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บรษิทั อบาคสัทราเวลิเซอรว์สิ จ ากดั ภูมิใจที่จะขอเชิญท่านผู้ที่มีกีฬากอล์ฟอยูใ่นหัวใจ ไปสร้างต านานกับการออก 

รอบในดินแดนที่่ได้รับฉายาว่า “The Home of Golf” จุดเริ่มต้นของกีฬากอล์ฟที่ St. Andrews Links The Largest 

Golf Complex In Europe : เป็นค าจ ากัดความทีไม่ได้เก่ินความจร่ิง มีสนามกอล์ฟ 18 หลุม ถึง 7 สนาม รวมถึง 3 สนาม

ที่เป่ น Championship Course ระดับโลก มีสโมสรกอล์ฟที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก คือ The Royal and Ancient Golf 

Club of St. Andrews ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 1754 

มากไปกว่านั้นท่านสามารถเลือกประสบการณ์เพิ่มเติมจาก Golf Resort ชื่อดังใน Scotland ที่เราสามารถจัดเพิ่ม 

เติมให้ท่านได้ไม่ว่าจะเป็นที่ Gleneagles ที่อยู่ห่างไป 1 ชม. จาก St. Andrews ซึ่งมีสนามให้ท่านมาพิสูจน์ในระดับแชมป์ 

เป้ียนชิพอีก่3 สนาม และที่่Turnberry Golf Resort ที่มีสนามกอล์ฟระดับ่5 ดาว่อีก 2 สนามอยู่ห่างจาก่St. Andrews  

ไป 3 ชั่วโมง 

 

  สนามกอล์ฟที่ท้าทายระดับ 5 ดาว และรอให้ท่านมาพสูิจน์ในรายการ (โปรดใช้รองเท้ากอล์ฟแบบปุ่ มยาง - Soft-Spiked shoes) 
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Carnoustie Golf Links 

สนามพาร์ 72 ระยะ 7,316 หลา ตั้งอยู่ห่างเมือง Angus ห่างจาก St.Andrews ไป 40 นาที เป็นสนามที่ได้รับการจัด 

อันดับว่าเป็น A Truly Classic Linked Course ซึ่งได่้เป่ นสนามที่จัดแข่่งข่ันของ 

Open Championship   ถึง 7 สมัยตั้งแต่ปี 1931 เป็นหนึ่งในสนามที่เก่าแก่ที่สุดของโลกที่มีนักกอล์ฟชื่อดังได้มา

เล่นที่นี่จาก Walter Hagen จนถึง Jack Niklaus และ Tiger Woods 

 

ST. Andrews Links - The Old Course 

สนามพาร์ 72 ระยะ 6,566 หลา ที ่St. Andrew นี้จะเป็นสนามที่มีชื่อเสียงที่สุดที่นักกอล์ฟเกือบทั่วโลกใฝ่ฝันว่าจะได้

มี โอกาสมาสัมผัสสักครั้ง กับมนต์ขลังของต านานกอล์ฟที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมากกว่า 600 ปี ในสไตล์ต้นต าหรับ  

Link Course อย่างแท้จริงที่มีแฟร์เวย์กว้างขวางเป็นเอกลักษณ์ กับความใหญ่ของ Double Green และอุ่ปสรรคที่ 

สุดหฤโหด ซึ่งสามารถพลิกเกมส์ให้ชนะเป็นแพ้หรือแพ้กลับเป็นชนะได้ ท่านจะค้นพบค าจ ากัดความของค าอมตะ

เหล่านี้ด้วยตัวเอง The Swilcan Bridge, The Valley of Sin, The Road Hole ทีห่ลุ่ม 17 และ Hell Bunker ทีห่ลุ่ม 

14 สนามแห่งนี้ขึ้นชื่อ ว่าเป็นสนามที่จองยากที่จุดในโลก บางคนต้องใช้เวลารอเป่ นป่ีถึงจะได้เวลาทีออฟ 

 



 

 
 

 
 
  

ST. Andrews Links - The New Course 

สนามพาร์ 71 ระยะ 6,604 หลา อายุประมาณ 100 ปี เปิดให้เรื่มเล่นได้เม่ือปี ค.ศ. 1896 แฟร์เวย์ที่เป็นคลื่นลอน

ลักษณะ ใกล้เคียงกับสนาม Old Course เป็นความท้าทายที่นักกอล์ฟฝีมือดีต้องไปทดสอบ ออกแบบโดย Tom 

Morris ซึ่งเป่ น สนามที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสนามที่ใช้แข่งขันในรายการ Open Championship หลายครั้ง 

 

ST. Andrews Links - The Jubilee Course 

สนามพาร์ 72  ระยะ 6,742 หลา เปิดเมื่อปี ค.ศ. 1897 ชื่อของสนามต้ังเป็นอนุสรณ์ให้กับ งานฉลองครบรอบ 25 ปี ของ

พระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษ (The Silver Jubilee of Queen Victoria) เป็นสนามเลียบฝ่ังทะเลอุปสรรค ส าคัญคือลม

แรง และได้ถูกใช้เป็นสังเวียนแข่งขันรายการ The Scottish Amateur Strokeplay Championship เม่ือปี ค.ศ.1993 

 

ST. Andrews Links - The Castle Course 

สนามระยะ 6,759 หลา พาร์ 71 เป็นสนามใหม่ล่าสุดใน St. Andrews Links สนามเปิดให้บริการเมื่อปี 2008 ท าให ้

กลายเป็นสนามหมายเลข 7 ในกลุ่มสนามกอล์ฟที่ได้ชื่อว่าเป็น “The Home of Golf at The Largest Public 

Golfing Complex in Europe” ความสวยงามของสนามจากการที่อยู่บนแนวหน้าผาเลียบชายฝั่งทะเล ที่ท่านนัก 

