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Taste of Burger & Lobster  

อังกฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์ 

9 วัน 6 คืน 
เดนิทาง มนีาคม – มถุินายน 63 

ราคาแนะน าเพยีง 58,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประต ู2 แถว D โดยมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบั
และอ านวยความสะดวก 

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

 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เมืองออกซฟอรด์ – บา้นเช็คสเปียร ์– ลิเวอรพ์ลู 

วนัท่ี 3. ลิเวอรพ์ลู – เมืองยอรก์ – เมืองเอดนิเบิรก์ 

วนัท่ี 4. ปราสาทเอดนิบะระ – เมืองแมนเชสเตอร ์

วนัท่ี 5. เมืองแมนเชสเตอร ์– สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ – OUTLET – คารด์ฟิฟ์  

วนัท่ี 6. คารด์ฟิฟ์ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน 

วนัท่ี 7. หอนาฬิกาบิก๊เบน – พิพิธภณัฑบ์รติชิ – ถนนอ๊อกฟอรด์  

วนัท่ี 8. หอคอยลอนดอน - แฮรร์อดส ์– สนามบนิ 

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เมอืงออกซฟอรด์ – บ้านเชกสเปียร ์– ลิเวอรพ์ลู 
00.15 น. 

   
06.20 น. 

ออกเดินทางสูส่นามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว ์เที่ยวบินที่ TG 910  
*** ส าหรบัคณะที่ออกเดินทางตัง้แต ่4 เมษายนจะออกเดินทางเวลา 00.55 และไปถึงลอนดอนเวลา 07.15 น. *** 
คณะเดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง ) น าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร น าทา่นเขา้
สูเ่มืองออกซฟอรด์ (Oxford) เมืองแห่งการเรียนรู ้เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงในดา้นประวตัิศาสตร ์เป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลยั ที่มีอายุ
มากกวา่ 800 ปี เมืองที่เป็นท่ีอยู่อาศยัของเหลา่ขนุนางต่างๆมากมาย รวมทัง้ นกัวิชาการและนบัตัง้แต่ศตวรรษที่ 9 เป็นตน้มา และยงั
เป็นเมืองสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง Harry Potter ภาพยนตรท์ี่มีช่ือเสียงโด่งดงัในยคุ 2000 โดย J.K. Rowling เมืองออกซฟอรด์ มี
เวลาเวลาใหท้า่นเดินเลน่ชมเมืองมหาวิทยาลยัแหง่นี ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
         บ่าย จากนัน้เดินทางตอ่สู ่เมืองสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เอวอน อนัเป็นบา้นเกิดของวิลเลี่ยม เช็คส

เปียร ์(William Shakespeare ) กวีที่มีช่ือเสยีงที่สดุขององักฤษ น าเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอรด์ ซึง่ รม่รืน่ไปดว้ยสวนสาธารณะ น าทา่นชม
บา้นเชกสเปียร ์(ดา้นนอก) และชีวิตความเป็นอยูข่องกวีเอกในอดีต ชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity แมน่ า้เอวอนอนัเงียบสงบ และสถานที่
ในประวตัิศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบักวีเอกผูน้ี ้อิสระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ที่ระลกึจากรา้นคา้มากมาย จากนัน้ออกเดินทางสู่เมืองลิเวอรพ์ูล 
(Liverpool) ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองวฒันธรรมแหง่ยโุรปในปี 2008 และยงัเป็นเมืองถ่ินก าเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีท
เทิล 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL LIVERPOOL  หรอืเทียบเทา่  

 

