
 

BHT9190119 ทวัรอ์งักฤษ The Power of United Kingdom สกอตแลนด ์
เวลสอ์งักฤษ 10 วนั 7 คนื 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง   
วนัที0  08-17 , 22-31 พ.ค. 62 59,900.- 

 

 

HILIGHT 
• เขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์ (Edinburge 

Castle)  

• เที0ยวบา้นเกดิของวลิเลี0ยม เช็คสเปียร ์

(William Shakespeare ) 

• ชม เสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 

7 สิ0งมหศัจรรยข์องโลก 

•  ลอ่งเรอืแมนํ่ Uาเทมส ์(River Thames) ใจ   

 กลางกรงุลอนดอน (London)   

 

 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 
เดนิทาง พฤษภาคม 62 

ราคาเร ิ0มตน้เพยีง 59,900- 
 



 

 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที0 1 กรงุเทพ  
22.15 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์

T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที) คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที0 2 ดไูบ - เอดนิเบริก์  - ปราสาทเอดนิบะระ  - ถนนรอยลัไมล ์ 

01.15 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเอดนิเบริก์ ดว้ยเที0ยวบนิ EK 385 

04.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบรอเปลี)ยนเครื)อง 

07.55 น. ออกเดนิทางตอ่ดว้ยเที)ยวบนิ EK 23 

13.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเอดนิเบริก์  (เวลาทอ้งถิ)นชา้กว่าประเทศไทย 7 ชั)วโมง) นําท่าน

ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร นําทา่นเขา้สูเ่มอืงเอดนิเบริก์ (Edinburgh) เมอืง

หลวงของสก็อตแลนด ์(Scothland) ดนิแดนที)ตั 8งอยู่ในพื8นที)ที)สวยงาม นําท่านเขา้ชม

ปราสาทเอดนิบะระ (Edinburgh Castle) อันสง่างามดว้ยทําเลที)ตั 8งบนเนินเขาสูง 

มองเห็นเดน่เป็นสงา่จากทกุมมุเมอืง เคยเป็นที)ประทับของกษัตรยิส์กอ๊ต แบง่เป็นสว่นตา่งๆ

อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย 

รวมทั8งประเพณีการยงิปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที)ผ่านมา, โบสถ์

เซนต ์มากาเร็ต สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที) 12 เพื)อรําลกึถงึพระมารดาของกษัตรยิเ์ดวดิที) 1 

แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชั 8นในสว่นที)เป็น The Palace จัดแสดงเกี)ยวกับเรื)องราวของราชวงศ์

แหง่สก็อต นําทา่นเดนิทางสูย่า่นเมอืงเกา่ สูถ่นนรอยัลไมล ์(Royal Mile) ถนนสายสําคัญ

ที)เชื)อมสู่พระตําหนักโฮลี)รู๊ด (Palace of Holyroodhouse) ซึ)งเป็นที)ประทับของพระ

ราชนิี เวลาเสด็จเยอืนสกอตแลนด ์และเคยเป็นที)ประทับของพระนางแมรแีห่ง สก็อต ฝั)ง

ตรงขา้มเป็นรัฐสภาแหง่ชาตสิก็อตอนัน่าภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมัย 

คํ0า   รับประทานอาหารคํ)า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ที0พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี)พักโรงแรม HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที0 3 เอดนิเบริก์ – นวิคาสเซลิ  - แมนเชสเตอร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั8นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนวิคาสเซลิ (Newcastle upon Tyne)  ระหวา่งทางแวะ

ถ่ายรูปกับเสน้แบ่งเขตประเทศสก๊อตแลนดก์บัองักฤษแถวๆ  Berwick - upon - 

Tweed จากนั8นเดินทางเขา้สู่ตัวเมืองนิวคาสเซิล ผ่านชมสถานที)สําคัญต่างๆ เช่น 

มหาวิทยาลยันิวคาสเซิล (Newcastle University) , โบสถ์เซ็นต์โทมสั The 

Church Of St Thomas The Martyr , สนามฟุตบอล St. James' Park Stadium 

, อนุสาวรยี ์Grey's Monument ,ปราสาทนวิคาสเซิล (Newcastle Castle) ถูก

สรา้งขึ8นมาประมาณ 1,800 ปีที)แลว้, วหิารเซ็นต ์นโิคลสั (The Cathedral Church of 



 