กอล์ฟจะสามารถเห นวิวของเมือง St. Andrews ได้ทั้งหมดอยา่งสวยงามยิ่ง 
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Kingsbarns Golf Links 

สนามพาร์่72 ระยะ่7,110 หลา่อยู่ห่างจาก่St. Andrews 6 ไมล์่เป็นสนามติดชายทะเล่ออกแบบโดยชาวอเมริกัน่

Kyle Phillips เป็นสนามที่ใช้จัดแข่งขันรายการใหญ่่European Tour’s Alfred Dunhill Links Championship 

ประจ าทุกไปร่วมกับสนาม่The Old Course at St. Andrews และ่Carnoustie Golf Link และยังเป็นสนามที่ใช้จัด่

รายการ่Major ของ่LPGA คือ่The Ricoh Women’s Bristish Open ซึ่งในปี่2017 โปรเมย์่เอรียา่จุฑานุกาล่จะมา

ป้องกันแชมป์ที่ท าได้เม่ือปี่2016 

Gleneagles 

ประกอบไปด้วย่3่สนามกอล์ฟระดับแชมเป้ียนชิพคอร์สที่ถือว่าเป็นสนามกอล์ฟชั้นยอดของโลกมารวมกันอยู่ที่นี่่สนามแรก่

The PGA Centenary ออกแบบโดย่Jack Nicklaus เป็นสนามที่ได้รับเลือกให้เป็นสังเวียนของ่Ryder Cup 2014่และ่ 

The 2019 Solheim Cup ที่่LPGA ทีมหญิงของ่Europe ปะทะกับทีมหญิงของ่USA  

The Queen’s Course สนามกอล์ฟที่สวยงามที่สร้างอยู่บนสันเขา, มีอุปสรรคน้ า, แนวต้นไม้ใหญ่ที่จะได้สัมผัสในแบบ

ธรรมชาติจริงๆ่เป็นสนามที่มีความท้าทายให้นักกอล์ฟมาทดลองพิสูจน์ฝีมืออย่างหนึ่ง่ 

The King’s Course เปิดให้บริการเมื่อปี่1919่ถือว่าเป็นสนามกอล์ฟชิ้น่Masterpiece ของการออกแบบสนามเลยทีเดียว่

ได้รับการโหวตจากผู้อ่านหนังสือ่Celebrated of Living ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นยอดระดับหรูของ่American Airlines ให้เป็น

อันดับ่6 ของ่Platinum List of International Golf Course 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trump Turnberry 

ประกอบไปด้วย 2 สนามกอล์ฟระดับแชมเป้ียนชิพคอร์ส สนามแรกชื่อ Ailsa Course เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 1902 ที ่ 

ได้รับเลือกให้เป็นสนามแข่งขันรายการ Open Championship ถึง 4 ครั้ง สนามที่เลียบชายฝั่งทะเล และเม่ือป่ี 2016  

ได้รับการปรับปรุงสนามครั้งใหญ่ให้เป็นสนามที่ได้รับการยกย่องว่า One of The Finest Golf Course in The World  

โดยกลุ่มทุนของ Donald Trump อีกสนามชื่อ King Robert The Bruce Course ที่มีสัญลักษณ์ของสนามคือ  

ประภาคาร Turnberry Lighthouse ที่มีมาต้ังแต่่ปี 1873 ตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหินริมทะเล 
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รายละเอยีดการเดนิทาง ENGLAND HI_LIGHT & SCOTLAND GOLF EXCLUSIVE 
บริษัท อบาคสั ทราเวลิ เซอร์วสิ จ ากดั รายการท่องเท่ียวในเกาะองักฤษท่ีพาคุณชมแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นจุดเด่น

ของ 3 ประเทศในเกรท บริเทน ตั้งแต่สโตนเฮน้จ ์กองหินประหลาด, บาธ เมืองน ้ าแร่ยคุโรมนั, คาร์ด๊ิฟ เมืองหลวงแห่งเวลส์,   
สตราทฟอร์ด บา้นเกิดเช็คสเปียร์, ลิเวอร์พลู เมืองดงัจากทีมฟตุบอลพรีเมียร์ลีก, ชมววิสวยในวนิเดอร์เมียร์ เมืองในเขตเลคดิสทริค ก่อน
ขา้มพรมแดนสู่เอดินเบอระ นครหลวงแสนสวยของสก็อตแลนด ์ล่องใตก้ลบัเขา้องักฤษ ชมยอร์ค เมืองสวยแห่งวหิารยอร์ค ก่อนน าท่านช้
อปป้ิงและชมมหานครลอนดอนท่ียิง่ใหญ่ ไดช้อ้ปทั้งยา่นออ๊กซ์ฟอร์ด และแฮรอดส์ ยา่นไนทบ์ริดจ ์ทานอาหารภตัตาคาร FOUR 
SEASON เมนูพิเศษกุง้มงักร เป็ดหนงักรอบ หมูแดง หมูกรอบ อนัโด่งดงั ** การเขา้ชมโบสถท่ี์ส าคญั เจา้หนา้ท่ีจะไม่อนุญาติผูท่ี้ใส่
กางเกงขาสั้น เส้ือแขนกดุ หรือการแต่งกายท่ีไม่สุภาพ **  

(1) วนัแรก กรุงเทพฯ – ลอนดอน      (อาทติย์ที ่21 ต.ค. 61) 
21.00 น.  นดัพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ทางเขา้ประตู 4 แถว H&J เคานเ์ตอร์ สายการบินไทย 

