ บรเิวณอนุสาวรยีน์ี้เองยงัเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมอืง รายล้อมด้วยอาคาร 
รา้นคา้รา้นอาหาร และชอ้ปต่างๆ ผ่านชม สะพานมิลเลเนียม (Millenium Bridge) อกีหนึ่งแลนด์มาร์ก
ของเมอืงนิวคาสเซลิ เป็นสะพานส าหรบัคนเดนิและจกัรยานที่เปิดใช้เมื่อปี 2001 ด้วยสไตล์และรูปร่างที่
เป็นทรงโคง้โดดเด่นท าใหเ้ป็นทีน่่าสนใจและเป็นจุดท่องเทีย่วยอดนิยมจุดหนึ่งของเมอืงเลย แล้วน าท่าน



   

 

เดนิทางต่อสู่เมอืง ยอรก์ (York) เมอืงที่มคีวามส าคญัต่อองักฤษมาอย่างยาวนาน แม้เมอืงยอร์กจะถูก
สรา้งขึน้เพื่อเป็นเมอืงป้อมปราการ แต่กไ็ดถู้กตัง้ใหเ้ป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรโรมนับนเกาะองักฤษใน
เวลาต่อมา เราจะพบเหน็ร่องรอยประวตัศิาสตรไ์ดท้ ัว่ไปในบรเิวณเมอืง เช่น ก าแพงเมอืงยอรก์ ทีไ่ด้สร้าง
ขึน้ตัง้แต่สมยัโรมนั รวมแลว้มอีายกุวา่ 1,945 ปี ยงัมปีราสาท หอคอย และพพิธิภณัฑ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านถ่ายรปูทีด่า้นหน้า มหาวิหารยอรก์ (York Minster) มาถงึเมอืงยอรก์กต็อ้งแวะถ่ายรปูและชื่นชม
กบัสิง่ก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สุดในเมอืง และเป็นมหาวหิารสไตล์โกธคิอายุกว่า 600 ปีที่มขีนาดใหญ่เป็น
อนัดบั 2 ของทวปียโุรปเหนือ เป็นรองเพยีงแค่มหาวหิารโคโลญจน์ที่ประเทศเยอรมนีเท่านัน้ นอกจาก
หอคอยสูงถึง 72 เมตรแล้ว อกีจุดเด่นของมหาวหิารยอร์กกค็อื กระจกสทีี่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลกชื่อ 
Great East Window พร้อมด้วยรายละเอยีดการตกแต่งที่อลงัการและสวยสง่าไม่แพ้ใคร ได้เวลาแล้ว
เดนิทางต่อสู่เมอืง ลีดส ์(Leeds) ใหท้่านไดเ้ทีย่วชมเมอืงทีเ่ป็นทัง้ศนูยก์ลางเศรษฐกจิและกฎหมายของ
ประเทศ แมจ้ะเป็นเพยีงเมอืงธรรมดาๆ ในศตวรรษที ่13 แต่ในช่วงศตวรรษที่ 17-19 กไ็ด้พฒันาขึน้เป็น
เมอืงชัน้น าอย่างรวดเรว็ด้วยอุตสาหกรรมที่กระจายตวัอย่างรวดเรว็ เป็นเมอืงที่เราจะได้เหน็ทัง้อาคาร
โบราณและอาคารสมยัใหม่ตัง้ผสมผสานกนัไปอยา่งลงตวั ในเมอืงลดีสม์สีถานทีท่อ่งเทีย่วและแลนดม์ารก์
น่าสนใจมากมายใหเ้ดนิเล่นและชมกนั จากนัน้เดนิทางต่อไปยงัเมอืง แมนเชสเตอร ์(Manchester) อกี
หนึ่งเมอืงทีไ่ม่ควรพลาดมาเที่ยวชมเมื่อได้มาเยอืนองักฤษ แมนเชสเตอร์เป็นเมอืงขนาดใหญ่ทางตอน
เหนือขององักฤษ มคีวามเป็นมายาวนานตัง้แต่ช่วงยุคโรมนัหรอืประมาณ 2,000 ปีที่แล้ว แต่เป็นเพยีง
เมอืงรองขนาดเลก็เท่านัน้ เมอืงแมนเชสเตอรไ์ดเ้ตบิโตขึน้อยา่งรวดเรว็ในช่วงศตวรรษที ่19 ช่วงแห่งการ
พฒันาอุตสาหกรรมจนกลายเป็นเมอืงทีไ่ดช้ื่อวา่ เมอืงอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เมอืงแมสเชสเตอร์
ยงัเป็นเมอืงที่มแีลนด์มาร์กน่าสนใจอีกหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลชื่อดงั โบสถ์ วหิาร และ
สะพานโบราณ 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hallmark Inn Manchester South หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า  แมนเชสเตอร ์– สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ – ลิเวอรพ์ลู – สนามฟตุบอลแอนฟีลด ์– เชลตนั์ม 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าชม สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด  (Old Trafford Stadium) บ้านของทีมฟุตบอลชื่อดัง 
แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์เป็นสนามฟุตบอลทีม่อีายเุก่าแก่มากกวา่ 100 ปี และมี
ขนาดความกวา้งใหญ่เป็นอนัดบั 2 ในองักฤษ สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ดเปิดใช้มาตัง้แต่ปี 1910 และ
สามารถรองรบัผูช้มไดม้ากกวา่ 76,000 คน ทีผ่่านมาสนามแห่งนี้เคยถูกใชเ้ป็นสถานทีแ่ขง่ขนัฟุตบอลนดั
ส าคญัมาแลว้มากมาย อยา่งเช่น FA Cup รอบรองชนะเลศิ ฟุตบอลโลกปี 1966 และฟุตบอลยโูรปี 1996 
รวมทัง้ยงัเคยใช้เป็นสนามแข่งรกับี้อกีด้วย และเขา้ชม พิพิธภณัฑ์โอลด์ แทรฟฟอรด์ (Old Trafford 
Museum) ซึง่ตัง้อยูภ่ายในสนามฟุตบอลนี้เอง เป็นพพิธิภณัฑ์ที่จดัแสดงเกี่ยวกบัประวตัศิาสตร์ของทมี
ฟุตบอลแมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ มถี้วยรางวลัจ านวนมากทีท่างทมีไดช้นะมาในแต่ละการแข่งขนั พร้อมรูป
ถ่าย และเสือ้ทมี จดัแสดงใหไ้ดช้ม 



