
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charming ENGLAND 
อังกฤษ 11 วนั 8 คืน 
** บินตรงสู่มหานครลอนดอน ** 

 

โดยสายการบิน 
 

ชมสโตนเฮ้นจ ์1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย ์แวะเมืองบาธพร้อม
เข้าชมพิพิธภณัฑ ์

ล่องเรือทะเลสาบวินเดอรเ์มียร ์และ ล่องเรือแม่น ้าเทมส์
ในมหานครลอนดอน 

เหล่า FC ถ่ายรปูกบัสนามโอลดท์ราฟฟอรด์และสนามแอนฟิลด ์

Charming ENGLAND 
 

พกั Hilton London Kensington 



 

 

เพลินกบัเมนูหลากหลาย Fish & Chip, Whole Lobster ท่ีร้าน  
Burger & Lobster, อาหารไทยและเป็ดย่างต้นต ารบั Four 

Season  

ชมแชะในกรงุลอนดอน พระราชวงับคัก้ิงแฮม บ๊ิกเบน 
ทาวเวอรบ์ริดจ ์ลอนดอนอาย 

ช้อปป้ิงมหานครลอนดอนและ Bicester Village 

อิสระเตม็วนัจใุจ ณ มหานครลอนดอน 
 
บริษทัฯ...ขอแนะน ำรำยกำรเทีย่วแบบองักฤษลว้นและมีเวลำช้อปป้ิง ดงัน้ี 

ลอนดอน มหานครตลอดกาล ทีต่ัง้ของทีส่ าคญัๆ เช่น พระราชวงับัก๊กิง้แฮม สะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์ หอนาฬกิาบิก๊เบน  
ลอนดอนอายส ์ มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนออ็กซฟอรด์ ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของมหานครลอนดอน 

แอมสเ์บอรรี์ ่ ชมสโตนเฮน้จ ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคก่อนประวตัศิาสตร ์ ชมอทิธพิลในอดตีของชาวโรมนัโบราณที ่
เมอืงบาธพรอ้มเขา้ชมพพิธิภณัฑ์  

สแตรทฟอรด์อพัอนเวอน ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำเอวอน มชีือ่เสยีงในดำ้นกำรเป็นเมอืงแห่ง
วรรณกรรมองักฤษ และบำ้นเกดิของเชค็สเปียรก์วอีงักฤษชือ่ดงักอ้งโลก  

วินเดอรเ์มียร ์ เมอืงแห่งเขตเลคดสิทรคิทำงฝัง่ตะวนัตกของเกำะองักฤษ ดนิแดนที ่
เชือ่มต่อกนัดว้ยทะเลสำบและแม่น ้ำ อกีทัง้ยงัมทีะเลสำบตดิชำยฝัง่ทะเลทีม่ี
ทศันียภำพ และธรรมชำตอินังดงำม   

ลิเวอรพ์ลู เมอืงดงัทีท่า่นคุน้ชือ่จากฟุตบอลพรเีมยีรล์ทีีม่สีนามแอนฟิลดเ์ป็นสนามฟุตบอลหลกัของทมีลเิวอรพ์ูล เมอืง
ทีม่กีจิกรรมท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก 

แมนเชสเตอร ์ เมอืงอุตสาหกรรมดา้นการทอผา้มาตัง้แต่ศตวรรษที ่16 และยงัเป็นเมอืงใหญท่างธุรกจิการคา้ทีส่ าคญัและ
เป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ชีือ่เสยีงและเป็นเมอืงของสโมสรฟุตบอลชือ่ดงัอย่างแมนเชสเตอรย์ไูนเตด็  

ยอรก์  เป็นเมอืงทำงตอนเหนือของประเทศองักฤษทีถ่อืเป็นเมอืงเก่ำแกท่ีส่ ำคญัอย่ำงมำก
ในอดตีของประเทศองักฤษ ตวัเมอืงยอรก์ยงัคงรกัษำกลิน่อำยควำมเป็นเมอืง
โบรำณทีเ่ตม็ไปดว้ยสถำปัตยกรรมเก่ำแก่มำกมำยพรอ้มดว้ยก ำแพงเมอืงทีย่งัคง
ตัง้ตระหงำ่นลอ้มรอบเมอืง  