บา่ย จากนั8นแวะถ่ายรูปกับเทวดาแห่งภาคเหนอื(Angel of the North) รูปปั8นนางฟ้าที)มี

ขนาดใหญ่ที)สดุในโลก ผลงานของเซอร ์แอนโทนี0 กอรม์ลยี ์(Sir Antony Gormley) 

ประตมิากรชาวอังกฤษผูม้ชี ื)อเสยีงโด่งดัง สรา้งดว้ยเหล็กที)มคีวามสงู 20 เมตร และความ

กวา้ง 54 เมตร จากปลายปีกถงึปลายปีกอกีฝั) ง อกีทั 8งยังมีรายละเอยีดของปีกที)โคง้ 3.5 

องศา ให ค้วามรูส้ ึก  เสมือนนางฟ้ากํ าลั งโอบกอดเหล่าผู ค้นใน เมืองเกตสเฮด 

(Gateshead) ในภาคตะวันออก- เฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ เป็นสัญลักษณ์ของการ 

เปลี)ยนแปลงทางเศรษฐกจิของภูมภิาคจากยุคอุตสาหกรรมมาสู่ยุคของขอ้มูลข่าวสาร 

จากนั8นออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมืองอุตสาหกรรม ที)มี

ชื)อเสยีงจากการเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่แรกของโลก เป็นศนูยก์ลางศลิปะ สื)อ และธรุกจิ

ขนาดใหญ่ อกีทั 8งยังเป็นเมอืงที)ตั 8งของสโมสรที)มชีื)อเสยีงโดง่ดังในวงการฟตุบอลของโลก 

โดยมสีโมสรฟตุบอล 3 สโมสร ไดแ้ก ่แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซติี8 และ

สโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร ์เคานต์ี8 นําทา่นชมยา่นเมอืงเกา่ของแมนเชสเตอร ์นําชมศาลา

ว่าการเมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester Town hall) จากนั8นนําท่านถ่ายรูปดา้น

นอกกบัสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) ของสโมสร

แมนยูฯ ที)จัดว่ารวยที)สุดในโลก เป็นสนามที)ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟน

บอลไดม้ากถึง 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย ์ สเตเดียม (Wembley 

Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาตอิังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดับที) 11 

ของยโุรปนอกจากนั8นยังเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษที) ยฟู่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว  

คํ0า  รับประทานอาหารคํ)า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ที0พกั  นําท่านเดินทางเขา้สู่ที) พั ก  HOLIDAY INN EXPRESS MANCHESTER หรือ

เทยีบเทา่ 

วนัที0 4 แมนเชสเตอร ์ – OUTLET  - ลเิวอรพ์ลู - สนามฟตุบอลแอนดฟิ์ลด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั8นนําท่านสู ่CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET ชอ้ปปิ8งจุใจ มหีลากหลาย

แบรนดด์ังใหท้่านใหเ้ลอืกสรรกวา่ 150 รา้นคา้ เชน่ ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปปิ8งสนิคา้แบ

รนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น MULBERRY, PAUL SMITH, POLO, BALLY, HUGO BOSS, 

ALL SAINT, BURBERRY, CALVIN KLEIN, SAMSONITE,ARMANI, FURLA, 

LYLE&SCOTT, M&S ,CATH KIDSTON, GUESS, LACOSTE, COACH, TED BAKER, 

BARBOUR, DIESEL,MONSOON, NEXT , COAST ,FRED PERRY , UGG, KIPLING,G 

STAR RAW, GAP , JIGSAW ,JUICY COUTURE, SUPERDRY และอื)นๆอกีมากมาย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื8นเมอืง 

St. Nicholas) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื8นเมอืง 



 

บา่ย จากนั8นนําจากนั8นออกเดนิทางสู่เมอืงลเิวอรพ์ูล (Liverpool) ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น

เมอืงวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมอืงถิ)นกําเนดิของวงดนตรสีี)เตา่ทองหรอื

เดอะบีทเทิล นําท่านถ่ายรูปด้านนอกกบัสนามฟุตบอลแอนด์ฟิลด์ (Anfield 

Stadium) ซึ)งเป็นสนามเหยา้ของสโมสรลเิวอรพ์ูล ที)จัดวา่มแีฟนบอลมากเป็นอันดับตน้ๆ

ของโลก เปิดใชง้านเมื)อปี 1884 โดยมจีอหน์ ออรเ์รลลเ์ป็นเจา้ของและผูบ้กุเบกิ ริ)มแรกเป็น

