
 

 

 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 24320 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 

 
ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อของอังกฤษ : BURGER&LOBSTER และ เป็ด FOUR SEASON 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 
2 ดูไบ-ลอนดอน-สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน-แมนเชสเตอร์ × √ √ 

3 เมืองวินเดอร์เมียร์-มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์-เมืองเอดินเบอ
ระ  

√ √ √ 

4 ปราสาทเอดินเบอระ-ถนนรอยัลไมล-์เมืองนิวคาสเซิล √ √ √ 

5 เมืองยอร์ค-มหาวิหารยอร์ค-เมืองเบอร์มิงแฮม √ √ √ 

6 หมู่บ้านไบบิวรี่-เมืองบาธ-โรงอาบน้ำแร่โรมัน-คาร์ดิฟฟ์ √ √ √ 

7 สโตนเฮนจ์-บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ-กรุงลอนดอน √ √ × 
8 กรุงลอนดอน-บริติชมิวเซียม-ห้างแฮร์รอดส์ √ √ √ 
9 กรุงลอนดอน-หอนาฬิกาบิ๊กเบน-ล่องเรือแม่น้ำเทมส์-ถนนอ็

อกซ์ฟอร์ด-สนามบิน  
√ √ × 

10 สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 

 



 

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

18.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 
4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความ
สะดวก 

21.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 
EK373  ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง  ดูไบ-ลอนดอน-สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน-แมนเชสเตอร์    (-/L/D) 

00.50 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
02.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK007 

( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
07.05 น.  เดินทางถึง สนามบินฮีทโธร์ว กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน  เมืองบ้านเกิด
ของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส นำท่านชมเมืองสเตรทฟอร์ดที่คงรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของ
อังกฤษแท้ ๆ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า บ้านเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ส 
(SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องทั่วไป
ว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลกมักเรียกขานเขาว่าเป็นกวีแห่งชาติของอังกฤษและ 
“กวีแห่งเอวอน” (BARD OF AVON) ชมบ้านที่เคยเป็นที่อาศัยของเชคสเปียร์ เป็นบ้านหลังคามุง
ด้วยฟาง ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันได้ปรับเป็น
พิพิธภัณฑ์ไปแล้ว  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กๆแสนน่ารัก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองหลวง
ทางภาคเหนือของอังกฤษ เป็นเมืองแนวหน้าแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม นำท่านชม วิหาร
แมนเชสเตอร์ (Manchester Cathedral) นั้นสร้างขึ้นมาตั้งเเต่ปี ค.ศ.1215 โดยบารอนโรเบิร์ต เก
รสเล็ต เจ้าของคฤหาสน์แมนเชสเตอร์ สั่งให้สร้างขึ้นมาข้างกับที่พักของเขา เพื่อใช้เป็นโบสถ์ประจำ
เขตศาสนาของแมนเชสเตอร์ ก่อนที่มันจะป่านวันเวลาเเละได้รับความเสียหายอย่างหนักจะระเบิดใน
สงครามโลกครั้งที่สอง จนงานไม้ต่างๆ ที่งดงามของตัวอาคารเเห่งนี้ถูกทำลายจนเกลี้ยง เเละได้มี
การบูรณะขึ้นมาในช่วงหลังสงครามโลก ทำให้ให้เห็นสถาปัตยกรรมเเบบยุคกลางของอังกฤษที่
งดงาม เเละมีการตกเเต่งด้วยงานไม้เเกะสลักเเบบเมืองเหนือของอังกฤษ นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า 
สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด แห่งทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด  สโมสรฟุตบอลชื่อก้องโลกที่มี
สมาชิกแฟนคลับมากที่สุดในโลก เจ้าของสมญานาม “ปิศาจแดง” สนามเริ่มก่อสร้างในปี 1909 
และเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 1910 ปัจจุบันมีความจุ 76,212 คน มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกนานาชนิด 
ที่ MEGA STORE เช่น เสื้อ ผ้าพันคอ หมวก เป็นต้น 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
 AC Hotel Manchester Salford Quays หรือเทียบเท่า 



 

 

