
 

England Wales Scotland 9 วนั 6 คืน 
ลอนดอน ช้อปป้ิงห้างแฮรร์อด บิสเตอร ์วิลเลจ เอาทเ์ลต็ เมืองออ๊กซฟอรด์ 

ชมสโตนเฮนจ ์บาธ คารดิ์ฟฟ์ ลิเวอรพ์ลู แมนเชสเตอร ์ลีดส ์ยอรก์ 

นิวคาสเซิล เอดินเบอระ ชมปราสาทเอดินเบอระ 

พิเศษ ทวัรส์เตเดียม แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ & ลิเวอรพ์ลู 

ล่องเรือแม่น ้าเทมส ์

 

 

 



   

 
 
 

 

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

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 
21.25 น.       ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบินเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK373 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - ลอนดอน 
00.50 น.        แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
02.30 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 7 (บรกิารอาหาร

และเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
07.05 น.   เดนิทางถงึลอนดอน ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงก่อนน าทุกท่านออกเดนิทางสู่เมอืง ลอนดอน (London) 

มหานครทีเ่ป็นทัง้เมอืงหลวงของประเทศองักฤษและสหราชอาณาจกัร เป็นเมอืงศูนยก์ลางในทุกๆ ดา้น
ไม่ว่าจะเป็นคมนาคม ท่องเที่ยว การศึกษา เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ลอนดอนได้ชื่อว่าเป็นเมอืง
ศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบนั มากมายด้วยสถานที่ท่องเที่ยวและแลนด์มาร์กชื่อดัง 
นอกจากนี้ลอนดอนยงัเป็นเมอืงเก่าแก่ที่มอีายุกว่า 3,000 ปีแล้ว สัง่สมประวตัศิาสตรไ์ว้ในทุกๆ มุมของ
เมอืงให้เราได้ชมกนัไม่มเีบื่อ น าท่านผ่านชม พระราชวงับกัก้ิงแฮม (Buckingham Palace) อกีความ
งดงามของพระราชวงัแห่งราชวงศ์องักฤษ และจนถงึทุกวนันี้กย็งัเป็นทีป่ระทบัของ ควีนเอลิซาเบธท่ี 2 
และเหล่าสมาชกิในราชวงศ์ เพราะฉะนัน้รอบรัว้พระราชวงับกักิ้งแฮมจงึมกัจะมชีาวองักฤษแวะเวยีนโฉบ
ไปมาอยูบ่่อยครัง้โดยหวงัว่าอาจโชคดไีดเ้หน็ท่านเหล่านี้ไมว่นัใดกว็นัหนึ่ง พระราชวงับกักงิแฮมเป็นบ้าน
เดมิของ ดยุคแห่งบกักิ้งแฮม ขุนนางชาวองักฤษ สรา้งขึน้ในปี 1703-1705 จากนัน้กก็ลายเป็นสมบตัขิอง
หลวงในสมยั จอรจ์ที ่3 และไดร้บัการปรบัปรงุใหก้ลายเป็นทีป่ระทบัอยา่งเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษ
ตัง้แต่ปี 1837 นอกจากเป็นที่ประทบัแล้วก็ยงัใช้เป็นสถานที่จดังานพธิต่ีางๆ รวมทัง้จดังานเลี้ยงรบัรอง
อาคนัตุกะแห่งราชวงศ์อกีดว้ย ผ่านชม บ๊ิกเบน (Big Ben) แลนดม์ารก์สุดโดดเด่นใจกลางกรุงลอนดอน 
หอนาฬิกาแห่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวงัเวสต์มนิสเตอร์ 
(Palace of Westminster) และเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมอืงคู่กนัมา
เป็นเวลายาวนานเกิน 150 ปีมาแล้ว บิ๊กเบนเป็นหอนาฬิกาที่
ตัง้อยูบ่นหอคอยสงู 96.3 เมตร ดา้นบนเป็นนาฬกิาทีห่นัหน้าปัด 4 
ด้านทัว่ทศิ หน้าปัดมเีส้นผ่านศูนยก์ลาง 7 เมตร เขม็ชัว่โมงยาว 
2.7 เมตรและเขม็นาทยีาว 4.3 เมตร ตวักรอบโดยรอบหน้าปัดท า
จากเหลก็กลา้ ทัง้หมดนี้สรา้งแลว้เสรจ็ในปี 1859 โดยมกีารตดิตัง้
ระฆงัขนาดใหญ่น ้ าหนักถึง 13.76 ตันเพิ่มเข้ามาในปีเดียวกัน 
เสยีงกงัวานของระฆงัใบนี้จะกอ้งสะทอ้นไปทัว่บรเิวณเป็นทีคุ่น้เคย 
และชื่อ “บิก๊เบน” ทีเ่รยีกกนักม็าจากชื่อของระฆงัใบนี้นี่เอง น าท่าน



   

 
 
 

 