   

 

   
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางโดยรถโคช้สู่เมอืง ลิเวอรพ์ลู (Liverpool) เมอืงใหญ่ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ
องักฤษ เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัต่อการคา้ขององักฤษอยา่งมาก โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที ่18 เมอืงลิ
เวอรพ์ลูไดก้ลายเป็นเมอืงท่าอนัดบัตน้ๆ ของโลก ประเทศต่างชาตทิีต่ดิต่อคา้ขายกบัองักฤษส่วนใหญ่จะ
มาทางการขนสง่ผ่านทางท่าเรอืเมอืงลเิวอรพ์ลูนี่เอง น าท่านเขา้ชม สนามฟตุบอลแอนฟีลด ์ (Anfield) 
คอืสนามฟุตบอลทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัที ่ 6 ของประเทศ และเป็นถิน่ของสโมสร ลิเวอรพ์ลู ตัง้แต่ปี 
1892 สนามฟุตบอลนี้ไดเ้ปิดตวัเมื่อปี 1884 และเป็นบา้นของสโมสรแอฟเวอรต์นั ในช่วงปี 1884-1891 
สามารถจผุูช้มไดม้ากกวา่ 54,076 คน และเคยใชเ้ป็นสถานทีจ่ดัแขง่ขนัฟุตบอลนดัส าคญัมากมาย 
ฟุตบอลนดัใหญ่ทีเ่คยดวลกนัทีน่ี่ ไดแ้ก่ ฟุตบอลยโูรปี 1996 และยงัใชจ้ดัการแขง่ขนักฬีาอื่นๆ อกีดว้ย 