วันทีส่าม เมอืงวนิเดอรเ์มยีร์-มหาวหิารแหง่เมอืงกลาสโกว์-เมอืงเอดินเบอระ     
               (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร ์เขต
เลคดิสทริค อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและ
ครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ที่ท่านจะได้
ชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำ
ท่านเดินทางสู่ เมืองกลาสโกว์ เป็นเมืองใหญ่ในสหราช
อาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองและล้ำหน้ามากที่สุด
เมืองหนึ่ง ตั้งแต่ในศตวรรษที่ 16 เมืองกลาสโกว์เติบโต
ข ึ ้นอย ่างรวดเร ็วเน ื ่องจากเป็นเมืองท ่าใหญ่ของ
มหาสมุทรแอตแลนติก และในปี 1990 เมืองแห่งนี้ได้รับ
การยกย่องให ้ เป ็น เม ืองแห ่งสถาปัตยกรรมและ
วัฒนธรรมของยุโรป นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหา
วิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิค มหาวิหารแห่งนี้เป็น
สุสานฝังศพของนักบุญ Saint Mungo จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอดินเบอระ  

คำ่   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
 Holiday Inn Edinburgh หรือเทียบเท่า 

วันทีส่ี ่ ปราสาทเอดนิเบอระ-ถนนรอยลัไมล-์เมอืงนิวคาสเซลิ      (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าชม ปราสาทเอดนิเบอระ (Edinburgh 
Castle) อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่
ประทับของกษัตริย์สก๊อต นำท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าสู่ ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสาย
สำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮลี่รู๊ด  (Palace of Holyroodhouse) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี 
เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรี่แห่ง สก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็น
รัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนิวคาสเซลิ (Newcastle 
Upon Tyne) เป็นนครและเมืองในเทศมณฑลของไทน์แอนด์แวร์ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอังกฤษ หรืออยู่ทางใต้ของเมืองเอดินเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ ตัวเมืองได้เป็นศูนย์กลางของ
การค้าขนแกะและต่อมาเป็นเหมืองถ่านหินอันดับต้นๆของประเทศ ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 นิวคาส
เซิลได้รู้จักในชื่อของเมืองต่อเรือ โดยเป็นศูนย์กลางการต่อเรือที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง โดยใน
ปัจจุบันอุตสาหกรรมได้จางหายไป โดยตัวเมืองกลายเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของ
ประเทศ นำท่านเที่ยวชมย่าน Quayside ซึ่งเป็นถนนเลียบแม่น้ำไทน์ ซึ่งจะเป็นร้านกาแฟ บาร์ และ
ร้านอาหารเรียงรายกันไป ถ่ายรูปเล่นริมแม่น้ำไทน์และวิวสะพาน Tyne Bridge และ Gateshead 
Millennium Bridge 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
 Maldron Hotel Newcastle หรือเทียบเท่า 

วันทีห่า้ เมืองยอร์ค-มหาวิหารยอร์ค-เมืองเบอร์มิงแฮม                                    (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองยอรค์ เมืองโรมัน
โบราณที่ยังมีกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบ 
ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำอูสและแม่น้ำฟอสส์ เป็น
เมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมี
บทบาทมาเก ือบตลอด 2,000 ปี นำท ่าน
ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารยอร์ค หรือ ยอร์ค 
ม ินสเตอร์ (YORK MINSTER) มหาวิหาร
แห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ เมืองแห่งนี้มี
บิช้อปประจำเมืองในราวปี 314 ทำให้เป็น
สถานที่ที่มีความสำคัญต่อคริสต์ศาสนาแห่งแรก ๆ ของอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นโบถส์แบบกอธิคที่
ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเหนือ งดงามด้วยกระจกสีตกแต่งอยู่ภายในวิหาร และยังเป็นมหาวิ หารแบบ
กอธิคที่ใหญ่เป็นที่สองรองจากมหาวิหารโคโลญจน์ในประเทศเยอรมนี หน้าต่างใหญ่ชื่อ “GREAT 
EAST WINDOW” สร้างเสร็จเมื่อปี 1408 เป็นหน้าต่างประดับกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์มิงแฮม เป็นเมืองที่
ใหญ่เป็นอันดับสองในสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ ห่างจากลอนดอน ใน
อดีตเบอร์มิงแฮมเป็นเมืองสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษ เพราะมีแม่น้ำลำคลองที่
เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้เบอร์มิงแฮม เกิดการพัฒนาให้กลายเป็นเมืองที่มีระบบขนส่งที่ดี และเป็นเมือง
ผลิตสินค้าสำคัญ  

คำ่   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
 Crowne Plaza Solihull หรือเทียบเท่า 
 
 
 



 

 