(2) วนัทีส่อง ลอนดอน – ลเิวอร์พูล – วนิเดอร์เมยีร  (L,D)    (จนัทร์ที ่22 ต.ค. 61) 
00.55 น.  ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยเท่ียวบินTG 910 
07.15 น.  เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว ์ลอนดอน (LONDON) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
08.30 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมอืงลเิวอร์พูล-LIVERPOOL (336 ก.ม./3.45 ช.ม.) ท่ีตั้งอยูท่างตะวนัออกของปากแม่น ้ าเบอร์ซีย-์

MERSEY ESTUARY โดยในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 เมืองลิเวอร์พลูถือเป็นศูนยก์ลางการติดต่อคา้ขายกบั
แคริบเบียน, ไอร์แลนดแ์ละแผน่ดินใหญ่ยโุรป  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเจา้พระยา ร้านอาหารไทยท่ีดีท่ีสุดใน UK  
บ่าย น าท่านไปชมบรรยากาศของท่าอลัเบิร์ต-ALBERT DOCK หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง โดยบริเวณ

ท่าเรือนั้นประกอบดว้ยอาคารท่าเรือและคลงัสินคา้ ตลอดจนเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑศิ์ลปินทางดนตรีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด
ของโลก “THE BEATLE STORY” ในยคุ 60 (ไม่รวมค่าบตัรผา่นประตหูากตอ้งการเขา้ชมใหซ้ื้อท่ี
หอ้งขายตัว๋หนา้พิพิธภณัฑ)์  

16.00 น. แลว้ออกเดินทางสู่เมอืงวนิเดอร์เมยีร์  (138 ก.ม./1.30 ช.ม.) ดินแดนแห่งทะเลสาบเลคดิสทริค 
(LAKE DISTRICT) เขตอุทยานแห่งชาติท่ีมีทะเลสาบใหญ่นอ้ยอยูถึ่ง 16 แห่ง เป็นสถานตากอากาศ
ยอดนิยมของคนองักฤษ และนกัท่องเท่ียวจากยโุรป  

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรม 
  โรงแรมท่ีพกั STONE CROSS MANOR HOTEL หรือเท่ียบเท่า 

(3) วนัทีส่าม ทะเลสาบ – วนิเดอร์เมยีร์ – กลาสโกว์    (B,L,D)  (องัคารที ่23 ต.ค 61) 
08.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
09.00 น. หลงัอาหารน าท่านลงเรือใหญ่ล่องชมความงามของทะเลสาบวนิเดอร์เมยีร์ (WINDERMERE) ท่ีงดงามกบับรรยากาศ

ของภูเขา-ทุ่งหญา้และบา้นเรือนท่ีสร้างลดหลัน่กนัอยูต่ลอด 2 ฝ่ังทะเลสาบ จากนั้นออกเดินทางสู่เมอืงกลาสโกว์ 
(GLASGOW) เมืองเศรษฐกิจส าคญัของสก็อตแลนด ์(238 ก.ม./2.30 ช.ม.) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย (GBP 15) 
บ่าย  น าท่านชมเมืองกลาสโกว ์เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุกของสก๊อตแลนด ์ไดช่ื้อวา่เป็น  

The Second City of British Empire น าท่านสถานท่ีส าคญัต่างๆ อาทิ  
George Square, Glasgow City Chamber, สะพาน The Arc Clyde และ Amadillo Hall 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง (GBP 20) 
น าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม APEX GLASGOW HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
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(4) วนัทีส่ี่ นักกอล์ฟ / เล่นกอล์ฟ (*) – เกลนอเีกิล้ – เซนต์แอนดรู   (B,L,D) (พุธที ่24 ต.ค.61) 
ผู้ตดิตาม– อนิเวอร์เนส – ล๊อคเนส  – เซนต์แอนดรู – คาร์นุสตี ้   

07.00 น.  อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารโรงแรม 
09.00 น.  นักกอล์ฟ : รถรับท่านสู่สนามกอลฟ์ GLENEAGLES เล่นกอลฟ์ 18 หลุม ท่ี THE PGA Centenary Course 
16.00 น. จากนั้นเดินทางต่อสู่โรงแรมท่ีพกั 
09.00 น. ผู้ตดิตาม : น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอนิเวอร์เนส-INVERNESS (311 ก.ม./3.20 ช.ม.) เมืองหลวงของเขตท่ีราบสูงของส

ก็อตแลนด-์HIGHLAND ผา่นชมปราสาทอินเวอร์เนส ปราสาทสมยัโบราณซ่ึงตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าเนส ดา้นหนา้เป็น
ท่ีตั้งของอนุสาวรียข์องฟลอร่า แมคโดนลัด ์องครักษค์นส าคญัของเจา้ชายบอนน่ี ชาร์ลี  

12.00 น.  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (GBP 20) 
13.00 น. น าท่านชมทะเลสาบเนส-LOCH NESS ทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีมีความยาวถึง 40 กิโลเมตร ลึกกวา่ 200 เมตร ความลึก

น้ีท าใหน้ ้ าในทะเลสาบมีอุณหภูมิต ่ามากและสีเขม้ ท าใหเ้กิดต านานเก่ียวกบัสตัวป์ระหลาดท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่ง
น้ี เรียกวา่ เนสซี-NESSIE รูปร่างคลา้ยไดโนเสาร์มีคอยาว ล าตวัใหญ่มหึมา บางคนอา้งวา่ถ่ายรูปตวัเนสซีไดใ้นปี ค.ศ. 
1934 ท าใหเ้ป็นเร่ืองท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก น าท่านชมพิพิธภณัฑเ์ก่ียวกบัทะเลสาบเนส ซ่ึงมีการจดัแสดงภาพถ่ายและ
ภาพยนตเ์ก่ียวกบัทะเลสาบ และตวัสตัวป์ระหลาดเนสซี 