วันที ่3 ลิเวอรพ์ลู – เมอืงยอรก์ – เมอืงเอดนิเบิรก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองยอรก์ (York) เมืองที่มีความเก่าเเก่อีกเมืองขององักฤษเเละเต็มไปดว้ยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามมาก 
เช่น มหาวิหารยอรก์ (York University) ที่มีความสง่างาม,ปราสาทยอรก์ (York Castle) นัน้ก็มีความเก่าเเก่เพราะสรา้งมาตัง้เเต่สมยั
พระเจา้วิลเลียมที่หนึ่ง และ มหาวิหารยอรก์ (York Cathedral) ที่ยิ่งใหญ่ น าท่านถ่ายรูปคู่กบัมหาวิหารยอรก์ เป็นคริสตศ์าสนสถาน
วิหารที่สรา้งเป็นแบบกอธิคที่ใหญ่ที่เป็นท่ีสองรองจากมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ในประเทศเยอรมนี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเขา้สูเ่มืองเอดินเบิรก์ (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด ์(Scothland) ดินแดนที่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีที่สวยงาม น าทา่นเดินทาง

สูย่า่นเมืองเก่า สูถ่นนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายส าคญัที่เช่ือมสูพ่ระต าหนกัโฮลีรู่ด๊ (Palace of Holyroodhouse) ซึง่เป็นท่ีประทบั
ของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด ์และเคยเป็นที่ประทบัของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรฐัสภาแห่งชาติสก็อตอนั
นา่ภาคภมูิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN EDINBURGH หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่4 ปราสาทเอดนิบะระ – เมอืงแมนเชสเตอร ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อนัสง่างามดว้ยท าเลที่ตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทกุมมุเมือง 
เคยเป็นท่ีประทบัของกษัตรยิส์ก็อต แบง่เป็นสว่นตา่งๆอยา่งนา่ชม อาทิ สว่นของปอ้มปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรยีง
ราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งในคริสตศ์ตวรรษที่ 
12 เพื่อร  าลกึถึงพระมารดาของกษัตริยเ์ดวิดที่ 1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นที่เป็น The Palace จัดแสดงเก่ียวกับเรื่องราวของ
ราชวงศแ์หง่สก็อต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้ออกเดินทางสูเ่มืองแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมืองอตุสาหกรรม ที่มีช่ือเสยีงจากการเป็นเมืองอตุสาหกรรมแหง่แรกของโลก 

เป็นศนูยก์ลางศิลปะ สือ่ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่ตัง้ของสโมสรที่มีช่ือเสยีงโดง่ดงัในวงการฟตุบอลของโลก โดยมีสโมสร
ฟตุบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซิตี ้และสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชียร ์เคานต์ี  ้

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั CROWE PLAZA MANCHESTER CITY  หรอืเทียบเทา่ 

 

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

 น าทา่นถ่ายรูปดา้นนอกคู่กบัสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยฯู ที่จดัว่าเคยรวยที่สดุใน
โลก และเป็นสนามที่ใหญ่อันดับ 2 ของอังกฤษ รองรบัแฟนบอลไดม้ากถึง 76,212 คน เป็นรองจากสนาม     เวมบลีย ์สเตเดียม 
(Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติองักฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอนัดบัที่ 11 ของยโุรปนอกจากนัน้ยงัเป็น 1 ใน 2 
สนามในองักฤษที่ ยฟู่า รบัรองเป็นสนาม 5 ดาว จากนัน้อิสระใหท้า่นเลอืกซือ้ของที่ระลกึของทีมที่ทา่นช่ืนชอบในรา้น MEGA STORE ที่
มากมายไปดว้ยของที่ระลกึหลากหลายชนิดส าหรบัแฟนบอล จากนัน้ น าทา่นสูย่า่น Manchester Piccadilly ถนนชอ้ปป้ิงที่คกึครืน้ที่สดุ
ของเมือง หรือเดินเลือกซือ้สินคา้ในหา้ง Manchester Arndale หา้งขนาดใหญ่และ Market Street ที่มีรา้นแบรนดด์งัเรียงรายเต็มไป
หมดไมแ่พ ้oxford street ในลอนดอน 
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กลางวนั 