สนามเหยา้ของสโมสรฟตุบอลเอฟเวอรต์ัน ตอ่มาในปี พ.ศ. 2435 เอฟเวอรต์ันยา้ยสนามไป

กดูสินัพารก์ หลังจากกอ่ตั 8งสโมสรฟตุบอลลเิวอรพ์ูล แอนฟีลดจ์งึกลายเป็นสนามเหยา้ของ

ลเิวอรพ์ลูนับแตนั่8นมา 

คํ0า  รับประทานอาหารคํ)า ณ ภัตตาคารอาหารพื8นเมอืง 

ที0พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี)พัก MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที0 5 ลเิวอรพ์ลู - สแตรทฟอรด์ - Bourton On The Water - คารด์ฟิฟ์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางตอ่สู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมอืงที)ตั 8งอยูร่มิฝั)ง

แม่นํ8าเอวอน อันเป็นบา้นเกดิของวลิเลี)ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare ) กวีที)มี

ชื)อเสียงที)สุดของอังกฤษ จากนั8นนําท่านเที)ยวชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซึ)ง ร่มรื)นไปดว้ย

สวนสาธารณะ นําท่านชมบา้นเช็คสเปียร ์(ดา้นนอก) และชวีติความเป็นอยูข่องกวเีอกใน

อดตี ชมโบสถเ์กา่แก ่Holy Trinity แมนํ่8าเอวอนอันเงยีบสงบ และสถานที)ในประวัตศิาสตร์

ที)เกี)ยวขอ้งกบั กวเีอกผูน้ี8 อสิระใหท้า่นเลอืกซื8อสนิคา้ที)ระลกึจากรา้นคา้มากมาย  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื8นเมอืง 

บา่ย นําท่านเดนิทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water ซึ)งเป็นหมู่บา้นที)

ไดรั้บการโหวตใหเ้ป็นหมู่บา้นที)มีความสวยงามมากที)สุดในอังกฤษ ดว้ยลักษณะของตัว

อาคารที)มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสรา้งตัวอาคารดว้ยหนิ ซึ)งเป็นหนิ Cotswold stone 

เท่านั8น ภายในหมูบา้นจะมแีม่นํ8า Windrush ไหลผ่าน มเีป็ดหัวเขยีวสวยงามเวยีนว่ายเต็ม

แม่นํ8า เป็นหมู่บา้นที)มีธรรมชาตสิุดแสนโรแมนตคิ  จากนั8นเดนิทางต่อสู่เมอืงคารด์ฟิฟ์ 

(Cardiff) เมอืงหลวงประเทศเวลส ์(Wales) หนึ)งในเครอืจักรภพ กลางใจเมอืงเป็นที)ตั 8ง

ของปราสาทคารด์ิwฟ เดมิเป็นที)พํานักของขนุนางผูป้กครองเมอืง ถกูลอ้มรอบไวด้ว้ยกําแพง

โบราณ จากนั8นผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง 

สวนสาธารณะคารด์ิwฟ,   สนามกฬีามลิเลนเนยีม, อาคารที)ทําการของรัฐ 

คํ0า  รับประทานอาหารคํ)า ณ ภัตตาคารอาหารพื8นเมอืง 

ที0พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี)พัก COPTHORNE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที0 6 คารด์ฟิฟ์ - บาธ – สโตนเฮน้จ ์- ลอนดอน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงบาธ (Bath) ตั 8งอยูใ่นหบุเขาของแมนํ่8าเอวอนในบรเิวณที)มนํี8าพุรอ้น



 

ธรรมชาตทิี)เป็นที)ตั 8งถิ)นฐานของชาวโรมันสมัยที)ยังเรอืงอํานาจ และเป็นผูส้รา้งโรงอาบนํUา

โรมนั (Roman Bath) และยังไดเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้(UNESCO) 

ในปี ค.ศ. 1987 ใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงที)สวยงาทแหง่นี8 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื8นเมอืง 

 จากนั8นนําท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงซาลสบ์วัร ี0 (Salisbury) นําท่านชมเสาหนิสโตน

เฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ)งมหัศจรรยข์องโลกในยุคกอ่นประวัตศิาสตร ์มอีายุกว่า 

5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั 8งอยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึ)งไม่มีใครทราบ

วัตถุประสงค์ในการสรา้งอย่างชัดเจน จากนั8นนําท่านเดนิทางเขา้สู่มหานครลอนดอน 

(London) เมอืงที)เป็นศูนยก์ลางสําคัญทางธุรกจิ การเมอืง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตร์