19.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
 พกัท่ีโรงแรม CAR NOUSTIE GOLF RESORT หรือระดบัเดียวกนั 
(5) วนัทีห้่า นักกอล์ฟ / เล่นกอล์ฟเซนต์แอนดรู(*)    (B,D)  (พฤหัสบด ีที ่25 ต.ค. 61) 
 ผู้ตดิตาม / โรงผลติวสิกี ้          (B,L,D)  
07.00 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงเซนต์แอนดรู (293 ก.ม./3.30 ช.ม.) ใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัสนามกอล์ฟเซนต์แอน ดรู 

โอลล์คอร์ส ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดของกีฬากอลฟ์ตั้งอยูติ่ดชายทะเล  
08.00 น.  นักกอล์ฟ : น าท่านไปเล่นกอลฟ์ 18 หลุม ท่ี ST. ANDREWS LINKS – THE CASTLE COURSE(*) 
15.00 น. หลงัจากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑก์อลฟ์ British Golf Museum Home of Golf 
09.00 น. ผู้ตดิตาม : น าท่านสู่ดินแดนแห่งการผลิตวสิก้ี เคร่ืองด่ืมสุดคลาสสิค ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมาจนถึงปัจจุบนั เขา้ชมโรงบ่มและ

ผลิตท่ีมีช่ือเร่ืองวสิก้ีชั้นดีของสก๊อตแลนด ์
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงสเตอร์ลงิ (STIRLING) (90 กิโลเมตร)  เป็นเมืองหลวงเก่าของสก๊อตแลนด ์ซ่ึงตั้งอยู่

ลอ้มรอบปราสาทสเตอร์ลิง พ้ืนท่ีน้ีเป็นจุดเช่ือมต่อระหวา่ง Highland และ Lowland ของสก๊อตแลนด ์ท าใหเ้มือง
สเตอร์ลิงในสมยัก่อนนั้นถูกใชเ้ป็นเมืองศูนยก์ลางทางการปกครอง การคา้ขาย และอ่ืนๆอีกจ านวนมาก และถูกเรียกวา่ 
Market Town ปัจจุบนัเมืองสเตอร์ลิงกลายเป็นเมืองท่ีถือวา่เป็นศูนยก์ลางของรัฐบาลทอ้งถ่ิน, การศึกษา, การคา้ขาย 
และการอุตสาหกรรม รวมไปถึงบริษทัต่างๆ แหล่งชอ้ปป้ิง ศูนยศิ์ลปะและสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆมากมาย ทางดา้น
อุตสาหกรรม เมือง  Stirling มีช่ือเสียงทางดา้นการผลิตโลหะเงิน โดยสกลุเงินของสหราชอาณาจกัร หรือ ปอนด์
สเตอร์ลิง ท่ีมีการใชม้าจนถึงทุกวนัน้ี คือ ช่ือท่ีถูกตั้งข้ึนตามโรงกษาปณ์ในเมืองสเตอร์ลิงท่ีเป็นแห่งแรกในการผลิต
เหรียญกษาปณ์โดยใชโ้ลหะเงิน 

เดินทางถึงเมอืงสเตอร์ลงิ น าท่านเขา้ชมปราสาทสเตอร์ลงิ (Striling 
Castle) ตั้งอยูบ่นเนินคาลเซิลฮิลล ์(Catle Hill) ซ่ึงเป็นเนินท่ีเกิดจากหิน
ภูเขาไฟโบราณและลอ้มรอบดว้ยผาสูงชนัท่ีท าใหเ้หมาะแก่การป้องกนั
ตนเอง ต าแหน่างท่ีดีทางยทุธศาสตร์ท าใหท่ี้ตั้งของปราสาทมีความส าคญั
มาตั้งตายคุโบราณ ปราสาทสเตอร์ลิง เป็นปรามาทท่ีมีความโดดเด่น

ทางดา้นประวติัศาสตร์และสถาปัตยกรรมและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและส าคญั
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของสก๊อตแลนด ์
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ปัจจุบนัมีผูม้าเยีย่มชมปราสาทถึงปีละ 4 แสนคน ส่ิงก่อสร้างหลกัส่วนใหญ่สร้างมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 และ 16 
ส่ิงก่อสร้างจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ก็ยงัคงมีหลงเหลืออยูบ่า้ง แต่ส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการป้องกนัดา้นนอกทางดา้นตวั
เมืองสร้างมาตั้งแตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 18  พระมาหากษตัริยแ์ละพระราชินีแห่งสก๊อตแลนดห์ลายพระองคไ์ดรั้บการสวม
มงกฏุท่ีสเตอร์ลิง รวมทั้งสมเดจ็พระราชินีนาถแมร่ีท่ี 1 แห่งสก๊อตแลนด ์ในปี ค.ศ.1543 ดว้ย ไดเ้วลาสมควร จากนั้น
น าท่านแวะถ่ายรูป อนุสาวรียว์อลเลช (Wallace Monumeut) เป็นอนุสาวรียท่ี์สร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่ วลิเลียม วอล
เลช(William Wallace) วรีบุรุษผูย้ิง่ใหญของสก๊อตแลนด ์ผูน้ าการต่อตา้นการครอบครองสก๊อตแลนดโ์ดยองักฤษ 
ระหวา่งสงครามอิสรภาพของสก๊อตแลนด ์อนุสาวรียว์อลเลช ถูกสร้างข้ึนบนเนินเขาแอบบีเครก (Abbey Craig) เนิน
เขาท่ีมีความสูงประมาณ 111 เมตร (364 ฟตุ) ตั้งอยูท่างตอนเหนือของเมืองสเตอร์ลิง และไดมี้การน าเร่ืองรามของ
อศัวนิผูรั้กชาติชาวสก๊อต “วลิเลียม วอลเลช” มาสร้างเป็นภาพยนตร์ดงัเร่ือง “BRAVE HEART” ท่ีน าแสดง 
โดย เมล ก๊ิบสนั ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านสู่เมืองเซนตแ์อนดรู 

