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THE BEST OF ENGLAND AND SCOTLAND 
อังกฤษ – สก๊อตแลนด ์
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HILIGHT 

ลอนดอน | เบอรต์ัน ออนเดอะวอเทอร ์| สนามฟุตบอลแอนฟีลด ์| เอดนิเบริก์ | แมนเชสเตอร ์| 
Bicester Village outlet | พพิธิภัณฑน์ า้แร่ร้อนโรมัน |สโตนเฮ้นจ ์|สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์   

 
 
 
 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                                 
 

วนัที ่ 9-15 กมุภำพนัธ ์2566 85,900.- 

วนัที ่ 5-12 มนีำคม 2566 85,900.- 

วนัที ่ 23-30 มนีำคม 2566 85,900.- 

วนัที ่ 4-11 เมษำยน 2566 89,900.- 

วนัที ่ 11-18 เมษำยน 2566 98,900.- 

วนัที ่ 18-25 พฤษภำคม 2566 89,900.- 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

วันที่ โปรแกรมการเดนิทาง เช้า เทีย่ง ค ่า 
โรงแรมที่พัก  
หรือเทยีบเท่า 

1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน ✈ ✈ ✈ 
CROWNE PLAZA LONDON 

HEATHROW T4   

2 ลอนดอน – สแตรทฟอรด์  - เบอรต์นั ออนเดอะวอเทอร ์ -ลเิวอรพ์ลู O O O NOVOTEL LIVERPOOL 

3 ลิเวอรพ์ลู – สนามฟตุบอลแอนฟีลด ์ - วนิเดอรเ์มียร ์- เอดนิเบริก์ O O O HOLODAY INN EDINBURGH 

4 เอดนิเบริก์ – เขา้ชมปราสาทเอดินเบริก์ - แมนเชสเตอร ์ O O O 
CROWNE PLAZA 

MANCHESTER AIPRORT 

5 แมนเชสเตอร ์– สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์  - Bicester – ลอนดอน O X O 
NOVOTEL LONDON 

WEMBLEY 

6 
ลอนดอน – บาธ – พิพิธภณัฑน์ า้แร่รอ้นโรมนั – ซาลสบ์วัรี – สโตนเฮน้จ ์– 

ลอนดอน 
O O O 

NOVOTEL LONDON 

WEMBLEY 

7 ลอนดอน – สะพานหอคอย – ลอนดอนอาย - ชอ้ปป้ิง - สนามบิน O O ✈  

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

ราคาแนะน าเพยีง  85,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
10.00น. 
 
13.05 น. 
19.20 น. 
 
ที่พกั 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน อี.วี.เอ.แอร ์ประต ู8 แถว Q 
พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 
ออกเดินทางสูก่รุงลอนดอน ประเทศองักฤษดว้ยเที่ยวบิน BR067 
เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและน าท่านเดิน
ทางเขา้สูโ่รงแรมที่พกั 
น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั CROWNE PLAZA LONDON HEATHROW T4  หรือเทียบเท่า 

วันที ่2 ลอนดอน –สแตรทฟอรด์  - เบอรต์ัน ออนเดอะวอเทอร ์--ลิเวอรพู์ล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางไปยงัเมืองเล็กแสนน่ารกั Bourton on The Water  ซึ่งเป็นหมู่บา้นที่ไดร้บัการโหวตใหเ้ป็นหมู่บา้นที่มีความ

สวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ดว้ยลกัษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสรา้งตัวอาคารดว้ยหิน ซึ่งเป็นหิน 
Cotswold stone เท่านัน้ ภายในหมูบา้นจะมีแม่น า้ Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น า้ เป็น
หมู่บา้นที่มีธรรมชาติสดุแสนโรแมนติค จากนัน้เดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตัง้อยู่ริมฝ่ัง
แม่น า้เอวอน อนัเป็นบา้นเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare ) กวีที่มีช่ือเสียงที่สดุขององักฤษ น าเที่ยวชม
เมืองสแตรทฟอรด์ ซึ่ง รม่รื่นไปดว้ยสวนสาธารณะ น าท่านชมบา้นเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก) และชีวิตความเป็นอยูข่องกวีเอกใน
อดีต ชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity แม่น า้เอวอนอนัเงียบสงบ และสถานที่ในประวตัิศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบักวีเอกผูน้ี ้อิสระให้
ทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ที่ระลกึจากรา้นคา้มากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บา่ย ออกเดินทางสู่เมืองลิเวอรพ์ูล (Liverpool) ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมืองวฒันธรรมแห่งยโุรปในปี 2008 และยงัเป็นเมืองถ่ิน