 
อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย เดินทางตอ่สูเ่มืองคารด์ิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส ์(Wales) หนึง่ในเครอืจกัรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตัง้ของปราสาทคารด์ิฟ๊ 
เดิมเป็นท่ีพ านกัของขนุนางผูป้กครองเมือง ถกูลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ จากนัน้ผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุม่อาคารโบราณ
เก่าแก่ผา่นชมเมือง สวนสาธารณะคารด์ิฟ๊, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารท่ีท าการของรฐั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN CARDIFF หรอืเทียบเทา่ 

 

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

 น าทา่นออกเดินทางตอ่สูเ่มืองบาธ (Bath) ตัง้อยู่ในหบุเขาของแม่น า้เอวอนในบริเวณที่มีน า้พรุอ้นธรรมชาติที่ เป็นที่ตัง้ถ่ินฐานของชาว
โรมนัสมยัที่ยงัเรืองอ านาจ และเป็นผูส้รา้งโรงอาบน ้าโรมัน (Roman Bath) และยงัไดเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก 
(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑน์ ้าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวตัิการคน้พบที่น่าสนใจ 
ปัจจุบนัเป็นกลุม่อาคารส าคญัของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตัง้ของบ่อน า้แรร่อ้นคิงส ์(The Sacred Spring) สว่นที่สอง คือ บริเวณวดั 
และสว่นท่ีสาม คือ บรเิวณที่เปิดบรกิารใหน้กัทอ่งเที่ยวหรอืชาวเมืองใชบ้รกิารน า้แรซ่ึ่งมีทัง้สระว่ายน า้ , บ่อน า้แรเ่ย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน า้ 
และสว่นท่ีเป็น Turkish Bath 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (Fish and Chips) 
บ่าย น าทา่นออกเดินทางสูเ่มอืงซาลสบ์วัรี ่(Salisbury) น าทา่นชมเสาหินสโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยคุกอ่น

ประวตัิศาสตร ์มีอายกุวา่ 5,000 ปี เป็นกลุม่แทง่หินขนาดใหญ่ ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวตัถปุระสงคใ์นการสรา้ง
อย่างชัดเจน จากนัน้ดินทางเขา้สู่มหานครลอนดอน (London) เมืองที่เป็นศูนยก์ลางส าคัญทางธุรกิจ การเมือง วฒันธรรม และ
ประวตัิศาสตรข์องโลก เป็นผูน้  าดา้นการเงิน การเมือง การสือ่สาร การบนัเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นท่ียอมรบัวา่มีอิทธิพลไปทั่วโลก และ
ยงัเป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่ใหญ่และส าคญัของยโุรปอีกดว้ย 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีนโฟรซ์ีซั่น เพื่อลิม้รสเป็ดยา่งอนัเลือ่งช่ือ 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรอืเทียบเทา่ 

 

วันที ่7 หอนาฬิกาบิ๊กเบน - พพิธิภณัฑบ์ริตชิ - ถนนอ๊อกฟอรด์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเทีย่วชมมหานครลอนดอน ผา่นพิคคาดิลลีเ่ซอรค์สั (Piccadilly Circus) เดมิเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน า้พ ุและรูป
ป้ันอีรอสตรงกลาง และเขา้สูไ่ชนา่ทาวน ์ยา่นชมุชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผา่นจตัรุสัทราฟัลกา้ร ์(Trafagal Square) ที่ราย
ลอ้มไปดว้ยอาคารท่ีนา่สนใจ ผา่นมหาวิหารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานท่ีใชจ้ดั
พระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งเจา้ฟา้ชายชารล์ และเลดีไ้ดอานา่ สเปนเซอร ์แลว้เขา้สูจ่ตัรุสัรฐัสภามหาวิหารเวสทม์ินสเ์ตอร ์
(Westminster Abbey) ท่ีตัง้ของรฐัสภาองักฤษมาตัง้แตต่น้ศตวรรษท่ี 16 และยงัเป็นท่ีตัง้ของหอนาฬิกาท่ีรูจ้กักนัดีในนามหอนาฬิกา
บิ๊กเบน (Big Ben) ที่มีความสงู 320 ฟตุ ตีบอกเวลาทกุหนึง่ชั่วโมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดใหญ่ท่ีสดุในโลกและฝ่ังตรงขา้มท่ีมีแมน่ า้
เทมสก์ัน้อยูเ่ป็นท่ีตัง้ของชิงชา้สวรรค ์ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชา้สวรรคท์ี่สงูที่สดุในยโุรป น าเขา้ชมพิพิธภณัฑบ์ริตชิ 