เดนิทางสู่ ลอนดอนอาย (London Eye) และถ่ายรูปกบัหนึ่งในสญัลกัษณ์ของกรุงลอนดอนที่อยู่คู่กบั
ลอนดอนมานานถงึ 20 ปีตัง้แต่ทีไ่ดเ้ริม่สรา้งขึน้ในปี 1998 เป็นชงิชา้สวรรคข์นาดใหญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป
ดว้ยความสูงถงึ 135 เมตร และเคยไดต้ าแหน่งชงิชา้สวรรคท์ีสู่งทีสุ่ดในโลกมาครอง ทีน่่าสนใจยิง่กว่านัน้
กค็อืชงิชา้สวรรคแ์ห่งนี้นัน้ตัง้อยูไ่ดโ้ดยยดึจากโครงฐานเพยีงฝัง่เดยีวเท่านัน้  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
   น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าเทมส ์ชมความงามสองฝัง่แม่น ้าสายหลกัของลอนดอน สมัผสักบัเมอืงมหานคร

แห่งนี้ จากอกีมุมมองแต่น่าสนใจไม่แพก้นัดว้ยทวิทศัน์สวยๆ ตลอดชายฝัง่ ไม่ว่าจะเป็นอาคารบา้นเรอืน 
สถานทีส่ าคญัต่างๆ เช่น มหาวหิารเซนต์ปอล สะพานมลิเลเนียม โรงละครแห่งชาต ิและจากแม่น ้าเทมส์
นี่เองทีเ่ราจะไดช้ม ทาวเวอรบ์รดิจ ์หอคอยลอนดอน รวมถงึลอนดอนอาย ในมมุทีด่แีละสวยทีสุ่ดดว้ย  
อสิระชอ้ปป้ิงที ่ห้างสรรพสินค้าแฮรร์อด (Harrods) หา้งสุดหรใูจกลางกรุงลอนดอน ทีม่ากมายอดัแน่น
ไปด้วยสนิค้าแบรนด์เนมชัน้น าจากทัว่โลกที่มใีห้เลอืกดูเลอืกช้อปป้ิงกนัถงึ 330 รา้น ห้างแฮรร์อดเป็น
หา้งสรรพสนิคา้สุดหรทูัง้ดว้ยตวัสนิคา้เอง และตวัหา้งทีม่กีารตกแต่งอย่างหรหูราอลงัการ แมจ้ะเป็นห้าง
เก่าแก่อายุถงึ 184 ปี แต่กย็งัคงความเป็นหา้งสรรพสนิคา้แถวหน้าขององักฤษไดต้ลอดมาและกลายเป็น
สญัลกัษณ์อยา่งหนึ่งของลอนดอนทีต่อ้งลองมาสมัผสัสกัครัง้  

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Mercure London Heathrow Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีสาม ลอนดอน – บิสเตอร ์– ออ๊กซฟอรด์ – สวินดอน 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเดนิทางสู่ บิสเตอร ์วิลเลจ เอาท์เลต็ (Bicester Village Outlet) ในเมอืงบสิเตอร์ ให้ท่านได้

เพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงในเอาท์เลต็ที่มรี้านค้ากว่า 160 รา้น มากมายด้วยนานาแบรนด์เนม เสื้อผ้า 
กระเป๋า นาฬกิา รอ้งเทา้ทีล่ว้นก็น่าซือ้ทุกแบรนด์ในราคาสุดพเิศษ เช่น burberry, Gucci, Calvin Klein, 
Chloe, Cath Kidston, Diesel, Givenchy, Fendi, Prada และอกีมาก  

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
 เดินทางสู่ เมือง อ๊อกซฟอร์ด (Oxford) เมืองที่มีชื่อเสียงในด้าน 
การศกึษา ดว้ยการเป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัชัน้น าและครองต าแหน่งหนึ่งใน
มหาวทิยาลยัที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มหาวิทยาลยัอ๊อกซฟอรด์ (University 
of Oxford) นอกจากนี้ยงัมวีทิยาลยัมากถงึ 30 วทิยาลยัอยูใ่นบรเิวณเดยีวกนั
อีกด้วย น าท่านชมเมืองอ๊อกซฟอร์ดที่มากด้วยประวัติศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมสวยๆ ทีส่ ัง่สมมาหลายกว่าศตวรรษ ผ่านชม ปราสาทอ๊อกซ

ฟอร์ด (Oxford Castle) ปราสาทโบราณเก่าแก่ที่สร้างขึ้นครัง้แรกตัง้แต่ช่วงศตวรรษที่ 11 ก่อนจะ
กลายเป็นคุกในศตวรรษที ่18 ปัจจุบนัปราสาทหลงัใหญ่แห่งนี้ไดถู้กดดัแปลงเป็นรา้นอาหารและโรงแรม 



   

 
 
 

 

แถมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดงัที่นักท่องเที่ยวแวะเวยีนกนัมาชมไม่ขาดสาย ผ่านชม วิทยาลยัไครส์ต
เชิร์ช (Christ Church Collage) หนึ่งในวิทยาลัยในเครอืของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด และเป็นทัง้
วทิยาลยั โบสถ์ และโรงเรยีน สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแสนประณีตทัง้นอกและในอาคาร ที่วทิยาลยั
แห่งนี้ยงัเป็นจุดถ่ายท าภาพยนตร์ชื่อดงั “แฮรร์ี ่พอตเตอร์” อกีด้วย ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองอ๊อกซ
ฟอรด์ (Oxford Town Hall) ทีใ่จกลางเมอืงอ๊อกซฟอรด์ ทีน่อกจากจะเป็นศาลาว่าการแลว้ยงัเป็นสถานที่
จดังานอีเวนท์ส าคญัๆ และเป็นพพิธิภณัฑ์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งด้วย จากนัน้เดนิทางสู่เมอืง สวินดอน 
(Swindon) เมอืงใหญ่ทางฝัง่ตะวนัตกเฉียงใต้ขององักฤษ เป็นเมอืงแห่งอุตสาหกรรมการรถไฟในสมยั
โบราณ ปัจจบุนัเป็นเมอืงใหญ่ทีม่อีตัราความเจรญิรุง่เรอืงเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็  

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Jurys Inn Swindon หรือระดบัเดียวกนั  
 
วนัท่ีส่ี  สวินดอน –  เอมสบิ์วร่ี  - บาธ – คารดิ์ฟฟ์ (เวลส)์ – เชลตนั์ม 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่เมอืง เอมส์บิวร่ี (Amesbury) เมอืงในเขต วิลต์เชอร์ (Wiltshire) 
เป็นเมอืงที่โด่งดงัด้วยการเป็นที่ตัง้ของหนึ่งในสิง่มหศัจรรยข์องโลก และเป็น
เมอืงทีม่กีารตัง้ถิน่ฐานอยูอ่ยา่งต่อเนื่องเก่าแก่ทีสุ่ดในสหราชอาณาจกัร นบัรวม
แล้ว เมืองนี้ มีอายุมากถึง  10,838 ปี เลย น าท่ านเข้าชม สโตนเฮนจ์ 
(Stonehenge) แลนด์มารก์สุดโดดเด่นขององักฤษ อนุสรณ์สถานโบราณอายุ
กว่า 4,000 ปี ที่สรา้งขึน้ได้อย่างน่าพศิวง เพราะแท่งหนิแต่ละแท่งนัน้มคีวาม

สูงถงึ 4 เมตร กวา้ง 2.1 เมตร และหนักประมาณ 25 ตนั รวมแลว้มากถงึ 112 แท่ง ไดถู้กจบัมาตัง้เรยีง
ซอ้นกนัเป็นวงกลม 3 วง ซึง่คงอยูไ่ดจ้นถงึปัจจบุนั แมป้รศินาว่าสโตนเฮนจถ์ูกสรา้งขึน้ยงัไงและเพื่ออะไร
ยงัไม่กระจ่าง แต่ก็ได้ถูกยกใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 1986 และถูกจดัให้เป็น 1 ใน 7 
สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง น าท่านเดนิทางสู่เมอืง บาธ (Bath) เมอืงเก่าแก่มากประวตัศิาสตรต์ัง้แต่
สมยัยุคโรมนัโบราณ เป็นเมอืงทีม่ากดว้ยนักท่องเทีย่วมาตัง้แต่อดตีดว้ยกติตศิพัท์ของน ้าแร่ที่มอียู่อย่าง
มากมายในเมอืงนี้ พร้อมด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมโบราณมากมายที่ได้รบัการอนุรกัษ์อย่างดี 
ปัจจบุนัเมอืงบาธไดถู้กยกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกใ้นปี 1987  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเทีย่วชมเมอืงบาธ ผ่านชม โรงอาบน ้าโรมนับาธ (Roman Baths) ทีถู่กสรา้งขึน้มาตัง้แต่สมยัที่
ยคุโรมนัยงัครององักฤษเพื่อเป็นทีอ่าบน ้าสาธารณะ กลายาเป็นทีน่ิยมมากดว้ยน ้าแรร่อ้นทีช่่วยผ่อนคลาย
และรกัษาโรค อาคารที่เห็นในปัจจุบนันัน้ได้ผ่านการบูรณะต่อเติมมาหลายครัง้จนมาเสรจ็สิ้นสุดท้าย
ในช่วงศตวรรษที ่18 แต่กย็งัคงความนิยมไมเ่สื่อมคลาย และกลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วหลกัแห่งหนึ่งใน
เมอืงบาธ ผ่านชม อารามบาธ (Bath Abbey) ที่ตัง้อยู่ใกล้ๆ กบัโรงอาบน ้าโรมนั เป็นอารามเก่าแก่ที่



   

 
 
 

 