เช่น แขง่ขนัอเมรกินัฟุตบอล รกับี ้ และคอนเสริต์ครัง้ใหญ่ เขา้ชม LFC 
Story พพิธิภณัฑท์ีเ่กบ็รกัษาประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานกวา่ 120 ปี ของ
สโมสรลเิวอรพ์ลูเอาไว ้ พรอ้มดว้ยลกูเล่นกจิกรรมต่างๆ ใหส้นุกกนั ชม 
คอลเลกชัน่ของสตีเฟ่น เจอรร์าด (The Steven Gerrard Collection) 
เรยีกไดว้า่เป็นหอ้งส่วนของของ สตเีฟ่น เจอรร์าด อดตีกปัตนัทมีลเิวอรพ์ลู

กว็า่ได ้ เพราะภายในนัน้จะเตม็ไปดว้ยของใชท้ี ่ สตเีฟ่น เจอรร์าด ไดอุ้ทศิใหท้างสโมสรน ามาจดัแสดงให้
แฟนๆ ลเิวอรพ์ลูไดช้มกนั ไม่วา่จะเป็น เสือ้ที่เคยใชแ้ขง่ เสือ้พรอ้มลายเซน็ของทมีคู่แขง่ ถ้วยรางวลั
ต่างๆ ทีไ่ดม้า ลว้นจดัแสดงใหไ้ดช้มกนัภายในหอ้งแหง่นี้ เดนิทางสู่เมอืง เชลตนั์ม (Cheltenham) เมอืง
แห่งรสีอรท์และสปา โดดเด่นในเรื่องน ้าพุแร่ ท าใหม้นีกัท่องเทีย่วแวะเวยีนมาเป็นจ านวนมากเป็นเมอืง
ยอดนิยมของการมาท่องเทีย่วและผ่อนคลาย 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Jurys Inn Cheltenham หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก เขลตนั์ม – คารดิ์ฟฟ์ – บาธ – สวินดอน 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่เมอืง คารดิ์ฟฟ์ (Cardiff) เมอืงหลวงควบต าแหน่งเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเวลส์ เป็นเมอืง
ศนูยก์ลางทางการคา้ วฒันธรรม และกฬีา มากมายด้วยสถาบนัการกฬีาหลายแห่ง แม้คาร์ดฟิฟ์จะเป็น
เมอืงทีเ่พิง่ถูกตัง้อยา่งเป็นทางการเมื่อปี 1905 และไดเ้ป็นเมอืงหลวงของเวลสใ์นปี 1955 แต่คาร์ดฟิฟ์กม็ี
การพฒันาเป็นเมอืงชัน้น าอยา่งรวดเรว็ โดยรอบเมอืงคารด์ฟิฟ์จะไดเ้หน็ความเป็นเมอืงโมเดริ์นสมยัใหม่
ผสมผสานกบัความเป็นเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็นปราสาทโบราณหลายแห่ง โบสถ์ วหิาร และพพิธิภณัฑ์
มากมายใหไ้ดเ้ทีย่วและเยีย่มชมกนั  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืง บาธ (Bath) เมอืงเก่าแก่มากประวตัศิาสตรต์ัง้แต่สมยัยคุโรมนัโบราณ เป็นเมอืงที่
มากด้วยนักท่องเที่ยวมาตัง้แต่อดตีด้วยกติตศิพัท์ของน ้าแร่ที่มีอยู่อย่างมากมายในเมืองนี้ พร้อมด้วย



   

 