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

ซึง่เป็นแพทยแ์ละนกัวิทยาศาสตร ์พิพิธภณัฑแ์หง่นีเ้ปิดใหบ้ริการแก่สาธารณะเป็นครัง้แรกในวนัท่ี15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) 
ในมงตากเูฮาส ์เมืองบลมูสเ์บอรร์ ีกรุงลอนดอน อนัเป็นสถานท่ีตัง้ของอาคารพิพิธภณัฑใ์นปัจจบุนั 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย 

 
 
 
 

ค ่า 

ที่พกั 

จากนัน้อิสระใหท้่านไดส้นกุกบัการเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั บริเวณถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford Street) ซึ่งเรียกไดว้่าเป็นศนูยก์ลาง
การช๊อปป้ิงในกรุงลอนดอน มีรา้นคา้เสือ้ผา้แฟชั่น เครือ่งประดบั นาฬิกา ช่ือดงัมากมายตลอดแนวถนนกวา่ 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 ยงัมีหา้งสดุหรูอยา่ง Selfridges ที่มีสนิคา้ซุปเปอรแ์บรนด ์ตัง้อยูอ่ีกดว้ย 
อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรอืเทียบเทา่ 
 

วันที ่8 หอคอยลอนดอน - แฮรร์อดส ์– สนามบนิ 
เช้า 

 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าทา่นถ่ายรูปกบัสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแมน่ า้เทมสท์ี่สามารถยกเปิดปิดได ้จากนัน้น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั
หอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ที่เกิดเหตแุห่งประวัติศาสตรอ์นัเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแมแ้ต่ซบัซอ้นซ่อน
เง่ือน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นปอ้มปราการ ปราสาทราชวงั คกุ และแดนประหาร ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑซ์ึง่เป็นกลุม่อาคารและหอคอย
หลายหลงั มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดบัดว้ยเพชรที่ใหญ่เป็นอนัดงัสองของโลกช่ือ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คลัลินนั 2” และ 
“มงกฎุของพระราชินีอลซิาเบธ” ประดบัดว้ยเพชร “โคอินรู”์ ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก และชิน้สดุทา้ยคือ “คฑา” ประดบัดว้ย
เพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก “ดาราแหง่อาฟรกิา 1” หรอื “คลัลนินั 1” 
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กลางวนั 
 

รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง ลิม้รส Burger & Lobster รา้นดงัของลอนดอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย 
 

เลอืกซือ้สิน้คา้ในยา่นไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึง่เป็นท่ีตัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ช่ือดงัอยา่ง ฮารว์ีย ์นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮร์
รอดส ์(Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นชัน้น าจากทั่วทกุมมุโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ี่นิยมกนัอย่างมาก รวมทัง้มี
รา้นคา้แฟชั่นมากมายตัง้อยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally 
และยงัมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็นท่ีตัง้ของรา้น 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 าทา่นเดินทางสูส่นามบินฮีทโธรว ์เพื่อใหท้า่นไดม้ีเวลาท า คืนภาษี (Tax Refund) และเลอืกซือ้ สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบิน 
ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ เที่ยวบินที่ TG 917  
*** ส าหรบัคณะที่ออกเดินทางตัง้แต ่4 เม.ย. จะออกเดินทางเวลา 21.25 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 15.00 น. *** 
 