สรา้งขึน้ครัง้แรกเมื่อศตวรรษที ่7 และไดบู้รณะปรบัปรุงในศตวรรษที ่12 และ 16 อารามบาธเป็นอาราม
ในนิกายโรมนัคาทอลกิที่สวยและอลงัการด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธคิ มคีวามละเอยีดและประณีตใน
ทุกๆ รายละเอียดของการแกะสลักและรูปปั้นต่างๆ เดินทางต่อสู่  ประเทศเวลส์ (Wales) ณ เมอืง 
คารดิ์ฟฟ์ (Cardiff) เมอืงหลวงควบต าแหน่งเมอืงทีใ่หญ่ที่สุดของประเทศเวลส ์เป็นเมอืงศูนยก์ลางทาง
การคา้ วฒันธรรม และกฬีา มากมายดว้ยสถาบนัการกฬีาหลายแห่ง แมค้ารด์ฟิฟ์จะเป็นเมอืงทีเ่พิง่ถูกตัง้
อย่างเป็นทางการเมื่อปี 1905 และไดเ้ป็นเมอืงหลวงของเวลสใ์นปี 1955 แต่คารด์ฟิฟ์กม็กีารพฒันาเป็น
เมอืงชัน้น าอย่างรวดเรว็ โดยรอบเมอืงคารด์ฟิฟ์จะไดเ้หน็ความเป็นเมอืงโมเดริน์สมยัใหม่ผสมผสานกบั
ความเป็นเมอืงเก่า ไม่ว่าจะเป็นปราสาทโบราณหลายแห่ง โบสถ์ วหิาร และพพิธิภณัฑม์ากมายให้ได้
เทีย่วและเยีย่มชมกนั  
เดินทางสู่เมอืง เชลต์นัม (Cheltenham) เมอืงแห่งรสีอร์ทและสปา โดดเด่นในเรื่องน ้าพุแร่ ท าให้มี
นกัท่องเทีย่วแวะเวยีนมาเป็นจ านวนมาก เป็นเมอืงยอดนิยมของการมาท่องเทีย่วและผ่อนคลาย   

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Jurys Inn Cheltenham หรือระดบัเดียวกนั 

 
วนัท่ีห้า  เชลตนั์ม – ลิเวอรพ์ลู – แมนเชสเตอร ์
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางโดยรถโค้ชสู่เมอืง ลิเวอรพ์ูล (Liverpool) เมอืงใหญ่ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ
องักฤษ เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัต่อการคา้ขององักฤษอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที ่18 เมอืงลิ
เวอรพ์ูลไดก้ลายเป็นเมอืงท่าอนัดบัตน้ๆ ของโลก ประเทศต่างชาตทิีต่ดิต่อคา้ขายกบัองักฤษส่วนใหญ่จะ
มาทางการขนส่งผ่านทางท่าเรอืเมอืงลเิวอรพ์ลูนี่เอง  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้ชม สนามฟตุบอลแอนฟีลด ์(Anfield) คอืสนามฟุตบอลทีม่ ี
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที ่6 ของประเทศ และเป็นถิน่ของสโมสร ลิเวอรพ์ลู 
ตัง้แต่ปี 1892 สนามฟุตบอลนี้ไดเ้ปิดตวัเมือ่ปี 1884 และเป็นบา้นของ
สโมสรแอฟเวอรต์นั ในช่วงปี 1884-1891 สามารถจผุูช้มไดม้ากกว่า 
54,076 คน และเคยใชเ้ป็นสถานทีจ่ดัแขง่ขนัฟุตบอลนดัส าคญัมากมาย 
ฟุตบอลนดัใหญ่ทีเ่คยดวลกนัทีน่ี่ ไดแ้ก่ ฟุตบอลยโูรปี 1996 และยงัใชจ้ดัการแขง่ขนักฬีาอื่นๆ อกีดว้ย เช่น 
แขง่ขนัอเมรกินัฟุตบอล รกับี ้ และคอนเสริต์ครัง้ใหญ่ เขา้ชม LFC Story พพิธิภณัฑท์ีเ่กบ็รกัษา
ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานกว่า 120 ปี ของสโมสรลเิวอรพ์ลูเอาไว ้พรอ้มดว้ยลกูเล่นกจิกรรมต่างๆ ใหส้นุก
กนั ชม คอลเลกชัน่ของสตีเฟ่น เจอรร์าด (The Steven Gerrard Collection) เรยีกไดว้่าเป็นหอ้งส่วน
ของของ สตเีฟ่น เจอรร์าด อดตีกปัตนัทมีลเิวอรพ์ลูกว็่าได ้เพราะภายในนัน้จะเตม็ไปดว้ยของใชท้ี ่สตเีฟ่น 



   

 
 
 

 