เลสเตอร ์ เมอืงทีต่ัง้อยู่ในเขตมดิแลนดต์ะวนัออกขององักฤษ มปีระวตัศิำสตรย์ำวนำนและถอื
เป็นเมอืงทีเ่ก่ำแกท่ีสุ่ดแหง่หนึง่ของประเทศองักฤษ และยงัเป็นเมอืงทีม่คีวำม
หลำกหลำยทำงวฒันธรรม  



 

 

ออ็กซ์ฟอรด์  เมอืงทีอ่ยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศองักฤษ เมอืงทีม่คีวามหลากหลายของเชื้อชาตแิละเตบิโตเรว็
มากทีสุ่ด รวมถงึเป็นเมอืงทีม่สีถำนทีท่่องเทีย่วทีม่ปีระวตัศิำสตรท์ีย่ำวนำน 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  14-24 ก.พ. / 21-31 มี.ค.2565 
  4-14 เม.ย. / 25 เม.ย. - 5 พ.ค.2565 

  
วนัแรก  สนำมบินสวุรรณภมิู 
21.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าระหวา่งหมายเลข 

2-3  เคาน์เตอรส์ายการบิน Thai Airways International เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW D 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุา
ตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการ
จองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซีร่ี
และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลา
การเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง ลอนดอน (องักฤษ)-สโตนเฮ้นจ-์บำธ-สแตรทฟอรด์อพัอนเวอน 

00.15 น. ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ บินตรงสู่มหานครลอนดอน โดยสายการ
บิน Thai Airways International เท่ียวบินท่ี TG-910 

** ชว่งวนัเดนิทำงเดอืน เม.ย. เวลำบนิเปลีย่นเป็น 00.55 น.และเดนิทำงถงึสนำมบนิฮทีโทรวเ์วลำ 
07.15 น. ** 

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโทรว ์กรงุลอนดอน น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้
เมอืงและศุลกำกร จำกนัน้ตรวจรบักระเป๋ำและสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ น ำท่ำน
เดนิทำงสู่ เมืองแอมสเ์บอรร่ี์ Amesbury ในเขตทุ่งหญำ้แอมสเบอรร์ี ่(ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมเสาหินสโตนเฮ้นจ ์Stonehenge จดัเป็น
กลุ่มของแท่งหนิขนาดยกัษ์ 112 กอ้นทีต่ัง้เรยีงเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง โดดเด่นอยู่กลางทุ่งหญา้อนักวา้ง
ใหญ่บนทีร่าบซอลสบ์ูรีใ่นบรเิวณตอนใตข้องประเทศองักฤษ หนิบางกอ้นถูกตัง้ขึน้ บางกอ้นกถ็กูวางนอนลง 
โดยทบัซอ้นกบัหนิกอ้นอื่นๆ นักโบราณคดเีชื่อว่ากลุ่มกองหนิน้ีถกูสรา้งขึน้เมื่อประมาณหลายพนัปีก่อน
ครสิตกาล จากการค านวณหาอายุโดยใชว้ธิตีรวจวเิคราะหค์ารบ์อนกมัมนัตรงัสไีดป้ระมาณว่าหนิกอ้นแรก
ถูกวางตัง้แต่เมื่อประมาณ 2,000-1,300 ปีก่อนครสิตกาล ในขณะทีท่ฤษฎอีื่นๆ ระบุว่า เฮนส ์แปลว่ากลุ่มหนิ
หรอืไมเ้รยีงกนัเป็นวงกลม กลุ่มหนิเหล่านี้ไดถู้กสรา้งขึน้ประมาณ 2,500 ปีก่อนครสิตศ์กัราช หรอืบางที
อาจจะเป็นสถานทีท่ าพธิทีีศ่กัดิส์ทิธิซ์ึง่เกีย่วขอ้งกบัการบูชาพระอาทติยเ์พราะกลุ่มกอ้นหนิวางแนวเป็น
เสน้ตรงกบัดวงอาทติย ์ดงันัน้จงึเป็นกองหนิประหลำด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุค
ก่อนประวตัศิำสตรม์ำกกว่ำ 4,000 ปีมำแลว้ ทีปั่จจบุนักย็งัไม่สำมำรถสรุปขอ้เทจ็จรงิ