วันที ่9 กรุงเทพฯ 
16.00 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

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

9 วัน 6 คนื  โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-
3 ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตัว๋ 

ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

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 ่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 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
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 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศองักฤษ (ผูเ้ดินทางช าระพรอ้มมดัจ า โดยประมาณ 6,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (16 ปอนด)์ 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (18 ปอนด)์ 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 
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5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด  
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

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

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 1 เดอืน 

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

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับ

ประทับวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวนัเดนิทำงกลับ  และ

หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลังขำวเทำ่นัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

หำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  
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3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส ำเนำสมดุเงนิฝำก 

ออมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถำ่ย

ส ำเนำ ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดย

กำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไม่

เกนิ 15 วนั กอ่นวนัยืน่วซีำ่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณี

ทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท ำจดหมำย

ชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้ำ่นถำ่ยส ำเนำสมดุบัญชี

มำทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกำ่ –เลม่ใหม)่ 

 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ำ่เสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยกำรน ำเงนิกอ้นใหญเ่ขำ้บัญชกีอ่นยืน่วซีำ่ จะ

ท ำใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อำจเป็นเหตใุหท้ำ่นถกูปฏเิสธวซีำ่ได ้  

     

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 ส ำเนำสมดุเงนิฝำกออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้อัพเดทไมเ่กนิ 15 

วนั กอ่นวนัยืน่วซีำ่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT 

พรอ้มท ำจดหมำยชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท ำหนังสอืรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยทีม่กีำรชีแ้จงควำมสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ 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, วนัเริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวนัทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้

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

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวนัทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้

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

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยมำรดำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชน

หรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอื

หนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่

ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ

สมัภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทกุฉบบั จะตอ้งแปลจำกรำ้นแปลหรอืศนูย์

แปล พรอ้มประทบัตรำจำกรำ้นหรอืศนูยแ์ปลเทำ่นัน้ ไมส่ำมำรถใชต้วัทีแ่ปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 
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แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาประเทศองักฤษ 
 

(กรณุำกรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ ใหค้รบทกุขอ้ เพรำะจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของ
ทำ่น) 
 
ชือ่-นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง ภำษำไทย 

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

ชือ่-นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง ภำษำอังกฤษ ตำมหนังสอืเดนิทำง 

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

ชือ่-นำมสกลุเกำ่ ทีเ่คยใชก้อ่นเปลีย่น 

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

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

เปลีย่นเมือ่วนัที ่(วนั/เดอืน/ปี) ................................... 

 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ..................................................................เชือ้ชำติ

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

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

 

ทีอ่ยู ่( ถำ้ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น กับทีอ่ยูปั่จจบุันคนละทีอ่ยูก่รณุำแจง้รำยละเอยีด) 

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

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

............................รหัสไปรษณีย.์.................................. ทำ่นอำศัยอยูใ่นบำ้นหลังนีม้ำ

เป็นเวลำ …......ปี ............เดอืน 

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

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

หมำยเลขโทรศัพท์

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

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

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

วนัทีอ่อก...............................หมดอำย.ุ............................. 

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

วนัทีอ่อก...............................หมดอำย.ุ.............................. 

 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศอังกฤษหรอืไม ่

………………………………………………………………… 

วนั/เดอืน/ปี ทีเ่คยเขำ้ประเทศอังกฤษครัง้ลำ่สดุ .............................................  

รวมทัง้หมดกีว่นั .................... 

วตัถปุระสงคใ์นกำรไปครัง้ลำ่สดุ (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ , นักเรยีน) 

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

ประเภทของวซีำ่อังกฤษทีเ่คยไดรั้บ เป็นประเภทใด 

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

ระยะเวลำของวซีำ่อังกฤษทีเ่คยไดรั้บ เริม่ตัง้แตว่นัที ่..................................... 
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ถงึวนัที ่................................... 