เจอรร์าด ไดอุ้ทศิใหท้างสโมสรน ามาจดัแสดงใหแ้ฟนๆ ลเิวอรพ์ลูไดช้มกนั ไมว่่าจะเป็น เสือ้ทีเ่คยใชแ้ข่ง 
เสือ้พรอ้มลายเซน็ของทมีคู่แขง่ ถว้ยรางวลัต่างๆ ทีไ่ดม้า ลว้นจดัแสดงใหไ้ดช้มกนัภายในหอ้งแห่งนี้ 
เดนิทางสู่เมอืง แมนเชสเตอร ์ (Manchester) อกีหนึ่งเมอืงทีไ่มค่วรพลาดมาเทีย่วชมเมือ่ไดม้าเยอืน
องักฤษ แมนเชสเตอรเ์ป็นเมอืงขนาดใหญ่ทางตอนเหนือขององักฤษ มคีวามเป็นมายาวนานตัง้แต่ช่วงยคุ
โรมนัหรอืประมาณ 2,000 ปีทีแ่ลว้ แต่เป็นเพยีงเมอืงรองขนาดเลก็เท่านัน้ เมอืงแมนเชสเตอรไ์ดเ้ตบิโตขึน้
อยา่งรวดเรว็ในช่วงศตวรรษที ่ 19 ช่วงแห่งการพฒันาอุตสาหกรรมจนกลายเป็นเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่า เมอืง
อุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เมอืงแมสเชสเตอรย์งัเป็นเมอืงทีม่แีลนดม์ารก์น่าสนใจอกีหลายแห่ง ไมว่่า
จะเป็นสนามฟุตบอลชื่อดงั โบสถ ์ วหิาร และสะพานโบราณ น าท่านถ่ายรปูทีด่า้นหน้า ศาลาว่าการ
แมนเชสเตอร ์ (Manchester Town Hall) ศาลาว่าการทีอ่ยูคู่่เมอืงแมนเชสเตอรม์าตัง้แต่ปี 1877 เป็น
สถานทีท่ าการสภา จดังานพธิกีารส าคญัๆ ของเมอืง ศาลาว่าการแห่งนี้สวยสงา่ทัง้ดา้นในและดา้นนอก
ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลว์กิตอเรยีนผสมผสานกบัสไตลน์ีโอโกธกิ โดดเด่นดว้ยหอนาฬกิาสงูถงึ 85 เมตร 
นบัไดว้่าเป็นสิง่ก่อสรา้งทีส่งูเป็นอนัดบัที ่6 ของเมอืงแมนเชสเตอรเ์ลยทเีดยีว  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hallmark Inn Manchester South หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีหก แมนเชสเตอร ์– ลีดส ์– ยอรก์ – มิดเด้ิลสโ์บรห ์
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าชม สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด  (Old Trafford Stadium) บ้านของทีมฟุตบอลชื่อดัง 
แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์เป็นสนามฟุตบอลทีม่อีายเุก่าแก่มากกว่า 100 ปี และมี
ขนาดความกว้างใหญ่เป็นอันดบั 2 ในองักฤษ สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ดเปิดใช้มาตัง้แต่ปี 1910 และ
สามารถรองรบัผูช้มไดม้ากกว่า 76,000 คน ทีผ่่านมาสนามแห่งนี้เคยถูกใชเ้ป็นสถานทีแ่ขง่ขนัฟุตบอลนัด
ส าคญัมาแลว้มากมาย อย่างเช่น FA Cup รอบรองชนะเลศิ ฟุตบอลโลกปี 1966 และฟุตบอลยโูรปี 1996 
รวมทัง้ยงัเคยใช้เป็นสนามแข่งรกับี้อกีด้วย และเขา้ชม พิพิธภณัฑ์โอลด์ แทรฟฟอรด์ (Old Trafford 
Museum) ซึ่งตัง้อยู่ภายในสนามฟุตบอลนี้เอง เป็นพพิธิภณัฑท์ี่จดัแสดงเกี่ยวกบัประวตัศิาสตรข์องทมี
ฟุตบอลแมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ มถี้วยรางวลัจ านวนมากทีท่างทมีไดช้นะมาในแต่ละการแข่งขนั พรอ้มรปู
ถ่าย และเสือ้ทมี จดัแสดงใหไ้ดช้ม 
 

   



   

 
 