 

 

ไดว้่ำใครสรำ้ง? เพื่ออะไร? มแีตก่ำรวเิครำะหแ์ละคำดเดำ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ 
เมืองบาธ เมอืงอำบน ้ำแรท่ีม่อีทิธพิลมำตัง้แต่ยุคเรอืงอ ำนำจของอำณำจกัรโรมนั
โบรำณ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง Slug and Lettuce Restaurant in Bath 

บ่าย น ำท่ำนเข้าชมภายในของโรงอาบน ้าแร่ร้อนทีส่รำ้งขึน้มำตัง้แต่ยุคโรมนั
โบรำณ โดยมกีำรตกแต่งอย่ำงงดงำม ปัจจุบนัน ้ำพุรอ้นน้ีกย็งัมปีรมิำณนับลำ้นนับ
แสนแกลลอน ดว้ยอุณหภมูริะดบั 45-46 องศำเซลเซยีส ซึง่หลกัฐำนบ่อน ้ำพุรอ้น
และซำกอำคำรเก่ำแก่ทีห่ลงเหลอือยู่นี้ ท ำใหเ้มอืงบำธไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นเมอืง
มรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกในปี ค.ศ.1987 เข้าชมพิพิธภณัฑน์ ้าแร่ร้อน
โรมนั ซึง่มปีระวตักิำรคน้พบทีน่่ำสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอำคำรส ำคญัของเมอืงคอื
บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบ่อน ้ำแร่รอ้นคงิส ์ส่วนทีส่องคอื บรเิวณวดั และส่วนทีส่ำมคอื 
บรเิวณทีเ่ปิดบรกิำรใหน้ักท่องเทีย่วหรอืชำวเมอืงใชบ้รกิำรน ้ำแร่ ซึง่มทีัง้สระว่ำย
น ้ำ, บ่อน ้ำแร่รอ้น-เยน็, หอ้งอบไอน ้ำ และส่วนทีเ่ป็นเตอรก์ชิบำธ (Turkish Bath) และให้
ท่ำนไดช้มิน ้ำแร่ทีจ่ดัใหก้บันกัทอ่งเทีย่วเท่ำนัน้  จำกนัน้น ำท่ำนชมเมอืงอำคำร
บำ้นเรอืนถูกสรำ้งขึน้ในยุคจอรเ์จีย้น ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพำะตวัอกีทัง้อำคำรรอยลั 
เครสเซ่น กลุ่มอำคำรรปูครึง่วงกลมทีม่สีถำปัตยกรรมแปลกตำ ท ำใหเ้มอืงบำธมี
เสน่หไ์ม่น้อย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองสแตรทฟอรด์อพัอนเวอน หรอื 
เมืองสแตรทฟอรด์ เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำเอวอน ซึง่มชีื่อเสยีงในดำ้นกำรเป็น
เมอืงแห่งวรรณกรรมองักฤษ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Cafe Rouge Restaurant 
น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดำว Hotel Mercure Stratford หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีส่าม สแตรทฟอรด์อพัอนเวอน-ลิเวอรพ์ลู 

เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
น ำท่ำนชม เมืองสแตรทฟอรด์-อพัอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon หรอื เมืองส
แตรทฟอรด์ และถ่ำยรปูกบั The Almshouse บำ้นเรอืนโบรำณทีก่่อสรำ้งดว้ยไม้
ตัง้แต่ปี ค.ศ.1417-18 ผ่ำนช่วงของกำรปฏริปูมำหลำยครัง้ และถ่ำยรปูกบัอำคำร
ศำลำว่ำกำรเมอืง อำคำรทีม่คีวำมเก่ำแก่, สวยงำมและมชีื่อเสยีงทีสุ่ดในใจกลำง
เมอืงนี้ ทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ส ำนักงำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วกบัทำงรำชกำรของเมอืงนี้ และถ่ำยรปู
ภำยนอกกบับำ้นของวลิเลีย่ม เชค็สเปียร์ กวแีละนักเขยีนบทละครชำวองักฤษ 
ไดร้บัยกย่องทัว่ไปว่ำเป็นนักเขยีนผูย้ิง่ใหญ่ขององักฤษและของโลก มกัเรยีกขำน
กนัว่ำเขำเป็นกวแีห่งชำตขิององักฤษ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองลิเวอรพ์ลู 



 

 

Liverpool (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) เมอืงทีม่กีจิกรรมท่องเทีย่วทีไ่ดร้บั
ควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกโดยเฉพำะคนทีเ่ป็นสำวกของหงสแ์ดงลเิวอรพ์ลูตอ้งไม่
พลำดมำเยอืนเมอืงนี้สกัครัง้หนึ่ง 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี Chung Ku Chinese Restaurant 

บ่าย น ำท่ำนชมเมืองลิเวอรพ์ลู แวะถ่ำยรปูกบัมหำวหิำรลเิวอรพ์ลู Liverpool Cathedral 
วหิำรทีม่ขีนำดใหญ่ทีสุ่ดของเมอืง, อำคำรรอยลัไลเวอร ์Royal Liver Building อำคำรที่
มคีวำมโดดเด่นมำกทีสุ่ดของเมอืง ดำ้นบนสุดของอำคำรประดบัดว้ยนกไลเวอร ์2 
ตวั ทีม่ขีนำดใหญ่ทีสุ่ดในเมอืง สญัลกัษณ์ของเมอืงลเิวอรพ์ลู ซึง่อำคำรทีม่นีกไล
เวอรป์ระดบัอยู่นัน้จะพบไดม้ำกมำยในเมอืงลเิวอรพ์ลู เดมิเคยเป็นอำคำรทีม่คีวำม
สงูทีสุ่ดในโลก เป็นทีต่ัง้ของบรษิทั Royal Liver Insurance และเป็นสิง่ก่อสรำ้งทีป่ระดบั
น่ำนฟ้ำของเมอืงลเิวอรพ์ลูมำนำนกว่ำ 100 ปี ตวัอำคำรสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1911 มี
ควำมสงู 90 เมตร ประกอบไปดว้ยหอนำฬกิำ 2 แห่งทีม่ขีนำดใหญ่ว่ำหอนำฬกิำ
บิก๊เบนในกรุงลอนดอน มโีครงสรำ้งคอนกรตีทีแ่ขง็แรงและมคีวำมงดงำมของกำร
ออกแบบในตอนตน้ศตวรรษที ่20 ตัง้อยู่ใจกลำงเมอืงลเิวอรพ์ลู ปัจจบุนัยงัคงเป็น
ทีต่ัง้ของบรษิทัประกนัไลเวอรเ์ชน่เดมิ น ำท่ำนแวะถ่ำยรปูกบัอำคำรท่ำเรอืและ
คลงัสนิคำ้ Albert Dock ทีไ่ดร้บักำรออกแบบอำคำรโดยเจสฮำรท์ลีแ่ละฟิลปิอำรว์คิ 
และเปิดใชใ้นปี ค.ศ.1846 สรำ้งดว้ยโครงสรำ้งทีเ่ป็นเหลก็เป็นแห่งแรกๆ ของสมยันัน้
โดยยดึแนวคดิป้องกนักำรเกดิอคัคภียักบัคลงัสนิคำ้ จำกกำรสรำ้งเดมิและไดร้บั
กำรปรบัปรุงมำโดยตลอดจนไดร้บัควำมนยิมในดำ้นกำรขนถ่ำยสนิคำ้และกำร
จดัเกบ็สนิคำ้ มกีำรพฒันำจนกลำยเป็นท่ำจอดเรอืขนำดใหญ่ ปัจจุบนัยงัเป็น
สถำนทีท่ีส่ ำคญัของเมอืงจนไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทำงทะเลจำก
องคก์ำรยเูนสโก ้รวมถงึชมควำมงดงำมของอำคำรท่ำเรอืบรเิวณ Port of Liverpool 
หนึ่งในสถำนทีส่ ำคญัทัง้สำมแหง่ของเมอืงลเิวอรพ์ลู ทีไ่ดร้บักำรขึน้ทะเบยีนจำก
องคก์ำรยเูนสโกเ้ช่นเดยีวกนั อำคำรออกแบบโดย เซอรอ์ำรโ์นวด ์ทอรเ์นอรี ่และ 
เอฟบ ีฮอบส ์สรำ้งขึน้ตัง้ปี 1904 จนถงึ ปี 1907 ดว้ยอำคำรคอนกรตีเสรมิเหลก็ ใน
แบบบำรอ็ค มโีดมขนำดใหญ่อยูบ่นยอด พรอ้มชมอำคำรทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงคอือำคำร
ควินำรด์ Cunard Building ใหเ้วลำท่ำนเดนิเล่นและถ่ำยรปูกบัอำคำรสวยงำม  น ำท่ำน
เดนิทำงสู่สนำมแอนฟิลด ์Anfield Stadium สนำมกฬีำของสโมสรฟุตบอลชื่อดงัอย่ำงลิ
เวอรพ์ลู สนำมฟุตบอลทีเ่ป็นต ำนำนและมชีื่อเสยีงของประเทศองักฤษและเป็น
สโมสรทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัในวงกำรฟุตบอลโลก ใหท้่ำนชมภำยนอกและถ่ำยรปูกบั
สนำมแอนฟิลดแ์ละใหท้่ำนไดม้เีวลำเลอืกซื้อสนิคำ้ที ่Mega Store ส ำหรบัแฟนคลบั
ของทมีลเิวอรพ์ลู   