วนัทีห่ก หมูบ่้านไบบิวรี-่เมอืงบาธ-โรงอาบนำ้แร่โรมนั-เมอืงคารด์ฟิฟ์     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวรี่ (Bibury 
Village) เป็นหมู ่บ ้านเล็กๆตั ้งอยู ่ในแคว้น
กลอสเตอร์เชอร์ เขตคอทส์โวลส์ จัดว่าเป็น
หมู่บ้านที่สวยที่สุด ในประเทศอังกฤษ (The 
Most Beautiful Village in England) มี
ลักษณะบ้านที่เป็นกระท่อมเก่าแก่ เรียกว่า
เป็นแบบฉบับบ้านของประเทศอังกฤษโดยแท้ 
สร้างขึ ้นเมื ่อศตวรรษที ่ 17-18 และยังคง
รักษาสภาพให้คงอยู่จากอดีตไว้ได้เป็นอย่าง
ดี มีแม่น้ำสายเล็กๆชื่อว่า แม่น้ำโคน Coln River ซึ่งมีน้ำใสไหลผ่านหมู่บ้าน 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอัน
ยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว นำท่านเข้าชม โรงอาบน้ำแร่โรมัน ที่ชาวโรมันมา
สร้างไว้เป็นสถานท่ีอาบน้ำแร่โดยอาศัยน้ำจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง
ถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส ที่เมืองบาธมี บ่อน้ำพุ
ร้อนตามธรรมชาติ 3 แห่ง บ่อที่ใหญ่ที่สุดคือที่ ROMAN SACRED SPRING น้ำผุดจากใต้ดนิลึก 
3,000 เมตร มีแร่ธาตุถึงกว่า 43 ชนิด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงของ
ประเทศเวลส์ และยังเป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดย
ฝีมือชาวโรมันสมัยเรืองอำนาจ นำท่านชมเมืองคาร์ดิฟ อดีตเมืองที่ส่ งออกถ่านหินมากที่สุดเมือง
หนึ่ง ผ่านชมศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์ สนามกีฬามิเลนเนียมสเตเดี้ยม 

คำ่   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
 Clayton Hotel Cardiff หรือเทียบเท่า 

วันทีเ่จ็ด สโตนเฮนจ์-บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ-กรุงลอนดอน                          (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สโตนเฮนจ ์และนำท่าน
เข้าชมวงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษนับเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 
2,000 ปี ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า ทำไมสิ่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาแต่จากลักษณะของการก่อสร้าง ทำให้
ทราบว่าผู ้ก่อสร้างต้องมีฐานอำนาจอยู ่ไม่น้อย นำท่านเดินสู ่กรุงลอนดอน เมืองใหญ่ที ่ให้
ความสำคัญพื้นที่สีเขียว มีสวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมืองหลายแห่ง สวนสาธารณะเหล่านี้มีต้นไม้
นานาพันธุ์ตกแต่งด้วนน้ำพุ และรูปปั้นอย่างสวยงาม   

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านเดินทางสู่  บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ 

(Bicester Outlet Village) อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษและใน
ยุโรป เช่น Anne, Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, CalvinKlein, D&G, 
DKNY, Diesel, Dior, Dunhill Ermenegildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo, Boss, 
Jaeger, Jigsaw, Kipling, L'Occitane, Levi's, Max Mara, Missoni, Molton Brown, 
Mulberry, Paul Smith  เป็นต้น (อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย) 

คำ่  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  DoubleTree by Hilton Hotel London - Docklands Riverside 
หรือเทียบเท่า 

วันที่แปด กรงุลอนดอน-บรติชิมวิเซยีม-หา้งแฮรร์อดส ์        (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าชม บริติชมิวเซียม (British 
Museum) หรือที่นิยมเรียกกันว่า พิพิธภัณฑ์อังกฤษในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นหนึ่ง
ในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก มีการ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบื้องต้นวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของ
เซอร์ แฮนส์ สโลนซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการแก่สาธารณะ
เป็นครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุง
ลอนดอน อันเป็นสถานที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันบริติชมิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุ
ต่างๆ จากทุกทวีป จำนวนกว่า 7 ล้านชิ ้น ซึ ่งล้วนมีชื ่อเสียง และมีการบันทึกเรื ่องราวของ
วัฒนธรรมมนุษน์จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ
บ้านเลขท่ี 10, ถนนดาวน์นิ่งทำเนียบนายกรัฐมนตรี, จัตุรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทรา
ฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอร์คัส,  ย่านโซโห ฯลฯ 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ห้างแฮรร์อดส์ ห้างหรูหราอัน
โด่งดังย่าน KNIGHTSBRIDGE เป็นห้างสรรพสินค้าที ่ม ีช ื ่อเสียงที ่สุดในลอนดอน ถือเป็น
สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงลอนดอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
เป็นห้างหรูในเวลาเดียวกัน ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 300 ร้าน 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
 DoubleTree by Hilton Hotel London - Docklands 