อาคารและสถาปัตยกรรมโบราณมากมายที่ได้รบัการอนุรกัษ์อย่างด ีปัจจุบนัเมอืงบาธได้ถูกยกให้เป็น
เมอืงมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกใ้นปี 1987 น าท่านเทีย่วชมเมอืงบาธ ผ่านชม โรงอาบน ้าโรมนับาธ 
(Roman Baths) ทีถู่กสรา้งขึน้มาตัง้แต่สมยัทีย่คุโรมนัยงัครององักฤษเพื่อเป็นทีอ่าบน ้าสาธารณะ กลายา
เป็นทีน่ิยมมากดว้ยน ้าแร่รอ้นทีช่่วยผ่อนคลายและรกัษาโรค อาคารทีเ่หน็ในปัจจุบนันัน้ได้ผ่านการบูรณะ
ต่อเตมิมาหลายครัง้จนมาเสรจ็สิ้นสุดท้ายในช่วงศตวรรษที่ 18 แต่กย็งัคงความนิยมไม่เสื่อมคลาย และ
กลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วหลกัแห่งหนึ่งในเมอืงบาธ ผ่านชม อารามบาธ (Bath Abbey) ที่ตัง้อยู่ใกล้ๆ 
กบัโรงอาบน ้าโรมนั เป็นอารามเก่าแก่ที่สร้างขึน้ครัง้แรกเมื่อศตวรรษที่ 7 และได้บูรณะปรบัปรุงใน
ศตวรรษที ่12 และ 16 อารามบาธเป็นอารามในนิกายโรมนัคาทอลกิทีส่วยและอลงัการดว้ยสถาปัตยกรรม
สไตล์โกธคิ มคีวามละเอยีดและประณีตในทุกๆ รายละเอยีดของการแกะสลกัและรูปปั้นต่างๆ จากนัน้
เดินทางสู่เมือง สวินดอน (Swindon) เมืองใหญ่ทางฝัง่ตะวนัตกเฉียงใต้ขององักฤษ เป็นเมืองแห่ง
อุตสาหกรรมการรถไฟในสมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นเมืองใหญ่ที่มอีตัราความเจริญรุ่งเรอืงเพิ่มขึน้อย่าง
รวดเรว็  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Jurys Inn Swindon หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจด็ สวินดอน – เอมสบิ์วรี่ – สโตนเฮนจ ์– ออ็กซฟอรด์ – บิสเตอร ์วิลเลจ เอาท์เลต็ – ลอนดอน 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู่เมอืง เอมสบิ์วรี่ (Amesbury) เมอืงในเขต วลิตเ์ชอร ์(Wiltshire) เป็นเมอืงทีโ่ด่งดงัดว้ยการเป็นทีต่ ัง้ของหนึ่งในสิง่มหศัจรรยข์องโลก และเป็นเมอืงทีม่กีารตัง้ถิน่ฐานอยูอ่ยา่งต่อเนื่องเก่าแก่ทีสุ่ดในสหราชอาณาจกัร นบัรวมแลว้เมอืงนี้มอีายมุากถงึ 10,838 ปีเลย น าท่านเขา้ชม สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) แลนดม์ารก์สุดโดดเด่นขององักฤษ อนุสรณ์สถานโบราณอายุกว่า 4,000 ปี ที่สร้างขึน้ได้อย่างน่าพศิวง 

เพราะแท่งหนิแต่ละแท่งนัน้มคีวามสงูถงึ 4 เมตร กวา้ง 2.1 เมตร และ
หนกัประมาณ 25 ตนั รวมแล้วมากถึง 112 แท่ง ได้ถูกจบัมาตัง้เรยีง
ซ้อนกนัเป็นวงกลม 3 วง ซึ่งคงอยู่ได้จนถึงปัจจุบนั แม้ปรศินาว่าส
โตนเฮนจถ์ูกสรา้งขึน้ยงัไงและเพื่ออะไรยงัไม่กระจ่าง แต่กไ็ดถู้กยกให้
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกเ้มื่อปี 1986 และถูกจดัใหเ้ป็น 1 ใน 