 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ลีดส ์(Leeds) ใหท้่านไดเ้ทีย่วชมเมอืงทีเ่ป็นทัง้ศูนยก์ลางเศรษฐกจิและกฎหมาย
ของประเทศ แมจ้ะเป็นเพยีงเมอืงธรรมดาๆ ในศตวรรษที ่13 แต่ในช่วงศตวรรษที ่17-19 กไ็ดพ้ฒันาขึน้
เป็นเมอืงชัน้น าอย่างรวดเรว็ด้วยอุตสาหกรรมที่กระจายตวัอย่างรวดเรว็ เป็นเมอืงที่เราจะได้เห็นทัง้
อาคารโบราณและอาคารสมยัใหม่ตัง้ผสมผสานกนัไปอย่างลงตวั ในเมอืงลดีส์มสีถานที่ท่องเที่ยวและ
แลนดม์ารก์น่าสนใจมากมายใหเ้ดนิเล่นและชมกนั เดนิทางต่อสู่เมอืง ยอรก์ (York) เมอืงทีม่คีวามส าคญั
ต่อองักฤษมาอย่างยาวนาน แมเ้มอืงยอรก์จะถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นเมอืงป้อมปราการ แต่กไ็ดถู้กตัง้ใหเ้ป็น
เมอืงหลวงของอาณาจกัรโรมนับนเกาะองักฤษในเวลาต่อมา เราจะพบเหน็รอ่งรอยประวตัศิาสตรไ์ดท้ัว่ไป
ในบรเิวณเมอืง เช่น ก าแพงเมอืงยอรก์ ที่ได้สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัโรมนั รวมแล้วมอีายุกว่า 1,945 ปี ยงัมี
ปราสาท หอคอย และพพิธิภณัฑ์ น าท่านถ่ายรูปที่ด้านหน้า มหาวิหารยอรก์ (York Minster) มาถึง
เมอืงยอร์กก็ต้องแวะถ่ายรูปและชื่นชมกบัสิง่ก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สุดในเมอืง และเป็นมหาวหิารสไตล์
โกธิคอายุกว่า 600 ปีที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของทวีปยุโรปเหนือ เป็นรองเพียงแค่มหาวิหาร
โคโลญจน์ทีป่ระเทศเยอรมนีเท่านัน้ นอกจากหอคอยสูงถงึ 72 เมตรแลว้ อกีจดุเด่นของมหาวหิารยอรก์ก็
คือ กระจกสีที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลกชื่อ Great East Window พร้อมด้วยรายละเอียดการตกแต่งที่
อลังการและสวยสง่าไม่แพ้ใคร เดินทางสู่เมือง มิดเด้ิลส์โบรห์ (Middlesbrough) ที่อยู่ทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศองักฤษ  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Holiday Inn Express Middlesbrough หรือระดบัเดียวกนั 

 
วนัท่ีเจด็ มิดเด้ิลสโ์บรห ์– นิวคาสเซิล – เอดินเบอระ (สกอ็ตแลนด)์ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่เมอืง นิวคาสเซิล (New Castle) หรอืชื่อเต็มๆ ว่า นิว คาสเซลิ อะพอน ไทน์ (New 

Castle Upon Tyne) ตัง้อยูบ่นฝัง่แมน่ ้าไทน์ ท าใหเ้ป็นทีม่าของชื่อเมอืงนี่เอง เมอืงนิวคาสเซลิเป็นหวัเมอืง
ใหญ่ทางฝัง่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รุง่เรอืงดว้ยอุตสาหกรรม และเป็นบา้นเกดิของสโมสรฟุตบอลชื่อดงั 
สโมสรฟุตบอลนิวคาสเซลิยไูนเตด็ น าท่านชมเมอืง สู่ อนุสาวรียเ์กรย ์(Grey’s Monument) อนุสาวรยี์
ที่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงนิวคาสเซลิแห่งนี้นัน้ได้ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1838 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ชารล์ส์ เกรย ์
ท่านเอริล์ที ่2 ตวัอนุสาวรยีน์ัน้เป็นเสาสูง 40 เมตร ทีด่า้นบนเป็นรูปปั้นของท่านเกรยย์นืเด่นเป็นสง่าอยู่ 
ณ บรเิวณอนุสาวรยีน์ี้เองยงัเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมอืง รายลอ้มดว้ยอาคาร รา้นคา้รา้นอาหาร 
และช้อปต่างๆ ผ่านชม สะพานมิลเลเนียม (Millenium Bridge) อกีหนึ่งแลนด์มารก์ของเมอืงนิวคาส
เซลิ เป็นสะพานส าหรบัคนเดนิและจกัรยานทีเ่ปิดใชเ้มื่อปี 2001 ดว้ยสไตลแ์ละรปูร่างทีเ่ป็นทรงโค้งโดด
เด่นท าใหเ้ป็นทีน่่าสนใจและเป็นจดุท่องเทีย่วยอดนิยมจดุหนึ่งของเมอืงเลย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



   

 
 
 

 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เอดินเบอระ (Edinburgh) เมอืงทีม่คีวามส าคญัมาตัง้แต่อดตี โดยครองต าแหน่ง
เมืองหลวงของสก็อตแลนด์มาตัง้แต่ยุคศตวรรษที่ 15 และเป็นหนึ่งในเมืองที่เจริญที่สุดในสหราช
อาณาจกัรตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั เมอืงเอดนิเบอระมคีวามพเิศษตรงที่มภีูเขาตัง้อยู่ใจกลางเมอืง และ
เป็นที่ตัง้ของปราสาทเอดนิเบอระชื่อดงันัน่เอง น าท่านสู่ ย่านเมืองเก่าเอดินเบอระ ที่ได้รบัการจด
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 1995 ชม รอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายหลกัตดั
ผ่านย่านเมอืงเก่าเอดนิเบอระ รอยลัไมล์เป็นชื่อเรยีกถนนหลกัของย่านเมอืงเก่าที่ประกอบด้วยถนน 4 
สาย อยูคู่่กบัยา่นเมอืงเก่ามาชา้นาน เป็นถนนยอดนิยมของนักท่องเทีย่วทัว่โลก ดว้ยอาคารเก่าแก่ทีเ่รยีง
รายอยู ่2 ฝัง่ถนนนัน้มากดว้ยรา้นคา้ และยงัเป็นถนนสายตรงทีเ่ชื่อมไปยงัปราสาทเอดนิเบอระดว้ย   