 

ทำ่นเคยไดรั้บกำรปฏเิสธวซีำ่อังกฤษ หรอื ประเทศอืน่ๆหรอืไม ่

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

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

วนั/เดอืน/ปี ทีถ่กูปฏเิสธ ....................................... 

 

ประเทศอืน่ ๆ ทีท่ำ่นเคยเดนิทำงไปนอกจำกอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่นั 

และวตัถปุระสงคใ์นกำรไป (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ, นักเรยีน) 

1.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 

2.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 

3.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 

4.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 

5.ประเทศ...............................วนั/เดอืน/ปีทีไ่ป ............................ รวม .......... วนั  

วตัถปุระสงคใ์นกำรไป .......................... 

 

 

สถำนภำพ  

.........โสด    

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

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

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

........ หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

 

ในกรณีสมรสแลว้ทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งกรอกรำยละเอยีดเพิม่เตมิ                                                                                                       

ชือ่ นำมสกลุ ของคูส่มรส 

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

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส

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

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

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

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

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

ทีอ่ยูปั่จจบุันของคูส่มรส 

........................................................................................................................... 
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ในกรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอกรำยละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน                                                                                                

1.ชือ่ นำมสกลุ ของบตุร 

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

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

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

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

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

ปัจจบุันบตุรอำศัยอยูท่ี ่

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

2.ชือ่ นำมสกลุ ของบตุร 

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

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

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

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

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

ปัจจบุันบตุรอำศัยอยูท่ี ่

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

 

ประวตัขิองบดิำ                                                                                                                                                

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

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

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิำ .........................................  

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

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

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

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

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

ประวตัขิองมำรดำ                                                                                                                                               

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

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

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมำรดำ ..........................................  

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

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

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

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

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

 

ขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้ดนิทำงเกีย่วกับดำ้นอำชพี กำรงำน รำยได ้รำยรับ และรำยจำ่ยตำ่งๆ 

งำนปัจจบุันท ำอำชพี, ต ำแหน่ง (โปรดระบเุป็นภำษำอังกฤษ) 

...................................................................... 
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ชือ่บรษัิททีท่ ำงำน 

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

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

 

 

ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ ำงำน

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

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

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

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

 

กรณี นักเรยีน / นักศกึษำ ระบชุือ่โรงเรยีน/มหำวทิยำลัย 

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

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

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

 

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

........เคย ........ไมเ่คย 

ถำ้เคย ระบอุำชพีทีท่ ำ , ต ำแหน่ง (โปรดระบเุป็นภำษำอังกฤษ) 

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

ชือ่ตน้สงักัดทีเ่คยท ำงำน 

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

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

ทีอ่ยูข่องตน้สงักัดทีเ่คยท ำงำน

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

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

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

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

วนั/เดอืน/ปี ทีอ่อกจำกงำน .......................................... 

 

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

ถำ้มโีปรดแจง้รำยละเอยีดวำ่เป็น  บัญชอีอมทรัพย ์/ ฝำกประจ ำ  จำกธนำคำรอะไร  ยอดรวม

เทำ่ไหร ่  

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

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

ทำ่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทำ่ไหร่

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

ทำ่นแบง่รำยไดข้องทำ่นใหก้ับสมำชกิครอบครัวเดอืนละเทำ่ไหร ่

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

คำ่ใชจ้ำ่ยของทำ่นในกำรไปอังกฤษเป็นจ ำนวนเงนิเทำ่ไหร ่

...........................................................................   
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ในกำรเดนิทำงครัง้นี ้ใครเป็นคนออกคำ่ใชจ้ำ่ยใหท้ำ่น 

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

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

ออกคำ่ใชจ้ำ่ยใหท้ำ่นไปอังกฤษ เขำไดจ้ำ่ยใหเ้ป็นจ ำนวนเงนิเทำ่ไหร ่

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ ้

เดนิทางเทา่น ัน้ 
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