7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง เดินทางสู่เมือง อ๊อกซฟอร์ด (Oxford) เมืองที่มชีื่อเสียงในด้าน
การศกึษา ดว้ยการเป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัชัน้น าและครองต าแหน่งหนึ่งในมหาวทิยาลยัที่เก่าแก่ที่สุด
ในโลก มหาวิทยาลยัออ๊กซฟอรด์ (University of Oxford) นอกจากนี้ยงัมวีทิยาลยัมากถงึ 30 วทิยาลยั
อยู่ในบรเิวณเดยีวกนัอกีด้วย น าท่านชมเมอืงอ๊อกซฟอร์ดที่มากด้วยประวตัศิาสตร์และสถาปัตยกรรม
สวยๆ ทีส่ ัง่สมมาหลายกวา่ศตวรรษ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ผ่านชม ปราสาทอ๊อกซฟอรด์ (Oxford Castle) ปราสาทโบราณเก่าแก่ที่สร้างขึน้ครัง้แรกตัง้แต่ช่วง
ศตวรรษที ่11 ก่อนจะกลายเป็นคุกในศตวรรษที ่18 ปัจจุบนัปราสาท
หลงัใหญ่แห่งนี้ได้ถูกดดัแปลงเป็นร้านอาหารและโรงแรม แถมเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วชื่อดงัทีน่กัท่องเทีย่วแวะเวยีนกนัมาชมไม่ขาดสาย 
ผ่านชม วิทยาลยัไครส์ตเชิรช์ (Christ Church Collage) หนึ่งใน
วทิยาลยัในเครอืของมหาวทิยาลยัอ๊อกซฟอร์ด และเป็นทัง้วทิยาลยั 
โบสถ์ และโรงเรยีน สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแสนประณีตทัง้นอกและในอาคาร ทีว่ทิยาลยัแห่งนี้ยงัเป็น
จุดถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อดงั “แฮรร์ี ่พอตเตอร”์ อกีดว้ย ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองออ๊กซฟอรด์ (Oxford 
Town Hall) ทีใ่จกลางเมอืงอ๊อกซฟอรด์ ทีน่อกจากจะเป็นศาลาว่าการแล้วยงัเป็นสถานที่จดังานอเีวนท์



   

 

ส าคญัๆ และเป็นพิพธิภณัฑ์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งด้วย น าท่านเดนิทางสู่ บิสเตอร ์วิลเลจ เอาท์เล็ต 
(Bicester Village Outlet) ในเมอืงบสิเตอร ์ใหท้่านได้เพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงในเอาท์เลต็ที่มรี้านค้า
กวา่ 160 รา้น มากมายดว้ยนานาแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ กระเป๋า นาฬกิา รอ้งเทา้ทีล่ว้นกน่็าซือ้ทุกแบรนดใ์น
ราคาสุดพเิศษ เช่น burberry, Gucci, Calvin Klein, Chloe, Cath Kidston, Diesel, Givenchy, Fendi, 
Prada และอกีมาก 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
น าทุกท่านออกเดนิทางสู่เมอืง ลอนดอน (London) มหานครที่เป็นทัง้เมอืงหลวงของประเทศองักฤษ
และสหราชอาณาจกัร เป็นเมืองศูนย์กลางในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นคมนาคม ท่องเที่ยว การศึกษา 
เทคโนโลย ีและเศรษฐกิจ ลอนดอนได้ชื่อว่าเป็นเมอืงศูนย์กลางทางธุรกจิที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบนั 
มากมายดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วและแลนดม์ารก์ชื่อดงั นอกจากนี้ลอนดอนยงัเป็นเมอืงเก่าแก่ที่มอีายุกว่า 
3,000 ปีแลว้ ส ัง่สมประวตัศิาสตรไ์วใ้นทุกๆ มุมของเมอืงใหเ้ราไดช้มกนัไม่มเีบื่อ 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Mercure London Heathrow Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีแปด ลอนดอน – ล่องเรือแม่น ้าเทมส ์– ช้อปป้ิงห้างแฮรร์อด  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านผ่านชม พระราชวงับกัก้ิงแฮม (Buckingham Palace) อกีความงดงามของพระราชวงัแห่ง
ราชวงศ์องักฤษ และจนถึงทุกวนันี้กย็งัเป็นที่ประทบัของ ควีนเอลิซาเบธท่ี 2 และเหล่าสมาชิกใน
ราชวงศ ์
เพราะฉะนัน้รอบรัว้พระราชวงับกักิง้แฮมจงึมกัจะมชีาวองักฤษแวะเวยีนโฉบไปมาอยูบ่่อยครัง้โดยหวงัวา่ 
อาจโชคดไีดเ้หน็ท่านเหล่านี้ไม่วนัใดกว็นัหนึ่ง พระราชวงับกักงิแฮมเป็นบา้นเดมิของ ดยคุแห่งบกักิง้แฮม 