ของโลก เป็นผูนํ้าดา้นการเงนิ การเมอืง การสื)อสาร การบันเทงิ แฟชั)น ศลิปะ และเป็นที)

ยอมรับวา่มอีทิธพิลไปทั)วโลก และยังเป็นเมอืงทอ่งเที)ยวที)ใหญแ่ละสําคัญของยโุรปอกีดว้ย  

คํ0า   รับประทานอาหารคํ)า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

ที0พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี)พัก IBIS STYLES LONDON EXCEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที0 7 อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกทอ่งเที0ยวหรอืชอ้ปปิU งเพิ0มเตมิตามอธัยาศยั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื คําแนะนํา และ ทางบรษิทัไม่มรีถ

บรกิารสง่ คา่ใชจ้า่ยท ัUงหมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 

เช่น  ชมพิพิธภ ัณ ฑ์บร ิต ิช  (British Museum) ซึ)งเป็นหนึ)งในพิพิธภัณ ฑ์ด า้น

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของมนุษยที)สําคัญที)สดุและใหญท่ี)สดุในโลก มกีารกอ่ตั 8งขึ8นใน

ปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบื8องตน้วัตถุที)เก็บรวบรวมไวส้่วนใหญ่เป็นของสะสมของ

เซอร ์แฮนส ์สโลน (Hans Sloane) ซึ)งเป็นแพทยแ์ละนักวทิยาศาสตร ์พพิธิภัณฑ์แห่งนี8

เปิดใหบ้รกิารแกส่าธารณะเป็นครั 8งแรกในวันที)15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมง

ตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานที)ตั 8งของอาคารพิพิธภัณฑ์ใน

ปัจจบุนั   

ห รือ  เลือกซื8อสิ8นค า้ในย่าน ไน ซ์บ ร ิด จ ์ (Knights Bridge)  ซึ) ง เป็ นที) ตั 8งของ

ห้างสรรพสินค้าชื0อดงัอย่าง ฮารว์ ีย ์ น ิโคล (Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์

(Harrods) ที)ท่านสามารถเลอืกซื8อสนิคา้แฟชั)นชั 8นนําจากทั)วทุกมุมโลก รวมทั8งกระเป๋า

แฮรร์อดสท์ี)นยิมกนัอยา่งมาก รวมทั8งมรีา้นคา้แฟชั)นมากมายตั 8งอยูบ่รเิวณ High Street เชน่ 

Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally  และยังมี

ถนนสโลน (Sloane Street) ที) เป็นที)ตั 8งของรา้น 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 

 อสิระอาหารกลางวันและอาหารคํ)า 

ที0พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี)พัก IBIS STYLES LONDON EXCEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที0 8 อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกทอ่งเที0ยวหรอืชอ้ปปิU งเพิ0มเตมิตามอธัยาศยั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื คําแนะนํา และ ทางบรษิทัไม่มรีถ

บรกิารสง่ คา่ใชจ้า่ยท ัUงหมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 

 อสิระอาหารกลางวันและอาหารคํ)า 

ที0พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี)พัก IBIS STYLES LONDON EXCEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที0 9 ลอนดอน – ลอ่งเรอืแมนํ่ Uาเทมส ์- ลอนดอน อาย  - พระราชวงับกักงิแฮม – 

สะพานหอคอย – ชอ้ปปิU ง – สนามบนิ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเที)ยวชม มหานครลอนดอน นําท่านลอ่งเรอืแมนํ่ Uาเทมส ์(River Thames) ให ้

ท่านไดช้มววิสองขา้งทางเมอืงลอนดอนผ่านพคิคาดลิลี0เซอรค์สั (PiccadillyCircus) 

เดมิเป็นวงเวยีนที)บรรจบของถนน 6 สาย มนํี8าพุ และรูปปั8นอรีอสตรงกลาง และเขา้สูไ่ชน่า

ทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจตัุรสัทราฟัลกา้ร ์(Trafagal 

Square) ที)รายลอ้มไปดว้ยอาคารที)น่าสนใจ ผ่านมหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s 

Cathedral) ที)มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที)ใชจั้ดพระราชพิธีอภเิษก

สมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์ และเลดี8ไดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สู่จัตุรัสรัฐสภามหา

วหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ที)ตั 8งของรัฐสภาอังกฤษมาตั 8งแต่ตน้