18.00 น. นักกอล์ฟและผู้ตดิตาม : ใหท่้านไดรั้บประทานอาหารเยน็ แบบชาวสก๊อตแลนดใ์นผบั (Public House) ตามแบบ+
นกักอลฟ์ท่ีเมือง St. Andrews 

20.30 น.  กลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 
 พกัท่ี CARNOUSTIE GOLF RESORT หรือเทียบเท่า 
(6) วนัทีห่ก นักกอล์ฟ / เล่นกอล์ฟคงิส์บาร์น (*) – เอดนิเบอระ   (ศุกร์ที ่26 ต.ค. 61) 
 ผู้ตดิตาม / เอดนิเบอระ 
07.00 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงอาหาร 
08.00 น. นักกอล์ฟ : น าท่านไปเล่นกอลฟ์ 18 หลุม ท่ี KINGSBARNS GOLF LINK(*) จากนั้นเดินทางเขา้สู่เมืองเอดินเบอระ 
09.00 น . ผู้ตดิตาม : เช็คเอาทแ์ลว้น าท่านเขา้สู่กรุงเอดินเบอระ EDINBURGH เมืองหลวงของประเทศสก๊อตแลนด ์
 น าชมปราสาทแห่งเอดนิเบอระท่ีสร้างตั้งแต่ช่วงศตวรรษท่ี 11 เป็นตน้มา ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงนบัวา่เป็น

โบราณสถานท่ีชาวสก็อตหวงแหนและใหค้วามนิยมในการมาเท่ียวชมมากท่ีสุด ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บและดูแล
รักษาทรัพยส์มบติัของราชวงศม์ากมาย อาทิ คฑาประจ าเมือง พระแสงดาบ มงกฎุ  ผา่นชมถนนรอแยลไมลส์ 
(ROYAL MILE), พระราชวงัโฮล่ีรู๊ด, อนุสาวรียข์องท่านเซอร์ วอลเตอร์ สก๊อต, อาคารพิพิธภณัฑท่ี์สร้างใน
สถาปัตยกรรมยคุคลาสสิค จนท าใหเ้อดินเบอระไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเอเธนส์แห่งยโุรปเหนือ 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง (GBP 15) 
  อิสระท่านเดินเล่น หรือเลือกซ้ือสินคา้ยา่นชอ้ปป้ิง เช่น ปร๊ินซ์สตรีท 
  (Prince Street) ซ่ึงเป็นเสน้แบ่งเขตเมืองเก่าและเมืองใหม่แวดลอ้มไป 

ดว้ยหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมมากมายและ  
เซนต์แอนรูสแควร์ และ มลัทรีวอล์ค เป็นยา่นดีไซเนอร์ มีเวลาใหท่้าน 
เพลิดเพลินตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทยเจา้พระยา 
  จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม APEX EDINBURGH หรือเทียบเท่า 
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(7)  วนัทีเ่จด็ ยอร์ค – อ๊อกซ์ฟอร์ด      (B,L,D) (เสาร์ที ่27 ต.ค. 61) 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.30 น.  น าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงยอร์ค (323ก.ม./4 ช.ม.) 
12.30 น.  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.30 น. ถึง เมอืงยอร์ค (YORK) น าท่านเขา้ชมวหิารแห่งยอร์ค เป็น

มหาวหิารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในยโุรปตอนเหนือ ภายในมีการ
ประดบัประดาดว้ยกระจกสีดอกไมข้นาดใหญ่จนเป็นท่ีมาของ
ช่ือสงครามดอกกหุลาบ (WAR OF ROSES) ช่วงหน่ีงของ
ประวติัศาสตร์ และการแยง่ชิงราชสมบติัของราชวงศอ์งักฤษ 
จากนั้นน าท่านเดินชมตวัเมืองเก่าท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของ
แควน้ยอร์คเซอร์ 

15.30 น.  ไดเ้วลาพอสมควรเดินทางต่อสู่เมืองออ๊กซ์ฟอร์ด (312 ก.ม./3.30 ช.ม.)  
19.00 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย (GBP 15) 
  น าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม JURYS INN HOTEL  
 
(8) วนัทีแ่ปด อ๊อกซ์ฟอร์ด – บิสเตอร์เอาท์เลต็ – เบอร์ตนัออนเดอะวอเอตร์ – ลอนดอน (B,D) (อาทติย์ที ่28 ต.ค. 61)  
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
09.00 น. น าชมสถานท่ีส าคญัของเมือง ออ๊กซ์ฟอร์ดและชมวหิารไคร์ทเชิร์ท ฉากท่ีใชใ้น

การถ่ายท าหนงัเร่ืองแฮร่ีพอ๊ตเตอร์ 
น าท่านชมพระราชวงัเบลนเนมม์ สถานท่ีเกิดของท่านเซอร์วนิสตนั เชอร์ชิลส์ 
อดีตนายกรัฐมนตรีคนส าคญัขององักฤษ ท่ีท าใหอ้งักฤษชนะสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
จากนั้น น าท่านช้อปป้ิง BICESTER OUTLET ท่ีเป็นศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นม
ราคาถูก (อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ไม่รวมในรายการ)  