ก าเนิดของวงดนตรสีีเ่ตา่ทองหรอืเดอะบีทเทิล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL LIVERPOOL หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 ลิเวอรพู์ล – สนามฟุตบอลแอนฟีลด ์ - วินเดอรเ์มียร ์- เอดนิเบิรก์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นถ่ายรูปดา้นนอกคูก่บัสนามฟุตบอลแอนฟีลดข์องสโมสรลิเวอรพ์ูล สนามขนาดใหญ่ที่สามารถรองรบัแฟนบอลได้

ถึง 61,905 คน  โดยสโมสรฟตุบอลลิเวอรพ์ลูนัน้ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1892 และไดใ้ชส้นามแอนฟีลดม์าตัง้แตเ่ริ่มก่อตัง้ สญัลกัษณ์
ของทีมคือลิเวอรเ์บิรด์ (Liverbird) ซึ่งเป็นนกแถบทะเลไอริช บริเวณแม่น า้เมอรซ์ีย ์โดยที่ปากนกคาบใบไมไ้ว ้มีสโลเเกนและ
เพลงประจ าสโมสรคือ “You’ll Never Walk Alone” ออกเดินทางสูเ่มืองวินเดอรเ์มียร ์(Windermere) สูเ่ขตเลคดิสทริค (Lake 
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District) อทุยานแหง่ชาติที่ไดร้บัการขนานนามวา่ดีและสวยที่สดุขององักฤษ ที่กวา้งขวางและครอบคลมุทะเลสาบถึง 16 แหง่ 
น าท่านสมัผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวินเดอรเ์มียร ์ดว้ยการล่องเรือเลคดิสทริค ที่ท่านจะไดช่ื้นชมกับความเป็น
ธรรมชาติในทะเลสาบ จากแอมเบิลไซดส์ูเ่มืองเบาวเ์นส ทา่มกลางทศันียภาพอนังดงามยิ่ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บา่ย น าท่านเขา้สู่เมืองเอดินเบิรก์ (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด ์(Scothland) ดินแดนที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่สวยงาม น า

ท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า สู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายส าคัญที่ เ ช่ือมสู่พระต าหนักโฮลี่ รู๊ด (Palace of 
Holyroodhouse) ซึ่งเป็นที่ประทบัของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด ์และเคยเป็นที่ประทบัของพระนางแมรีแห่ง 
สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรฐัสภาแหง่ชาติสก็อตอนันา่ภาคภมูิใจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั HOLODAY INN EDINBURGH หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 เอดนิเบิรก์ – เข้าชมปราสาทเอดนิเบิรก์ - แมนเชสเตอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมปราสาทเอดินเบิรก์ (Edinburgh Castle) อนัสง่างามดว้ยท าเลที่ตัง้บนเนินเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทกุ

มมุเมือง เคยเป็นที่ประทบัของกษัตริยส์ก๊อต แบ่งเป็นสว่นต่างๆอย่างน่าชม อาทิ สว่นของป้อมปราการและก าแพงปราสาท
โบราณ มีปืนใหญ่เรยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีที่ผา่นมา, โบสถเ์ซนต ์มา
กาเร็ต สรา้งในคริสตศ์ตวรรษที่ 12 เพื่อร  าลกึถึงพระมารดาของกษัตริยเ์ดวิดที่ 1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นที่เป็น The 
Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเรือ่งราวของราชวงศแ์หง่สก็อต 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บา่ย ออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมืองอตุสาหกรรม ที่มีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอตุสาหกรรมแห่งแรกของ

โลก เป็นศนูยก์ลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่ตัง้ของสโมสรที่มีช่ือเสียงโด่งดงัในวงการฟุตบอลของ
โลก โดยมีสโมสรฟตุบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซิตี ้และสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชียร ์เคาน ์
น าท่านสู่ย่าน Manchester Piccadilly ถนนช้อปป้ิงที่คึกครืน้ที่สุดของเมือง หรือเดินเลือกซือ้สินคา้ในห้าง Manchester 
Arndale หา้งขนาดใหญ่และ Market Street ที่มีรา้นแบรนดด์งัเรยีงรายเต็มไปหมดไมแ่พ ้oxford street ในลอนดอน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั CROWNE PLAZA MANCHESTER AIPRORT หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 แมนเชสเตอร ์– สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์  - Bicester – ลอนดอน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นถ่ายรูปภายนอกกบัสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) ของสโมสรแมนยฯู ที่จดัวา่รวยที่สดุ