ศตวรรษที) 16 และยังเป็นที)ตั 8งของหอนาฬกิาที)รูจั้กกันดใีนนามหอนาฬกิาบิ}กเบน (Big 

Ben) ที)มคีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุหนึ)งชั)วโมง เป็นนาฬกิาที)มหีนา้ปัดใหญ่ที)สดุใน

โลกและฝั) งตรงขา้มที)มีแม่นํ8าเทมส์กั 8นอยู่เป็นที)ตั 8งของชงิช้าสวรรค ์ลอนดอน อาย 

(London Eye) ชิงชา้สวรรค์ที)สูงที)สุดในยุโรป จากนั8นนําท่านถ่ายรูปด้านหน้า

พระราชวงับกัก ิงแฮม (Buckingham Palace) ที)ประทับของพระราชินีที)มีกอง

มหาดเล็กรักษาพระองคผ์ลัดเปลี)ยนเวรยามอยา่งเป็นระเบยีบสวยงาม 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื8นเมอืง 

 จากนั8นนําท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแม่นํ8าเทมสท์ี)

สามารถยกเปิดปิดได ้จากนั8นถ่ายรูปคู่กบัหอคอยลอนดอน (Tower of London) 

สถานที)ที)เกดิเหตุแห่งประวัตศิาสตรอ์ันเกรยีงไกร ยิ)งใหญ่นองเลือด หรอืแมแ้ต่ซับซอ้น

ซ่อนเงื)อน มีอดีตที)ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดนประหาร 

จากนั8นอสิระใหท้่านไดส้นุกกับการเลือกซื8อสนิคา้ตามอัธยาศัย อาทเิช่นหา้งแฮรร์อดส ์

(Harrods) และรา้นคา้ต่างๆบรเิวณถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford Street) ซึ)งเรียกไดว้่า



 

เป็นศนูยก์ลางการชอ๊ปปิ8งในกรงุลอนดอน มรีา้นคา้เสื8อผา้แฟชั)น เครื)องประดับ นาฬกิา ชื)อ

ดั งมากมายตลอดแนวถนนกว่า  2  กิโล เมตร 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 ยังมหีา้งสุดหรูอย่าง Selfridges 

ที)มสีนิคา้ซปุเปอรแ์บรนด ์ตั 8งอยูอ่กีดว้ย 

17.00 น. พาทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธรว ์เพื)อใหท้า่นไดม้เีวลาทํา คนืภาษ ี  (Tax Refund) 

และเลอืกซื8อสนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

20.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ เที0ยวบนิที0 EK 004 

วนัที0 10 กรงุเทพฯ 

06.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบรอเปลี)ยนเครื)อง 

09.40 น. ออกเดนิทางตอ่ดว้ยเที)ยวบนิ EK 372 

18.55 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี)ยวเพิ)ม 
ทา่นละ 

08-17 พ.ค. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 59,900.- 38,900.- 12,900.- 

22-31 พ.ค. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 59,900.- 38,900.- 12,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี0ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ื0อนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที0น ั0งจะยนืยนัเมื0อไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัUน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ี0เดนิทาง ที0มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื0อทาํการจองควิยื0นวซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมื0อไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที0ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที0  



 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัUง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที0 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที0เกดิขึUน 

5. การยื0นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัUนตอนการยื0นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัUงแบบหมูค่ณะและ 

           ย ื0น รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื0อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที0 

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ั0งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที0ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ั0วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื0องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัUงหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีUรวม 
1 คา่ตั�วเครื)องบนิ ชั 8นประหยัด ( Economy Class) ที)ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งื)อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที)ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที)ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที)ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที)ทอ่งเที)ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื)อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)) 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื)อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื8อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื)องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิ)มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบี8ยประกนัเริ)มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบี8ยประกนัเริ)มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที)มอีายตุั 8งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ)ม 7% และหัก ณ ที)จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีUไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื)องดื)มที)สั)งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ8าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ8น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที)สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 



 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ8ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที)สายการบนิมกีารปรับขึ8นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ)งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศองักฤษ (ผูย้ื)นวซีา่ตอ้งชาํระเงนิพรอ้มเงนิมัดจํา เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 5,600 บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ)น  (18 ปอนด)์ 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ปอนด)์ 

 
 

เง ื0อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที0เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที0เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที0เกดิขึUนจรงิ 

 