Riverside หรือเทียบเท่า 
 
 



 

 

 

วันทีเ่กา้ กรงุลอนดอน-หอนาฬกิาบิก๊เบน-ลอ่งเรอืแมน่้ำเทมส์-ถนนออ็กซฟ์อรด์           สนามบิน 
             (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชม กรุงลอนดอน อันยิ่งใหญ่ที่
เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นเมือง
หลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจ
การปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน
และเป็นศูนย์รวม สถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่ง
หนึ่งของโลก ผ่านชม พระราชวังบัคกิ้งแฮม ที่
ประทับแห่งพระราชินีอังกฤษ ก่อนนำท่านเก็บ
ภาพสวยๆที่ หอนาฬิกาบิ๊กเบน สัญลักษณ์ที่
สำคัญของลอนดอนที่ตั ้งอยู่เคียงข้างอาคาร
รัฐสภาที ่สวยงามริมฝั ่งแม่น้ำเทมส์ นำท่าน 
ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ ชมทิวทัศน์งดงามของสอง
ฝากฝั ่งแม่น ้ำเทมส์ ซ ึ ่งไหลผ่านกลางกรุง
ลอนดอน เป็นการท่องเที่ยวลอนดอนที่ดีที่สุด
อีกวิธีหนึ่ง  

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้น
ให้ท่านอิสระเดินเล่นและช้อปปิ้งตามอัธยาศยัที่ 
ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของลอนดอนที่ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก 
มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ์ และห้างอื่นๆ อีกมากมาย นำท่านเดินทางต่อไปยัง   บิซส์
เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ (Bicester Outlet Village) นำท่านชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของ
อังกฤษเช่น Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, CalvinKlein, D&G, DKNY, 
Diesel, Dior, Dunhill Ermenegildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo, Boss, Jaeger, 
Jigsaw, Kipling, L'Occitane, Levi's, Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, 
Paul Smith  เป็นต้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 
EK010 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันทีส่บิ สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ                     (-/-/-) 

07.35 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 

( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
19.15 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 



 

 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

ทางบริษัทจะดำเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามที่กำหนด แต่บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก และขอแจ้งให้

ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิดทำการในวันอาทิตย์ 
 

เดอืน วันเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

ตลุาคม 2565 9-18 / 19-28 ต.ค. 94,900 15,000 
พฤศจกิายน 2565 2-11 พ.ย.  94,900 15,000 

ราคาสำหรบัเดก็อายตุำ่กวา่ 12 ป ีไมใ่ช้เตยีง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร ์
กรณจีอยแลนด ์สามารถสอบถามราคาการหกัคา่ตั๋วเครือ่งบนิไดจ้ากเจา้หน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดศกึษาเงือ่นไขต่างๆ และรายละเอียดการเดนิทางใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นตดัสนิใจซือ้ 
เมือ่ทา่นทำการชำระมดัจำแล้ว ถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆทีบ่รษิทัระบุไว้ 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 

• ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  

• โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง) 

• ค่าธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซ่า (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย) 

• ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการการเดินทาง 

• ค่ารถปรับอากาศ บริการนำเที่ยวตามรายการการท่องเที่ยว 

• หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริการตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกำหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย) 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 
อัตราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 

• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการทำหนังสือเดินทางและวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซักรีด 

หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น 
• ค่าส่วนเกินของน้ำหนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 30 กก./ท่าน 
• ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  (2 GBP x 8 วัน = 16 GBP ) 
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย วันละ 100 x 10 วัน = 1,000 บาท 

 



 

 

เงือ่นไขการจองและการชำระเงนิ 
1. ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หลังจากทำการจองใน 1 วันทำการ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 

6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถขอเงิน

คืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กำหนด) 
3. สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทำการยื่นวีซ่า 

หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้น
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดนิทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่า

มัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจำ 50% (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่า

มัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรม  
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซา่ถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวี

ซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าโรงแรม  เป็นต้น 
7. ตามพระราชบญัญัตธิรุกจินำเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนำเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว ผู้

ประกอบธรุกจินำเที่ยวมคีา่ใชจ้า่ยที่ไดจ้า่ยจรงิเพื่อเตรยีมการจดันำเทีย่ว ให้นำมาหกัจากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ทั้งนี้ ผู้ประกอบ
ธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ  