ในโลก เป็นสนามที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ขององักฤษ รองรบัแฟนบอลไดม้ากถึง 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลยี ์สเตเดียม 
(Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทีมชาติองักฤษเพียงแหง่เดียว และใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 11 ของยโุรปนอกจากนัน้ยงัเป็น 
1 ใน 2 สนามในองักฤษที่ ยฟู่า รบัรองเป็นสนาม 5 ดาว จากนัน้อิสระใหท้่านเลือกซือ้ของที่ระลกึของทีมที่ท่านช่ืนชอบในรา้น 
MEGA STORE ที่มากมายไปดว้ยของที่ระลกึหลากหลายชนิดส าหรบัแฟนบอล จากนัน้  น าท่านเดินทางสู ่Bicester Village 
outlet ชอปป้ิงจุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านให้เลือกสรร อาทิ เช่น Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo 
Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi 
ฯลฯ 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 



 

GQ3LHR-BR002  4 | P a g e  
 

บา่ย จากนั้นเดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน (London) เมืองที่เป็นศูนย์กลางส าคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
ประวตัิศาสตรข์องโลก เป็นผูน้  าดา้นการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบนัเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นที่ยอมรบัว่ามีอิทธิพลไป
ทั่วโลก และยงัเป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่ใหญ่และส าคญัของยโุรปอีกดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 ลอนดอน – บาธ – พพิธิภัณฑน์ า้แร่ร้อนโรมัน – ซาลสบั์วรี – สโตนเฮ้นจ ์– ลอนดอน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นออกเดินทางตอ่สูเ่มืองบาธ (Bath) ตัง้อยูใ่นหบุเขาของแมน่ า้เอวอนในบรเิวณที่มีน า้พรุอ้นธรรมชาติที่เป็นที่ตัง้ถ่ินฐาน

ของชาวโรมนัสมยัที่ยงัเรืองอ านาจ และเป็นผูส้รา้งโรงอาบน า้โรมนั (Roman Bath) และยงัไดเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์าร
ยเูนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑน์ ้าแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวตัิการ
คน้พบที่น่าสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุม่อาคารส าคญัของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตัง้ของบ่อน า้แรร่อ้นคิงส ์(The Sacred Spring) 
สว่นที่สอง คือ บริเวณวดั และสว่นที่สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการใหน้กัท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใชบ้ริการน า้แรซ่ึง่มีทัง้สระวา่ย
น า้, บอ่น า้แรเ่ย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน า้ และสว่นท่ีเป็น Turkish Bath 

 
กลางวนั 
บา่ย 
 
 
ค ่า 
ที่พกั 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
จากนัน้น าทา่นออกเดินทางสูเ่มืองซาลสบ์วัรี ่(Salisbury) น าทา่นชมเสาหินสโตนเฮ้นจ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์
ของโลกในยุคก่อนประวตัิศาสตร ์มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึ่งไม่มีใคร
ทราบวตัถปุระสงคใ์นการสรา้งอยา่งชดัเจน  หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัสูก่รุงลอนดอน 
รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน (พิเศษ เป็ดยา่งโฟรซี์ซ่ัน) 
น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL LONDON EXCEL  หรือเทียบเท่า 

วันที ่7 ลอนดอน – สะพานหอคอย – ลอนดอนอาย - ช้อปป้ิง - สนามบิน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเทีย่วชม มหานครลอนดอน ผา่นพิคคาดิลลีเ่ซอรค์สั (PiccadillyCircus) เดิมเป็นวงเวยีนที่บรรจบของถนน 6 สาย มี