บ่าย ออกเดินทางสู่หมู่บา้น “เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์” BOURTON ON THE WATER (39 ก.ม./0.40 ช.ม.) ท่ีสร้าง
ดว้ยหินคอทสวอลดท่ี์สวยงาม ชมเมืองท่ีสร้างอยูริ่มแม่น ้ า WINDRUSH จดัวา่เป็น The Most Beautiful Village in 
England เป็นหมู่บา้นท่ีน่ารักมากๆ มีลกัษณะบา้นท่ีเป็นกระท่อมเก่าแก่สร้างมาเป็นเวลานาน เรียกวา่เป็นแบบฉบบั
บา้นเมืองขององักฤษของแทย้คุศตวรรษท่ี 17 – 18 ท่ียงัคงรักษาสภาพในอดีตไวเ้ป็นอยา่งดี มีแม่น ้ าสายเลก็ๆ ช่ือวา่ 
Coln ซ่ึงมีน ้ าใสแจ๋วไหลผา่นหมู่บา้นยิง่ในฤดูร้อน บา้นแต่ละหลงัจะตกแต่งหนา้บา้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบองักฤษ 
โดยเฉพาะดอกกหุลาบก าลงับานสะพร่ังสวยงามมาก เอกลกัษณ์ของท่ีน่ี คือกระท่อมหินเรียงรายไปเป็นแถว มีช่ือวา่ 
Arlington Row กระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็นท่ีพกัของคนท่ีท าอาชีพทอขนแกะในศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัก็ยงัมีผูค้นอาศยัอยู่
ตามปกติ ออกเดินทางต่อสู่ กรุงลอนดอน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัคารอาหารจีน FOUR SEASON / เมนูเป็ดยา่งลือช่ือ 
 น าท่านเขา้ท่ีพกัแรม TRAVELODGE LONDON หรือระดบัเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 7 



 

(9) วนัทีเ่ก้า ลอนดอน(ชมเมอืง+ช้อปป้ิงย่านอ๊อกซ์ฟอร์ด) – สนามบิน    (B,L)  (จนัทร์ที ่29 ต.ค. 61) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมตวัเมืองลอนดอนมหานครท่ียิง่ใหญ่ แวะถ่ายรูปหนา้

พระราชวงับคัก้ิงแฮม ผา่นชมสถานท่ีส าคญัๆ อาทิ พิคาเดลล่ี เซอร์คสั, 
จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของท่านนายพลลอร์ดเนลสนั ผา่นยา่นธุรกิจ 
การเงิน การธนาคารในซิต้ีออฟ ลอนดอน มหาวหิารเซนตป์อล ก่อนน าชม
ราชสมบติัแห่งราชวงศอ์งักฤษในหอคอยแห่งลอนดอน หรือ TOWER OF 
LONDON ซ่ึงท่านจะไดส้มัผสักบัเพชรสตาร์ ออฟ แอฟริกาขนาดกวา่ 500 
และ 300 กะรัต ซ่ึงประดบัอยูด่า้นหนา้ของมหามงกฎุ และคฑาประจ า
พระองคข์องพระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 ท่านจะมีโอกาสถ่ายภาพกบัสะพาน 
ทาวเวอร์ออฟลอนดอน ท่ีสวยงามท่ีสุดท่ีทอดขา้มแม่น ้ า จากนั้นน าท่าน
บนัทึกภาพของวหิารเวสทมิ์น สเตอร์ แอมบ้ี อาคารรัฐสภา และ 
หอนาฬิกาบ๊ิกเบน็ (BIGBEN / ฉลอง 150 ปี เดือนกรกฎาคม 2009) 
สญัลกัษณ์ของมหานครลอนดอนท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก น าท่านข้ึนกระเชา้
ไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าเทมส์ เดอะลอนดอนอาย 
(THE LONDON EYES) ท่ีบริษทั บริติชแอร์เวยเ์ป็นผูส้ร้างข้ึนเพ่ือร่วม
ฉลองปี ค.ศ. 2000 ชมววิสุดสวยงามของลอนดอน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัคารจีน ช่ือดงั BURGEN & LOBSTER  
 ชอ้ปป้ืงถนนออ๊กฟอร์ เดินส ารวจราคาสินคา้คุณภาพดีจากหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั เช่น เซลฟริดจ ์มาร์แอนดส์เปนเซอร์

(เซนตไ์มเคิล) ฯลฯ 
16.30 น. รถรับเพ่ือน าส่งสนามบิน 
18.35 น. เช็คอิน ณ สนามบินฮีทโทรว ์ 
21.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย โดยเท่ียวบินท่ี TG 917 
(10) วนัทีสิ่บ กรุงเทพฯ        (วนัองัคารที ่30 ต.ค. 61) 
16.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
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ENGLAND HI-LIGHT & SCOTLAND GOLF TOUR 21 – 30 ต.ค. 61 

อตัราค่าบริการ (เดินทางอยา่งต ่า 20 ท่าน)   นักกอล์ฟ   ผู้ตดิตาม  

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่     ท่านละ                                                     -TBA-   -TBA-       
พกัหอ้งเด่ียวเพ่ิม ท่านละ      -TBA-   -TBA- 
 
** บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 
** ปกติในองักฤษ จะไม่ค่อยมีหอ้ง 3 เตียง ในกรณีเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าวา่เปิดเป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวา่  
** การเท่ียวในองักฤษ ตอ้งเผื่อเวลาบา้งเพราะรถติดไม่ใช่แค่ลอนดอนเท่านั้น 
** ราคาอาจมีปรับข้ึน-ลง ตามราคาน ้ ามนัท่ีปรับข้ึน-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนั 
เท่านั้น **/ ตัว๋กรุ๊ป เม่ือออกตัว๋แลว้เล่ือนไม่ไดทุ้กกรณี 
 
โรงแรมที่ใช้ในรายการ (หรือเทียบเท่า)     
- WINDERMERE     STONE CROSS MANOR 
- GLASGOW     APEX GLASGOW 
- CARNOUSTIE     CARNOUSTIE GOLF RESORT 
- EDINBURGH     APEX EDINBURGH 
- OXFORD     JURYS INN 
- LONDON     TRAVELODGE  HOTEL 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