ขอ้มลูเบืUองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื0นวซีา่และการยื0นวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที)ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึ8น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื)นวซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื)อวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึ)งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที)ค่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที)ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื)องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที)ตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั8น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่)ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ)มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ)ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื)นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื)องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ)งในการยื)นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่)ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที)ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั8นๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

ขอ้มลูเพิ0มเตมิเร ื0องต ั�วเครื0องบนิและที0น ั0งบนเครื0องบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที)นั)งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั�วเครื)องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ�การเรยีกเก็บค่ามัดจําตั�วเครื)องบนิ ซึ)งมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   



 

2. หากตั�วเครื)องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที)

เกดิขึ8นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั)งที) Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี)จะนั)งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที)สายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี)มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื)นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที)เครื)องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(นํ8าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี)มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการให ้

ที)นั)ง Long leg ขึ8นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที)เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที)เชค็อนิเทา่นั8น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ8นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั 8งหมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 8งหมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บค่าใช้จ่ายท ัUงหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที0 บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึUนไป) เนื)องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอื)นที)เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที)เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ)งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื)อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั 8งนี8ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที)ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที) สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียื0นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที)เกดิขึ8นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื)นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื)องบนิ 

หรอืคา่ตั�วเครื)องบนิ (กรณีออกตั�วเครื)องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีที)กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัUงหมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื)องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที) ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัUงหมด 

 

 

 

 



 

ขอ้มลูเพิ0มเตมิเร ื0องโรงแรมที0พกั 
 

1. เนื)องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี)ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื)องปรับอากาศเนื)องจากอยูใ่นแถบที)มอีณุหภมูตํิ)า 

3. กรณีที)มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ8นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี)ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื)อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที)มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที)เป็นหอ้งเดี)ยวอาจเป็นหอ้งที)มขีนาดกะทัดรัต  

    และไมม่อีา่งอาบนํ8า ซึ)งขึ8นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั8นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยื0นประมาณ 1 เดอืน 

*** ยื0นวซีา่แสดงตนที0 VFS Global (เทรนดีU ช ัUน 28) *** 

ในระหวา่งยื0นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื0นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี0ยนแปลงกฎและเอกสารการยื0นอยูเ่ร ื0อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบั

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื)นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที0ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที0ของทางบรษิทัใหท้ราบ



 

ทนัท ีเพราะการยื0นขอวซี่าจะมเีง ื0อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิ0มเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื0นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีUรวมไปถงึผู ้

เดนิทางที0ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ8ว จํานวน 2 ใบ (พื8นหลงั

ขาวเทา่นั8น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื)องประดบั 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก 

ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั)วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวน

ลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 

15 วนั กอ่นวนัยื)นวซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที)มไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น 

STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชี8แจง  

3.2  กรณีเปลี0ยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทั 8งสองเลม่ (ทั 8งเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

 

***ควรเคลื)อนไหวบญัชสีมํ)าเสมอ ไมค่วรแตง่บญัชโีดยการนําเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บญัชกีอ่นยื)นวซีา่ 

จะทําใหย้อดเงนิกระโดด ซึ)งอาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1 สําเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้อพัเดทไมเ่กนิ 15 

วนั กอ่นวนัยื)นวซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที)มไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็นSTATEMENT 

พรอ้มทําจดหมายชี8แจง 

     3.3.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยที)มกีารชี8แจงความสมัพันธอ์กีหนึ)งฉบบั (Sponsor Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 



 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีU กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที)มชีื)อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี8แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที) โฉนดที)ดนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ)มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัที)ออกเอกสาร ชื)อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื)อสถานทตูที)ยื)น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที)ออกจากสถาบนัที)กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัที)ออกเอกสาร ชื)อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื)อสถานทตูที)ยื)น) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ)ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี)ยนชื)อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี)ยน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง



 

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั 8งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที0บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุํ0ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื)อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรที)สถานทตูดว้ย ท ัUงสองทา่น 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่น ัUน 

8. ในกรณีที0มเีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทกุฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอื

ศนูยแ์ปล พรอ้มประทับตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นั8น ไมส่ามารถใชต้ัวที)แปลเองได ้

(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบเอง) 

 

 

 

 

 