น า้พ ุและรูปป้ันอีรอสตรงกลาง และเขา้สูไ่ชนา่ทาวน ์ยา่นชมุชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผา่นจตัรุสัทราฟัลกา้ร ์
(Trafagal Square) ที่รายลอ้มไปดว้ยอาคารท่ีนา่สนใจ ผา่นมหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็น
อนัดบั 2 ของโลก สถานท่ีใชจ้ดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งเจา้ฟา้ชายชารล์ และเลดีไ้ดอานา่ สเปนเซอร ์แลว้เขา้สูจ่ตัรุสั
รฐัสภามหาวิหารเวสทม์ินสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ที่ตัง้ของรฐัสภาองักฤษมาตัง้แตต่น้ศตวรรษที่ 16 และยงัเป็นท่ีตัง้
ของหอนาฬิกาท่ีรูจ้กักนัดใีนนามหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ท่ีมีความสงู 320 ฟตุ ตีบอกเวลาทกุหนึง่ชั่วโมง เป็นนาฬิกาท่ี
มีหนา้ปัดใหญ่ที่สดุในโลกและฝ่ังตรงขา้มที่มีแมน่ า้เทมสก์ัน้อยูเ่ป็นท่ีตัง้ของชิงชา้สวรรค ์ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงชา้
สวรรคท์ี่สงูที่สดุในยโุรป จากนัน้น าทา่นถา่ยรูปกบัทาวเวอรบ์รดิจ ์(Tower Bridge) สะพานขา้มแมน่ า้เทมสท์ี่สามารถยกเปิด
ปิดได ้จากนัน้ถ่ายรูปคูก่บัหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานท่ีที่เกิดเหตแุหง่ประวตัิศาสตรอ์นัเกรยีงไกร ยิ่งใหญ่
นองเลอืด หรอืแมแ้ตซ่บัซอ้นซอ่นเง่ือน มีอดตีที่ยาวนาน เคยเป็นปอ้มปราการ ปราสาทราชวงั คกุ และแดนประหาร 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 

( พิเศษ ลิม้รส Burger & Lobster ร้านดังของลอนดอน) 
บา่ย น าทา่นเลอืกซือ้สิน้คา้ในยา่นไนซบ์ริดจ ์(Knights Bridge) ซึง่เป็นท่ีตัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ช่ือดงัอยา่ง ฮารว์ีย ์นิโคล (Harvey 

Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ที่ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น าจากทั่วทกุมมุโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ี่นิยม
กันอย่างมาก รวมทั้งมีรา้นค้าแฟชั่นมากมายตั้งอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, 
Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยงัมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็นที่ตัง้ของรา้น Super Brands อาทิ เช่น Louis 
Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, 
Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบินลอนดอน 

21.35 น. น าทา่นเดินทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบิน BR068 

วันที ่8 กรุงเทพฯ 
10.00 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ   

 
 

THE BEST OF ENGLAND AND SCOTLAND 
อังกฤษ – สก๊อตแลนด ์

8 วัน 6 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่วเพิม่ 

ท่านละ 

วนัที ่ 9-15 กมุภำพนัธ ์2566 85,900.- 12,900.- 

วนัที ่ 5-12 มนีำคม 2566 85,900.- 12,900.- 

วนัที ่ 23-30 มนีำคม 2566 85,900.- 12,900.- 

วนัที ่ 4-11 เมษำยน 2566 89,900.- 14,900.- 

วนัที ่ 11-18 เมษำยน 2566 98,900.- 14,900.- 

วนัที ่ 18-25 พฤษภำคม 2566 89,900.- 14,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการเดนิทางเข้าออกจากประเทศไทย  

ผู้มีสัญชาตไิทย 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดินทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน) 

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate (ขอ้มลูตรงตามพาสปอรต์) หรอื เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลเิคชนั “หมอพรอ้ม” หรอืวคัซีนพาสปอรต์ *เลม่สเีหลอืง* 

ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ท่ีไดร้บัวคัซีนครบถว้นมาแลว้ 

3. เอกสารใบรบัรองที่ไดร้บัวคัซีนปอ้งกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม 

4. ไมต่อ้งลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเขา้ประเทศโดยไม่ตอ้งกกัตวัและไมต่อ้งตรวจหาเชือ้โควิด-19  

    เมื่อเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย 

► ผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ จะตอ้งไดร้บัวคัซีน ครบโดสแลว้ 

โดยตอ้งผา่นระยะเวลาการฉีดวคัซีนโดสสดุทา้ยมาอยา่งนอ้ย 14 วนั 

► เง่ือนไขวคัซีน การเดินทางทอ่งเที่ยวเขา้ในสหราชอาณาจกัร ตอ้งครบโดส 2 เขม็ สามารถฉีดไขวไ้ด ้