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัด

จำให้ทั้งหมด (ในกรณีที่มีการยื่นวีซ่า และท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง และท่าน
สามารถนำวีซ่านี้ไปใช้ได้ หากวีซ่านั้นยังไม่หมดอายุ) 

2. หากท่านสละสิทธิ์ในการไม่ใช้บริการใดๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ทั้งหมด 

3. ตั๋วเครื่องบินที่จัดไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็นตั๋วแบบหมู่คณะ ซึ่งจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไป
ก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถ
เข้าไปเพื่อแทรกแซงได้ 
สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่
กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอำนาจการตัดสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหาก
ท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้ง
ปี และสำหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม 

6. เมื่อท่านได้มีการชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษัทฯหรือตัวแทนของบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่ทางบริษัทฯได้กำหนดไว้แล้ว 
 
 
 



 

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนกำหนด  
ระยะเวลาในการยื่น : 30-45 วันทำการ 
(อาจจะช้าหรือเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับศุนย์รับยื่นวีซ่าและสถานทูต)  
วันยื่นเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและยื่นเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอยช่วยอำนวยความสะดวกในการนัดหมาย
และจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า) 
 
1. PASSPORT ที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง  
2. สำเนาเอกสารตา่งๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) / ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า และ ใบ

เปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
3. ใบรับรองการทำงาน ที่ออกจากหน่วยงานหรือบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อ-นามสกุล ให้ตรงตาม

หน้าพาสสปอร์ต และใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 
ในกรณีที่ทำงานอิสระ เตรียมจดหมายชี้แจงการทำงานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ)  โดยระบุชื่อตัวเอง ลักษณะงานที่ทำ 
รายได้ต่อเดือน และลงชื่อตัวเอง 
ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนังสือรับรองบริษัท (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรือใบจดทะเบียนการค้า พร้อม
แปลภาษาอังกฤษ 
ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริงที่ออกจากสถาบันการศึกษา (ฉบับ
ภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 

4. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันยื่น 
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจำและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลัก เพื่อความเหมาะสมใน
การเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 
BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ระบุชื่อผู้เดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแส
รายวัน 

5. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้กันต้องมีความสัมพันธ์กัน เช่น พ่อออกเงินลูก สามีออก
เงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER (รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ี) 

6. กรณทีีเ่ดก็อายตุ่ำกว่า 20 ป ีเดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และ
บุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมี
นายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง และในวันนัดหมายยื่นวีซ่า 
ผู้ปกครองต้องมาเซ็นต์เอกสารด้วยกันทั้งคู่ ณ ศูนย์รับยื่นวีซ่า 

7. ใบกรอกขอ้มลูผูข้อวซีา่ กรณุากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูลที่ท่านได้ให้มา จะถูก
บันทึกลงในใบสมัครยื่นวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

8. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่าน้ัน ถึงสามารถดำเนินการขั้นตอนการจองคิว
และยื่นวีซ่าได้ 

9. รายละเอียดด้านบนทั้งหมดเป็นเพียงเอกสารเบื้องต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือแปลเอกสารในบางข้อ เพื่อ
ความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้  

10. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการยื่นที่เปลี่ยนแปลงไป ทางเจ้าหน้าที่
อาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง 

 



 

 

 
แบบฟอรม์รายละเอยีดเพิ่มเตมิ (สำคญัมาก) 

ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน 
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง คำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย 

*** กรุณาตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น *** 
โปรแกรม ....................................................................... วันที่เดินทาง ......................................................................... 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  .......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
วัน / เดือน / ปี เกิด ............................................. เชื้อชาติ .................................. สัญชาติ ........................................... 
 
สัญชาติโดยกำเนิด  .......................................... สถานที่เกิด ............................ ประเทศ  .......................................... 
หมายเลขบัตรประชาชน .......................................................................... หมายเลขพาสปอร์ต ..................................... 
ที่อยู่ ( ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กับที่อยู่ปัจจุบันคนละที่อยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด )   
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ...................... 
ท่านอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มาเป็นเวลา ................ปี ................เดือน 
โทรศัพท์ (มือถือ) ....................................................................... Email................................................................... 
 
สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)  ............................................................................................................. 
ที่อยู่ที่ทำงานหรือสถานศึกษา ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ...................... 
ตำแหน่งงาน ............................................................................ โทรศัพท์ที่ทำงาน ...................................................... 
วันที่เริ่มการทำงาน ...........................  รายได้ต่อเดือน .......................... บาท   
รายได้อื่นๆ ................... จำนวน .............. 
 