 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง Wildwood-Liverpool Restaurant  
 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดำว Novotel Liverpool Centre Hotel หรอืระดบั

เทยีบเท่ำ 

 
วนัทีสี่ ่  ลิเวอรพ์ลู-แมนเชสเตอร ์

เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงแมนเชสเตอร ์Manchester (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.45 
ชัว่โมง) เมอืงดงัทีเ่ป็นสถานทีต่ัง้ของสโมสรฟุตบอลชื่อกอ้งโลกอย่างแมนเชอสเตอรย์ไูนเตด็สโมสรทีเ่ป็นที่
รูจ้กักนัเป็นอย่างดใีนการแขง่ขนัฟุตบอลพรเีมยีรล์กี และยงัเป็นเมอืงใหญท่างธุรกจิการคา้ทีส่ าคญัและเป็น
เมอืงอุตสาหกรรมทีม่ชีื่อเสยีง น าท่านเดนิทางสู่สนามโอลดท์ราฟฟอรด์ Old Trafford Stadium สนามกฬีา
ของสโมสรทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัในวงการฟุตบอลโลกทีส่รา้งนักเตะฝีเทา้ยอดเยีย่มของทมีปีศาจแดง
แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ มาหลายสมยัทีจ่ดัไดว้่าเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรทีร่วยทีสุ่ดในโลก น าท่านชม
ภายนอกและถ่ายรปูกบัสนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ สนามฟุตบอลชื่อดงัของประเทศองักฤษ และอสิระให้
ท่านเลอืกซื้อของทีร่ะลกึหลากหลายชนิดจากทมีฟุตบอลดงัทีค่ณุชื่นชอบจากรา้นคา้ Mega Store ของสนาม
โอลดท์ราฟฟอรด์ 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี New Emperor Restaurant  