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hilton Edinburgh Airport หรือระดบัเดียวกนั 
  
วนัท่ีแปด เอดินเบอระ – กลาสโกว ์ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่ านเข้าชมภายใน ปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle) 
สิง่ก่อสรา้งชิน้ส าคญัทีเ่ป็นทัง้สญัลกัษณ์และสมบตัแิห่งชาตขิองสกอ็ตแลนด์ 
ปราสาทเอดนิเบอระไม่มหีลกัฐานการเริม่สร้างที่แน่นอน แต่เป็นปราสาท
หลวงมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 12 จนถึงปี 1633 ที่ราชวงศ์เริม่หมดอ านาจก็ได้
เปลี่ยนเป็นฐานทางการทหารแทน ปราสาทตัง้อยู่ด้านบนเนินเขาท าให้

สามารถมองเหน็ววิเมอืงไดอ้ย่างชดัเจน เป็นจุดชมววิยอดนิยมอกีจุดหนึ่งของเมอืงเลย ดา้นบนปราสาท
จะประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารมากมาย เช่น พพิธิภณัฑ์สงครามแห่งชาติสก็อตแลนด์ (National War 
Museum of Scotland) ทีจ่ะแสดงเกีย่วกบัประวตัศิาสตร ์และสงครามทีเ่กีย่วขอ้งกบัสกอ็ตแลนด ์ม ีโบสถ์
เซนต์มารก์าเรต็ (St. Margaret’s Chapel) โบสถ์หลวงส าหรบัราชวงศ์ที่สร้างขึ้นตัง้แต่ศตวรรษที่ 12 ที่
ยงัคงสภาพดอียู ่มปืีนใหญ่หนกั 5.9 ตนั ป้อมปราการ หอคอย และพระราชวงัหลวงแสนอลงัการ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู่ กลาสโกว ์(Glasgow) ที่แม้จะไม่ได้เป็นเมอืงหลวงแต่ความเจรญิก้าวหน้านัน้ยิง่กว่าเมอืง
ไหนๆ แถมด้วยการเป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของสก็อตแลนด์ กลาสโกว์เป็นเมอืงท่าใหญ่ของมหาสมุทร
แอตแลนตกิมาตัง้แต่อดตี และเมื่อเขา้ยุคอุตสาหกรรมก็ยิง่เฟ่ืองฟู กลายเป็นเมอืงแถวหน้าของประเทศ 
เป็นศูนยก์ลางของการค้า เศรษฐกจิ คมนาคม และอกีมากมาย น าท่านเที่ยวชมเมอืงกลาสโกว ์ ผ่านชม 
มหาวิหารกลาสโกว ์(Glasgow Cathedral) แห่งศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิ เป็นวหิารที่สร้าง
ตัง้แต่ศตวรรษที ่12 ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีโ่ดดเด่นดว้ยหอคอยแหลมสูง และศลิปะโดยรอบที่
ละเอยีดและประณตี ศาลาว่าการเมืองกลาสโกว ์(Glasgow City Chamber) ทีส่รา้งตัง้แต่ปี 1882 เพื่อ



   

 
 
 

 

ว่าการเมือง ก่อนจะเป็นที่ท าการหลักแห่งสภาของกลาสโกว์ตัง้แต่ปี 1996 ตัวอาคารงดงามด้วย
สถาปัตยกรรมสไตลว์กิตอเรยีน  

21.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK26 แวะเปลีย่นเครื่อง (บรกิารอาหาร
และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 

 
วนัท่ีเก้า ดไูบ – สวุรรณภมิู (กรงุเทพฯ)  
07.55 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
09.40 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 372 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
19.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
 

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 
 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่ม UK ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

วนัเดินทาง ราคา 

ตลุาคม 

2-10 ต.ค. 61 

16-24 ต.ค. 61 

21-29 ต.ค. 61 
59,900 

New Year Festival 2019 
25 ธ.ค.-2 ม.ค. 62 

29 ธ.ค.-6 ม.ค. 62 69,900 



   

 
 
 

 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

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

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 20 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี



   

 
 
 

 

4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่ม 
เก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 
จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

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

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก ออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัทีย่ ื่นวซี่า) ควรเลอืกเล่มทีม่กีาร
เขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจี านวนไมต่่าํกว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุม
กบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เม่อืกลบัสู่ภูมลิ าเนา พรอ้มกบัหนังสอืรบั
ทางการเงนิทีอ่อกจากธนาคาร (Bank Certificate)  