  ขนุนางชาวองักฤษ สรา้งขึน้ในปี 1703-1705 จากนัน้กก็ลายเป็นสมบตัขิองหลวงในสมยั จอรจ์ที ่3 และ 
  ไดร้บัการปรบัปรุงใหก้ลายเป็นทีป่ระทบัอยา่งเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษตัง้แต่ปี 1837 นอกจากเป็น 

ทีป่ระทบัแลว้กย็งัใชเ้ป็นสถานทีจ่ดังานพธิต่ีางๆ รวมทัง้จดังานเลีย้งรบัรองอาคนัตุกะแห่งราชวงศอ์กีดว้ย 
ผ่านชม บ๊ิกเบน (Big Ben) แลนด์มาร์กสุดโดดเด่นใจกลางกรุงลอนดอน หอนาฬิกาแห่งนี้ถือเป็นส่วน

หนึ่งของพระราชวงัเวสต์มนิสเตอร์ (Palace of Westminster) และ
เป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองคู่ก ันมาเป็นเวลายาวนานเกิน 150 ปี
มาแล้ว บิ๊กเบนเป็นหอนาฬิกาที่ตัง้อยู่บนหอคอยสูง 96.3 เมตร 
ด้านบนเป็นนาฬิกาที่หนัหน้าปัด 4 ด้านทัว่ทิศ หน้าปัดมีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 7 เมตร เขม็ชัว่โมงยาว 2.7 เมตรและเขม็นาทยีาว 4.3 
เมตร ตวักรอบโดยรอบหน้าปัดท าจากเหลก็กล้า ทัง้หมดนี้สร้างแล้ว

เสรจ็ในปี 1859 โดยมีการติดตัง้ระฆงัขนาดใหญ่น ้าหนักถึง 13.76 ตนัเพิม่เข้ามาในปีเดียวกนั เสียง
กงัวานของระฆงัใบนี้จะก้องสะท้อนไปทัว่บรเิวณเป็นที่คุ้นเคย และชื่อ “บิก๊เบน” ที่เรยีกกนักม็าจากชื่อ
ของระฆงัใบนี้นี่เอง น าท่านเดนิทางสู่ ลอนดอนอาย (London Eye) และถ่ายรูปกบัหนึ่งในสญัลกัษณ์
ของกรุงลอนดอนทีอ่ยูคู่่กบัลอนดอนมานานถงึ 20 ปีตัง้แต่ทีไ่ดเ้ริม่
สรา้งขึน้ในปี 1998 เป็นชงิช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่สุดในทวปียุโรป
ด้วยความสูงถึง 135 เมตร และเคยได้ต าแหน่งชงิช้าสวรรค์ที่สูง
ทีสุ่ดในโลกมาครอง ที่น่าสนใจยิง่กว่านัน้กค็อืชงิช้าสวรรค์แห่งนี้
นัน้ตัง้อยูไ่ดโ้ดยยดึจากโครงฐานเพยีงฝัง่เดยีวเท่านัน้   



   

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าเทมส ์ชมความงามสองฝัง่แม่น ้าสายหลกัของลอนดอน สมัผสักบัเมอืงมหานคร
แห่งนี้ จากอกีมุมมองแต่น่าสนใจไม่แพก้นัดว้ยทวิทศัน์สวยๆ ตลอดชายฝัง่ ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรอืน 
สถานทีส่ าคญัต่างๆ เช่น มหาวหิารเซนตป์อล สะพานมลิเลเนียม โรงละครแห่งชาต ิและจากแม่น ้าเทมส์
นี่เองทีเ่ราจะไดช้ม ทาวเวอรบ์รดิจ ์หอคอยลอนดอน รวมถงึลอนดอนอาย ในมุมทีด่แีละสวยทีสุ่ดดว้ย 
อสิระชอ้ปป้ิงที ่ห้างสรรพสินค้าแฮรร์อด (Harrods) หา้งสุดหรใูจกลางกรุงลอนดอน ทีม่ากมายอดัแน่น
ไปด้วยสนิค้าแบรนด์เนมชัน้น าจากทัว่โลกที่มใีห้เลอืกดูเลอืกช้อปป้ิงกนัถึง 330 ร้าน ห้างแฮร์รอดเป็น
หา้งสรรพสนิคา้สุดหรทู ัง้ดว้ยตวัสนิคา้เอง และตวัหา้งทีม่กีารตกแต่งอย่างหรูหราอลงัการ แม้จะเป็นห้าง
เก่าแก่อายถุงึ 184 ปี แต่กย็งัคงความเป็นหา้งสรรพสนิคา้แถวหน้าขององักฤษได้ตลอดมาและกลายเป็น
สญัลกัษณ์อยา่งหนึ่งของลอนดอนทีต่อ้งลองมาสมัผสัสกัครัง้  
ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโทรว ์เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