ท่านมีรายได้มาจากแหล่งอื่นๆ หรือไม่ รวมทั้งเพื่อนๆ และครอบครัว             มี            ไม่มี 
ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด ............................................................................................................................................ 
ท่านได้มีการรออมเงิน เช่น ได้ซื้อบ้าน , ที่ดิน , อสังหาริมทรัพย์ , ซื้อหุ้นเล่นแชร์หรือไม่           มี             ไม่มี 
ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด และระบุจำนวนเงิน ................................................ จำนวนเงิน ............................................. 
ท่านแบ่งรายได้ของท่านให้กับสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ ...................................................................................... 
ท่านได้ใช้เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่ ............................................................................................................................. 
 
ชื่อ - นามสกุล บิดา  ..................................................................................................................................................... 
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื้อชาติ ............................................. สัญชาติ ........................................... 
สัญชาติโดยกำเนิด ........................................... สถานทีเ่กิด ........................................... ประเทศ ................................ 
หมายเลขพาสปอร์ต/หมายเลขบัตรประชาชนของบิดา .................................................................................................... 
วันทีอ่อก .................................................. วันหมดอายุ .............................................. 

* ในกรณีเปล่ียนชื่อ * 
ชื่อ - นามสกลุ (ภาษาไทย)  .................................................................................................................................... 
ชื่อ (ภาษาองักฤษ)  ...........................................  นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 
.............................................................   



 

 

ชื่อ - นามสกุล มารดา  ................................................................................................................................................. 
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื้อชาติ ............................................. สัญชาติ ........................................... 
สัญชาติโดยกำเนิด ........................................... สถานทีเ่กิด ........................................... ประเทศ ................................ 
หมายเลขพาสปอร์ต/หมายเลขบัตรประชาชนของมารดา ................................................................................................ 
วันที่ออก .................................................. วันหมดอายุ .............................................. 
 
สถานภาพ           โสด            แต่งงาน           แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)         หม้าย          หย่า 
 
     
    
 
 
 
ในกรณทีีม่บีตุร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิ่มเตมิทกุคน 
ชื่อ - นามสกุล ของบุตร คนที่ 1 ..................................................................................................................................... 
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื้อชาติ ............................................. สัญชาติ ........................................... 
 
ท่านเคยเดินทางเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่            เคย              ไม่เคย 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่            เคย    ไม่เคย 
 
ประเทศที่เคยเดินทางไป (ในรอบ 10 ปี ) วันเดือนปี ที่ไป รวมกี่วัน และวัตถุประสงค์ในการไป 
1. ประเทศ ...................... วันที่เดินทางเข้า (ตามหน้าวีซ่า) ....................... วันที่เดินทางออก (ตามหน้าวีซ่า) .................... 
2. ประเทศ ...................... วันที่เดินทางเข้า (ตามหน้าวีซ่า) ....................... วันที่เดินทางออก (ตามหน้าวีซ่า) .................... 
3. ประเทศ ...................... วันที่เดินทางเข้า (ตามหน้าวีซ่า) ....................... วันที่เดินทางออก (ตามหน้าวีซ่า) .................... 
ท่านเคยได้รับการปฏิเสธวีซ่า หรือ ประเทศอื่น ๆ หรือไม่          เคย              ไม่เคย 
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้ร้องขอ 
       ออกค่าใช้จ่ายเอง                         มีผู้อื่นออกให้ ความสัมพันธ์ ....................................... 
        ชื่อ - นามสกุล .......................................................... 
        ที่อยู่ ......................................................................... 
        ................................................................................ 

 
หมายเหต ุ: การอนมุัตวิซีา่เปน็ดลุพนิจิของทางสถานทตู  ทางบรษิัทไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทัง้สิน้ทัง้นี้บรษิทัเปน็เพยีงตวักลางและคอยบรกิารอำนวยความสะดวกให้แกผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 
 

 
 

 
 
 
 

* ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติม * 
ชื่อ - นามสกลุ คู่สมรส  .......................................................................................................................................... 
วนั / เดือน / ปี เกิด คู่สมรส  ................................... สถานที่เกิด คู่สมรส ......................... ประเทศ 
............................ 
สญัชาติ คู่สมรส .................. เชือ้ชาติ คู่สมรส ..................  
หมายเลขพาสปอรต์/หมายเลขบตัรประชาชนของคู่สมรส .......................................................................................... 
วนัที่ออก .................................................. วนัหมดอาย ุ.............................................. 
 



 

 

 
 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