 (ตอ้งครบโดสอยา่นอ้ยภายใน 14 วนั) 

✔ Oxford/AstraZeneca  

✔ Pfizer BioNTech 

✔ Moderna 

✔ Janssen 

✔ Sinovac-CoronaVac 

✔ Sinopharm Beijing 

✔ Covaxin 

 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1.   ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวีซา่  
      ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      
      อตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่  
      ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่ 
      รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซีา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและ 
      ยื่น รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทาง 
      เจา้หนา้ที ่
6.  หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกใน  การเดินทาง

ทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน
จ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **   

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 

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

สายการบินก าหนดเกินกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค    
       ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 
  3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
  4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
  5.  คา่ตรวจ RT-PCR Test หรอื Rapid Antigen ตามมาตราการของแตล่ะประเทศ (ถา้มี) 
  5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศองักฤษ รวมคา่บรกิารยื่นวีซา่ (9,900.-บาท)  
  6. คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน (12 ปอนด)์ 
  7. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (24 ปอนด)์ 

 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร ์การเตรยีมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทตู
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจ้งใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเลม่
ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่
เทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยืน่
ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดนิทางของ
ทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้  

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

 
3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้

ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบิน 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. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั
บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ  ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัร ์
     หรอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซา่และคา่บรกิารยื่นวีซา่ /   
     คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบินหรอืคา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออก 
     เดินทางไมค่รบตามจ านวน  
8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ  ไมค่ืนคา่ทวัร ์
      ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไมว่า่ 
      เหตผุลใดๆ ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวรท์ั้งหมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพั่ก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

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

บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตั  
 และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 2 เดอืน 

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

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้
 

**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 



 

GQ3LHR-BR002  4 | P a g e  
 

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยู่ตำ่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยูต่ำ่งประเทศ กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบทนัท ี

เพรำะกำรยืน่ขอวซีำ่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทตูตอ้งกำรเพิม่เตมิ และ บำง

สถำนทูตอำจไมส่ำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทำงทีถ่อื

พำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐำนกำรเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทำง ออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก 

ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้

ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วนั 

กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT 

พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

 

***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม า่เสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ จะ

ท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  

 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้อัพเดทไมเ่กนิ 15 

วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT 

พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชฝีำกประจ ำ บญัชกีระแสรำยวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

 

4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
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- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน 

 

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทำ่น 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวซีำ่เทำ่น ัน้ 

8. ในกรณีทีม่เีอกสำรเป็นภำษำไทยจะตอ้งแปลเป็นภำษำองักฤษทกุฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอืศนูย์

แปล พรอ้มประทบัตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไมส่ามารถใชต้วัทีแ่ปลเองได ้
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(คำ่แปลเอกสำรไมร่วมในรำยกำรทวัร ์ผูเ้ดนิทำงเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 

 

 
 
 

 
แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีำประเทศองักฤษ 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภำษำองักฤษ ใหค้รบทกุขอ้ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 
ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาไทย 

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

ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสอืเดนิทาง 

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

ชือ่-นามสกลุเกา่ ทีเ่คยใชก้อ่นเปลีย่น 

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

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

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

 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ..................................................................เชือ้ชาต.ิ.........................  

สญัชาต ิ............................ สถานทีเ่กดิ........................... ประเทศ........................... 

 

ทีอ่ยู ่( ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กับทีอ่ยูปั่จจบุันคนละทีอ่ยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด) 

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

...................................................................................................................................รหัส

ไปรษณีย.์.................................. ท่านอาศัยอยูใ่นบา้นหลังนีม้าเป็นเวลา …......ปี ............เดอืน 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.......................................... 

หมายเลขโทรศัพทท์ีท่ างาน ......................................... 

หมายเลขโทรศัพทบ์า้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 

มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด ..................เลม่     

หมายเลขหนังสอืเดนิทางปัจจบุัน ........................ 

วนัทีอ่อก...............................หมดอาย.ุ............................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ......................... 

วนัทีอ่อก...............................หมดอาย.ุ.............................. 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรอืไม ่………………………………………………………………… 

วนั/เดอืน/ปี ทีเ่คยเขา้ประเทศอังกฤษครัง้ลา่สดุ .............................................  