21.45 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK10 แวะเปลีย่นเครื่อง (บรกิารอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

วนัท่ีเก้า ดไูบ – สวุรรณภมิู (กรงุเทพฯ)  
07.35 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง 
09.40 น. เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK372  

(บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบนิ) 
19.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 

 
อตัราค่าบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เดก็ (อายไุม่เกนิ 12 ปี) ไม่มเีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 

วนัเดินทาง ราคา 

สิงหาคม 10 – 18 สงิหาคม 2562 64,900 

ตลุาคม 

5 – 13 ตุลาคม 2562 

19 – 27 ตุลาคม 2562 
59,900 

12 – 20 ตุลาคม 2562 64,900 
พฤศจิกายน 1-9 / 15-23 พ.ย. 62 59,900 

New Year 2020 24 ธ.ค. 62 -1 ม.ค. 63 69,900 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

 
 

 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่าองักฤษ ทางสถานทตูจะไม่คนืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ 

✗ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด และค่าเครื่องด่ืมในห้องพกั 



   

 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
  
เงื่อนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 1วนั) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั 
3. หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 
ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุม่ต่าํกวา่ 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่ม 
เก่า ไม่วา่จะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่กต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 
จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายไุม่เกนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถ้าม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถ้าม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 



   

 

    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิทันี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พร้อมวตัถุประสงค์หรอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก ออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน (นบัจากวนัปัจจุบนัในวนัทีย่ ืน่วซี่า) ควรเลอืกเล่มที่มกีาร
เขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจี านวนไม่ต่าํกวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็วา่ม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุม
กบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดอืดร้อน เม่ือกลบัสู่ภูมลิ าเนา พร้อมกบัหนังสอืรบั
ทางการเงนิทีอ่อกจากธนาคาร (Bank Certificate)  

หรอื Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคน
ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์ร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) 

**สถานทตูไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมา
ท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร 
และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่
กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใน



   

 

การเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความ
สะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 
ดงักล่าวเช่นกนั 
12. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรื่องวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
13. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินข ัน้ตอนการย่นืวซี่าได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยืน่ 20 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิ้วมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