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

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แล้ว ทางบรษิัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  



   

 
 
 

 

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

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

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร 
และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่
กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืใน
การเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบรษิัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 
ดงักล่าวเช่นกนั 
12. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
13. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซ่ีาก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้
 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 

 
 
 
 
 



   

 
 
 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มประเทศ UK 
ระยะเวลาในการยื่น 15-20 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย์ื่นวซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

ช่ือ-นามสกุล.......................................................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด ............................................................................................................................................................................ 
สถานท่ีเกิด...................................................................................................................................................................................
ประเทศท่ีเกิด............................................................................................................................................................................... 
เลขบตัรประชาชน………………………………………………………………………………………………………………. 

เลขหนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ………………………………………………………………………………………………… 

วนัท่ีออกหนงัสือเดินทาง……………………………………… วนัหมดอายหุนงัสือเดินทาง ………………………………… 
สถานท่ีออกหนงัสือเดินทาง………………………………………………………………………………….......................... 

หนงัสือเดินทางเล่มเก่า 1. ……………………………………………………………………………………………………… 
   2. ………………………………………………………………………………………………….. 
สถานภาพ            โสด                   สมรส               หยา่ร้าง               อ่ืนๆ  
 

ช่ือคู่สมรส……………………………………………………ว/ด/ป ท่ีเกิด ………………………………………………….. 
เลขหนงัสือเดินทาง / บตัรประจ ำตวัประชำชน ...........................................…………………………................................... 
ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………………………………….......................... 
ระยะเวลาท่ีท่านอาศยัอยูใ่นบา้น เช่น (3 ปี 4เดือน) ………………………………………………………................................ 
รหสัไปรษณีย…์………………………………………………………………………………………………………………... 
เบอร์โทรศพัท์………………………………………………………………………………………………………………….. 

อีเมล์………………………………………………………………………………………………………….......................... 

งาน 
สถานท่ีท างาน/ศึกษา……………………………………………………………………………………………………………
ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ท่ีอยู…่…………………………………………………………. รหสัไปรษณีย…์……………………………………………. 
เบอร์โทร………………………………………………………………………………………………………………………. 

วนัท่ีเร่ิมงาน……………………………………………  เงินเดือน ........................................................................................... 
ขอ้มูลบิดา 



   

 
 
 

 

ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………… สัญชาติ ............................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด………………………………………… สถานท่ีเกิด…………………………………………………………… 

เลขบตัรประชาชน / เลขหนงัสือเดินทาง………………………………………………………………………………………… 

ขอ้มูลมารดา 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………… สัญชาติ ...............................................................................
วนั/เดือน/ปีเกิด………………………………………… สถานท่ีเกิด…………………………………………………………… 

เลขบตัรประชาชน / เลขหนงัสือเดินทาง………………………………………………………………………………………… 
บุตร 
คุณมีบุตรหรือบุตรบุญธรรมหรือไม่………………………………… จ  านวน  ……………………… คน 
ช่ือ-สกุล บุตร + เลขพาสปอร์ต หรือ เลขบตัรประชาชน และ ว/ด/ป ทีเกิด 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม ่.......................................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพันธ ์.................................... 

คุณมเีงนิออมเท่าไหรต่่อเดอืน นอกเหนือจากเงนิเดอืน ……………………………………………………………………… 

คุณมคี่าใชจ้า่ยต่อเดอืนเท่าไหร่ ............................................................................................................................................... 
ท่านมคี่าใชจ้่ายส่วนตวัส าหรบัการเดนิทางเป็นเงนิปอนดจ์ านวนเท่าไร ……………………………………………………... 
ท่ำนใช้จ่ำยเงินเพ่ือส่งเสียเลีย้งดสูมำชิกในครอบครัวและบุคคลอ่ืนท่ีอยู่ในควำมดแูลของท่ำนคิดเป็นเงินปอนด์เป็นจ ำนวน
เทำ่ไรตอ่เดือน……………………………………………………………………………………………………………………. 

คุณมีเงินเท่าไหร่ส าหรับการเดินทางคร้ังน้ี………………………………………………………………………………………. 
ทำ่นมีเงินออม ทรัพย์สิน ท่ีดินหรือรำยได้อ่ืน ยกตวัอย่ำงเชน่ จำกหุ้นและเงินปันผล
หรือไม…่………………................................................................................................................................................ 
เคยเดินทางไปสหราชอณาจกัร หรือไม่ ถา้เคย วนัท่ีเท่าไหร่ โปรดระบุ ................................................................................... 
ใน 5 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศ นอกเหนือจากสหราชอณาจกัรหรือไม่ โปรดระบุประเทศ และวนัท่ีเดินทาง 
................................................................................................................................................................................................ 
 

** รบกวนกรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษนะคะ ** 
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