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

วตัถปุระสงคใ์นการไปครัง้ลา่สดุ (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ , นักเรยีน) 

.................................................................... 
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ประเภทของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดรั้บ เป็นประเภทใด 

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

ระยะเวลาของวซีา่อังกฤษทีเ่คยไดรั้บ เริม่ตัง้แตว่นัที ่..................................... 

ถงึวนัที ่................................... 

 

ทา่นเคยไดรั้บการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอื ประเทศอืน่ๆหรอืไม ่

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

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

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

 

ประเทศอืน่ ๆ ทีท่า่นเคยเดนิทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่นั และวตัถปุระสงค์

ในการไป (ทอ่งเทีย่ว , ธรุกจิ, นักเรยีน) 

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

วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

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

วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

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

วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

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

วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

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

วตัถปุระสงคใ์นการไป .......................... 

 

สถานภาพ  

.........โสด    

........ หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย)                           

......... แตง่งานแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน)            

........ แตง่งานและมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

........ หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

 

ในกรณีสมรสแลว้ทัง้จดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีน ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ                                                                                                       

ชือ่ นามสกลุ ของคูส่มรส 

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

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส

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

สถานทีเ่กดิ.................................................................................................. 

เชือ้ชาต ิ..........................................  สญัชาต ิ............................................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ทีอ่ยูปั่จจบุันของคูส่มรส 

........................................................................................................................... 
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ในกรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน                                                                                                

1.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 

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

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

สถานทีเ่กดิ................................................................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี ่

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

2.ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 

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

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร 

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

สถานทีเ่กดิ................................................................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ปัจจบุันบตุรอาศัยอยูท่ี ่

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

 

ประวตัขิองบดิา                                                                                                                                                

ชือ่ของบดิา ..........................................................  

นามสกลุของบดิา .......................................................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา .........................................  

สถานทีเ่กดิของบดิา........................................................ 

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

เชือ้ชาต ิ................................... สญัชาต.ิ..................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

ประวตัขิองมารดา                                                                                                                                               

ชือ่ของมารดา ........................................................  

นามสกลุของมารดา .................................................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา ..........................................  

สถานทีเ่กดิของมารดา .............................................. 

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

เชือ้ชาต ิ................................... สญัชาต ิ..................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ......................................... 

 

ขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้ดนิทางเกีย่วกับดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรับ และรายจา่ยตา่งๆ 

งานปัจจบุันท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 

...................................................................... 
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ชือ่บรษัิททีท่ างาน 

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

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

 

 

ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ างาน

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

...................................................................................................................................รหัส

ไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ท างาน ............................................... 

เงนิเดอืน .................................บาท 

 

กรณี นักเรยีน / นักศกึษา ระบชุือ่โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย 

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

ระดับชัน้ทีเ่รยีนอยู ่........................................หลักสตูรทีก่ าลังเรยีน 

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

 

ทา่นเคยท างานเหลา่นีห้รอืไม ่(ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ)  

........เคย ........ไมเ่คย 

ถา้เคย ระบอุาชพีทีท่ า , ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาอังกฤษ) 

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

ชือ่ตน้สงักัดทีเ่คยท างาน 

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

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

 

ทีอ่ยูข่องตน้สงักัดทีเ่คยท างาน

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

...................................................................................................................................รหัส

ไปรษณีย.์......................................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ริม่ท างาน ..........................................  

วนั/เดอืน/ปี ทีอ่อกจากงาน .......................................... 

 

ทา่นมสีมดุบัญชเีงนิฝากหรอืไม ่               ........ม ี     .......ไมม่ ี                                                                       

ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดวา่เป็น  บัญชอีอมทรัพย ์/ ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเทา่ไหร ่  

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

…………………………………………………………………………………... 

ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตัวตอ่เดอืนเทา่ไหร่

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

ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร ่

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

คา่ใชจ้า่ยของทา่นในการไปอังกฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่

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

ในการเดนิทางครัง้นี ้ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น 

..................................................................................ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เชน่ คา่ตั๋ว
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เครือ่งบนิ คา่โรงแรม คา่อาหาร ..................................................... ถา้มคีนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นไป

อังกฤษ เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่...............................................  

หมำยเหต ุ กำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 

หากสนใจจองกรุณาติดตอ่ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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https://lin.ee/5nDHUO6
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GQ3LHR-BR002  11 | P a g e  
 

 

 

 