-  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดัของสายการบินไทย            - หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะ 
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการ    - ค่าทิปคนขบัรถ 2 ปอนด/์คน/วนั 
- ค่าอาหารตามรายการ / กลางวนั 4 ม้ือ + ค ่า 7 ม้ือ                              - ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
- ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ                 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจ าตวั) 
อตัราค่าบริการไม่รวม  

-      ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าเคร่ืองด่ืมพิเศษ  ฯลฯ 
- ค่าสมัภาระท่ีมีน ้ าหนกัเกิน 30 กก. 
- ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากการท าหนงัสือเดินทางหายทุกกรณี 
- ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (หากตอ้งการ) 

 

การจองและช าระเงนิ 

- กรุณาช าระมดัจ างวดท่ี 1 ท่านละ 50,000 บาท ภายในไม่เกินวนัที ่  
- ช าระงวดสุดทา้ย ภายในไม่เกินวนัท่ี  
- กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 20-30 วนั / ไม่เกินวนัท่ี  
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การยกเลกิ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย    ช่วงปีใหม่/สงกรานต์ เป็น 45 วนั  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วนั หกัค่ามดัจ า 10,000.-บาท  ช่วงปีใหม่/สงกรานต์ เป็น 26-44 วนั 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (20,000.-บาท)  ช่วงปีใหม่/สงกรานต์ เป็น 20-25 วนั 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของราคาทวัร์  ช่วงปีใหม่/สงกรานต์ เป็น 4-19 วนั 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี หกัค่าใชจ่้าย 100% 
หมายเหตุ   

** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าชา้ของสายการบิน การนดัหยดุงาน การประทว้ง

จลาจล ภยัธรรมชาติทุกชนิด อาทิ แผน่ดินไหว, ฝนตกหนกั, น ้าท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ 

** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุ

งาน, การประทว้งจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

** เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี

ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 

** บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินคา่ทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้ออกเมือง 

อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

** ราคาอาจมีการปรับข้ึน หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคาน ้ ามนัท่ีข้ึน โดยมีเอกสารยนืยนัจากสายการบิน 

** สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีา ประมาณ 5,600 บาท โดยปริยาย (ไม่คืนทุกกรณี หากมีการยืน่วซ่ีาแลว้)  

** ใน 1 วนั คนขับรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกนิ 12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน   20.00 น. 

หากมกีารเสียเวลาระหว่างวนั โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่น 

** ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธ

การเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติเราใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

การโอนเงินเขา้บญัชีบริษทัฯ : ช่ือบญัชี ช่ือบญัชี นางปวีณา  เกตเุกลา้  

 
ธนาคาร สาขา ประเภทบญัชี หลายเลขบญัชี 

ไทยพาณิชย์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ออมทรัพย์ 157-2-01122-4 

กสิกรไทย ยอ่ยโชคชยั 4 ออมทรพัย ์ 640-2-18772-5 

 เพื่อความสะดวกและปลอดภยัทุกประการ กรุณาใชว้ธีิโอนเงินเขา้บญัชีบริษัทฯ ดา้นบนแลว้ส่ง FAX ใบ PAY IN มาท่ี

หมายเลขแฟ็กซ ์0-2931-1177 และ 0-2931-0078 หรือท าการ SCAN ส่งมายงั e-mail: abacus@goholidaynow.com โดย

ระบุช่ือของท่าน และเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ท่ีดแูลท่าน จากน้ันบริษัทจะออกใบส าคญัรบัเงิน แลว้ส่งกลบัใหท่้านไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้ 

บริษัท อบาคัสทราเวิล เซอร์วิส จ ากัด 

โทร. 0-2538-2287 (10 สาย), 0-2935-9270 

แฟ็กซ.์ 0-2931-1177, 0-2931-0078 

e-mail : abacus@goholidaynow.com 

http : // www.goholidaynow.com 

[DATA-ABACUS : 21-30 OCT'18 THE OPEN 2018 SCOTLAND GOLF by Nook/14052018/ARK] 
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เอกสารยืน่วซ่ีาองักฤษ  
1. หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีเหลืออายใุชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และตอ้งมีหนา้วา่งท่ียงัไม่ประทบัตรา 3 หนา้ข้ึนไป โดยมี 1 

แผน่ท่ีดา้นหนา้และดา้นหลงัวา่ง) โปรดตรวจดูอยา่งละเอียด (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5x2 นิว้ หรือ 3.5x4.5 เซนตเิมตร หรือ มขีนาดเท่ารูปหน้าในหนงัสือเดนิทาง (PASSPORT) จ านวน 2 รูป (ไม่

สวมแวน่ตา หนา้ตรง และฉากหลงัสีขาวเท่านั้น) ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน  อดัจากฟิลม์หรือโพลารอยดเ์ท่านั้น 
3. หลกัฐานการงาน  

 พนกังานบริษทั  ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ  ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือนและวนัเขา้ท างาน  
และวนัท่ีอนุญาติใหล้างาน 

 ขา้ราชการ ใชห้นงัสือรับรองต าแหน่งจากตน้สงักดั เป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นตอ้งระบุวา่ไปต่างประเทศ) กรณี
เกษียณอาย ุใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

 เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรือหนงัสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุน้ส่วน 
 นกัเรียน / นกัศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 

กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์, แฟ็กซ์ทีท่ างาน, เบอร์โทรศัพท์ทีบ้่าน และเบอร์มอืถอื  
4. หลกัฐานการเงิน  ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือฝากประจ ายอ้นหลงั 6 เดือนเท่านั้น (ไม่รับกระแสรายวนั) และ ปรับ