*1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาองักฤษ).......................................................................................................................................... 
ชื่อ-สกุลเดมิ กรณมีกีารเปลีย่นชื่อหรอืชื่อ-สกุลเดมิ ก่อนแต่งงาน 
............................................................................................ 
ชื่อบดิา ...................................................................................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่กดิ ......................................................... 
ชื่อมารดา ................................................................................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่กดิ ......................................................... 
*2.  สถานภาพ  โสด  แต่งงานจดทะเบยีน  แต่งงานไม่จดทะเบยีน  หยา่  หมา้ย  
กรณีสมรส แลว้ กรุณาแจง้ วนั-เดอืน-ปี ทีส่มรส (กรณีมทีะเบยีนสมรส ใสร่ายละเอยีดตามทะเบยีนสมรส) 
................................................................................................................  
(กรณไีม่มทีะเบยีนสมรส หรอือยูก่นิฉนัสาม-ีภรรยา ใส่รายละเอยีดวนั-เดอืน-ปี คร่าวๆทีเ่ริม่อยูก่นิฉนัทส์าม-ีภรรยา 
................................................................................................................  
(กรณสีถานภาพหยา่ ใส่รายละเอยีดวนั-เดอืน-ปี ตามใบหยา่) .......................................................................... 
(กรณสีถานภาพแยกกนัอยู ่ใส่รายละเอยีดวนั-เดอืน-ปี คร่าวๆ) ....................................................................... 
*3.   กรณีท่านทีแ่ต่งงานแลว้ ไม่วา่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไม่กต็าม กรณุากรอกรายละเอยีดของ คู่สาม-ีภรรยา 
      สาม,ี ภรรยา ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................................................... 
      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา ................................. 
      สญัชาต ิ...................................................................... 
 *กรุณาใส่รายละเอยีดบุตร หากมบุีตรดว้ยกนั (ภาษาองักฤษ) 
ชื่อบุตร 1. ชื่อ ............................................................................................. 
วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ....................................... สญัชาต ิ.......................  
ชือ้บุตร 2. ชื่อ ............................................................................................. 
วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ....................................... สญัชาต ิ.......................      
ชื่อบุตร 3. ชื่อ ............................................................................................. 
วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ....................................... สญัชาต ิ.......................          
*กรุณาใส่รายละเอยีดพีน้่อง กรณีมพีีน้่อง (ภาษาองักฤษ) 
    ชื่อพีน้่อง 1. ชื่อ ................................................................................................. 
    วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ............................. สญัชาต ิ...............................  
    ชื่อพีน้่อง 2. ชื่อ ................................................................................................. 
    วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ............................ สญัชาต ิ...............................  
    ชื่อพีน้่อง 3. ชื่อ ................................................................................................. 
    วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ........................... สญัชาต ิ................................   
*4.ทีอ่ยูปั่จจุบนั (ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................... 
   รหสัไปรษณีย.์........................ โทรศพัทบ์า้น ......................... *โทรศพัทม์อืถอื .............................................  
    *อเีมล ์........................................................................................................................................ 



   

 

*5.ชื่อสถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษ)...............................................................................................  
   ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษ) .......................................................................................................... 
   ต าแหน่งหน้าที ่(ภาษาองักฤษ)   .............................................................................................................. 
   รายไดต่้อเดอืน/อาชพีประจ า/คู่สมรส/บุตร.............................................................................................. 
   ประเภทของงานทีด่แูลรบัผดิชอบ/ประเภทของงานทีอ่งคก์รท าอยู ่........................................................ 
   โทรศพัท ์................................................................................................................................................. 
*กรณีศกึษาอยู ่ ชื่อสถาบนัการศกึษา ........................................................................................................... 
ทีอ่ยูส่ถาบนัการศกึษา .................................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย ์ ..........................................โทรศพัท ์.................................................................................... 
ระดบัชัน้ / หลกัสตูรการศกึษา .....................................................................................................................   
กรณีอุดมศกึษา ศกึษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควชิา .............................................. 
6.  ชื่อบุคคลทีร่่วมเดนิทางไปดว้ย......................................................................................................................... 
ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดนิทางร่วมครัง้นี้ (ระบุ).........................................................................................................        
*7.  ท่านเคยเดนิทางเขา้ยโุรปครัง้สุดทา้ยหรอืไม ่....... ไม่เคย ....... เคย (กรณทีีเ่คยใหร้ะบุวนัที)่ ........................ 
กรณีเคยไดว้ซี่าเชงเกน้ ไดจ้ากประเทศอะไร .................................................. 
*8.  ท่านเคยพมิพล์ายนิ้วมอืส าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซี่าเชงเกน้ ครัง้ล่าสุด ....... ไม่เคย ....... เคย  
(กรณทีีเ่คยใหร้ะบุวนัที)่ ................................................................................. 
*9.  ท่านเป็นผูด้แูลค่าใชจ้่ายดว้ยตวัท่านเอง .  ใช่  ไมใ่ช่ (กรณทีีไ่มใ่ชใ่หร้ะบุบุคคลหรอืใครเป็นผูด้แูลค่าใชจ้่ายของ
ท่าน) ........................................................................................................ 

หมายเหต ุการอนุมติัวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ี
บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ 
 

***กรณีจ าวนัเกิดไม่ได้กรณุาระบปีุ พ.ศ./ค.ศ. คร่าวๆ*** 
 