ยอดเป็นปัจจุบนั 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน / ในกรณีท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ใชส้ าเนาสูติบตัร  
6. ส าเนาใบส าคญัสมรส , หรือหยา่ (กรณีท่ีสมรสแลว้ หรือหยา่แลว้), ส าเนาใบส าคญัเปล่ียนช่ือ หรือนามสกลุ (ถา้มี) 
7. หนงัสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายไุม่เกิน 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา หรือ เดินทางไป

กบัท่านใดท่านหน่ึง ท าท่ีเขต หรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
8. ท่านเคยเดินทางเขา้องักฤษหรือไม่ .... เคย   ..... ไม่เคย  
9. หากท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาจากประเทศเหล่าน้ี องักฤษ, แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด,์ อเมริกา, กลุ่มประเทศในยโุรป โปรด

แจง้  .............. ไม่เคย  / ............... เคย โปรดระบุ..................................................... 
10. ท่านเคยมีพาสปอร์ตเล่มเก่าหรือไม่ ...... มี (จ านวน .... เล่ม)  / .... ไม่มี 
*** ผู้เดนิทางทุกคน (ยกเว้นเดก็ต า่กว่า 5 ปี) ต้องมาท าการสแกนนิว้มอื ทีศู่นย์รับเร่ือง VFS องักฤษ โดยบริษัทฯ จะจดัเตรียม

เอกสารและนัดวนั เวลาทีแ่น่นอนอกีคร้ัง *** 

*** การพิจารณาวา่จะใหว้ซ่ีาหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใชบ้ริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้ง จะช่วยใหก้าร
พิจารณาง่ายข้ึน   

 

 

 

 

 

 

 

เราสร้างความประทบัใจ  ในความแตกตา่ง  ด้วย  “คุณภาพ” และ “บริการ” 
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ข้อมูลส าหรับยืน่วซ่ีาองักฤษ 
กรุณากรอกข้อความเป็นภาษาองักฤษ 

ช่ือ...................................................................สกลุ............................................................................................. 
กรุ๊ป ....................................................................... วนัเดินทาง .......................................................................... 
เจา้หนา้ท่ีบริษทั คุณ............................................................... แฟ็กซ์ 0-2676-1156, 0-2676-4644, 0-2676-3346 

1. พาสปอร์ตเล่มท่ีจะใชเ้ดินทางเป็นพาสปอร์ตเล่มแรกหรือไม่.............................................................................. 
2. โปรดระบุ เลขท่ี พาสปอร์ต เล่มก่อนหนา้น้ี...................................................................................................... 
3. คุณไดอ้าศยัตามท่ีอยูท่ะเบียนบา้นมานานเท่าไหร่............................................ปี....................................เดือน 
4. เบอร์โทรศพัทบ์า้น....................................มือถือ........................................ท่ีท างาน........................................ 
5. อีเมลล.์......................................................................................................................................................... 
6. ช่ือ-สกลุ บิดา .............................................................................................................................................. 

วนั เดือน ปี เกิด ................................................. สถานท่ีเกิด....................................................................... 
7. ช่ือ-สกลุ มารดา............................................................................................................................................. 

วนั เดือน ปี เกิด ................................................. สถานท่ีเกิด....................................................................... 
8. กรณีท่านท่ีแต่งงานแลว้ ( ทั้งจดทะเบียนสมรส และ ไม่จดทะเบียนสมรส ) 

ช่ือ-สกลุ คู่สมรส............................................................................................................................................ 
สญัชาติ........................................................วนั เดือน ปี เกิด........................................................................ 
ท่ีอยูข่องคู่สมรส............................................................................................................................................. 
คู่สมรสจะเดินทางไปประเทศองักฤษกบัท่านดว้ยหรือไม่.................................................................................. 
ช่ือ-สกลุ ของบุตร......................................................................................................................................... 
วนั เดือน ปี เกิด ...................................................สถานท่ีเกิด....................................................................... 
ท่ีอยู.่............................................................................................................................................................. 
เลขท่ี พาสปอร์ต...........................................จะเดินทางไปประเทศองักฤษกบัท่านดว้ยหรือไม่.......................... 
ช่ือ-สกลุ ของบุตร.......................................................................................................................................... 
วนั เดือน ปี เกิด ..................................................สถานท่ีเกิด....................................................................... 
ท่ีอยู.่............................................................................................................................................................. 
เลขท่ี พาสปอร์ต...........................................จะเดินทางไปประเทศองักฤษกบัท่านดว้ยหรือไม่.......................... 
ช่ือ-สกลุ ของบุตร.......................................................................................................................................... 
วนั เดือน ปี เกิด ....................................................สถานท่ีเกิด..................................................................... 
ท่ีอยู.่........................................................................................................................................................... 
เลขท่ี พาสปอร์ต...........................................จะเดินทางไปประเทศองักฤษกบัท่านดว้ยหรือไม่.......................... 

9. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษ ภายใน 10 ปี ท่ีผา่นมาหรือไม่................................................................... 
ถา้เคยโปรดระบุวนัท่ีเคยเดินทางเขา้...........................................วนัท่ีเดินทางออก........................................... 
โปรดระบุ เลขท่ี วซ่ีาองักฤษ ( อยูท่ี่มุมขวาบนของหนา้วซ่ีา ) ........................................................................... 

10. รายไดท่ี้ท่านไดต้่อเดือน.............................................บาท ค่าใชจ่้ายต่อเดือน.................................บาท 
แต่ละเดือนคุณตอ้งใหเ้งินกบัสมาชิคครอบครัวของคุณเท่าไหร่......................................................................... 

11. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาจากประเทศท่ีจะเดินทางหรือไม่  
       ไม่เคย  เคย โปรดระบุประเทศ ................................................... วนัท่ี ...........................................  
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