บ่าย น าท่านชมเมอืงแมนเชสเตอรเ์ป็นเมอืงหลวงทางดา้นการคา้และวฒันธรรม เป็นศูนยก์ลางดา้นศลิปะสื่อและ
การศกึษาทีม่ชีื่อเสยีง ชมอาคารทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมในช่วงยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยา เช่น อาคารพพิธิภณัฑ ์ 
โรงละครโอเปร่า หรอืไมว่่าจะเป็นบรเิวณ Castlefield เมอืงทีไ่ดร้บัการออกแบบใหเ้ป็น "Urban Heritage 
Park" ซึง่เป็นสถานทีท่ีด่เียีย่มในการเริม่ตน้เดนิเล่นในเมอืงแมนเชสเตอรแ์ละท่ามกลางบา้นเรอืนสไตล์
วคิตอเรยีทีไ่ดร้บัการบูรณะอย่างสวยงามตามคลองเก่าหรอืผ่านทางทีส่รา้งขึน้ใหม่ อาทเิช่น ป้อมโรมนั, 
คลองบรดิจว์อเตอร ์สรา้งขึน้เพือ่ขนส่งถ่านหนิจากเหมอืงทีว่อรส์ลีย่แ์ละรวมถงึคลงัสนิคา้เก่าอกีจ านวนมาก
ทีไ่ดร้บัการบูรณะและกลายเป็นส านักงานรา้นคา้โรงแรมและภตัตาคารต่างๆ และสามารถเดนิเล่นไดก้บั
จตัุรสัทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงไดแ้ก ่จตัุรสัเซน้ตแ์อนน์, ถนนคงิ เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืงดว้ยเมนู Fish & Chip ที ่Slug and Lettuce restaurant Albert 
Square Manchester 

 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดำว Hotel Novotel Manchester West หรอืระดบั
เทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่า  แมนเชสเตอร-์วินเดอรเ์มียร ์

เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองวินเดอรเ์มียร ์Windermere (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) 
เมอืงแห่งเขตเลคดสิทรคิทำงฝัง่ตะวนัตกของเกำะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ชื่อมต่อกนั



 

 

ดว้ยทะเลสำบและแม่น ้ำ อกีทัง้ยงัมทีะเลสำบตดิชำยฝัง่ทะเลทีม่ทีศันียภำพ และ
ธรรมชำตอินังดงำม 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืงดว้ยเมนูแซลมอ่นอบ ณ รำ้น 
Beresford's Restaurant & Pub  

บ่าย น ำท่ำนล่องเรือทะเลสาบวินเดอรเ์มียร ์โดยน ำท่ำนล่องจำกทำ่เรอืเลคไซด์
จนถงึท่ำเรอืโบวเ์นส พรอ้มถ่ำยรปูกบัทศันียภำพอนังดงำมของทะเลสำบทีย่งัคง
สภำพทีเ่ป็นธรรมชำตไิวอ้ย่ำงสมบรณ์ู ซึง่เป็นทะเลสำบน ้ำจดืขนำดใหญม่คีวำม
ยำวประมำณ 18 กโิลเมตรและส่วนกวำ้งทีสุ่ดรำวๆ 1 กโิลเมตรครึง่คนองักฤษเรยีก
กนัว่ำ “ทะเลสำบรบิบิน้” ซึง่เป็นทะเลสำบในลกัษณะไม่กวำ้งนักแต่ยำวเหยยีด
คลำ้ยๆ ผำ้รบิบิน้ทีใ่ชผ้กูของขวญั ทะเลสำบวนิเดอรเ์มยีรเ์ป็น1 ใน 16 ทะเลสำบใน
บรเิวณวนอุทยำนแห่งชำตทิีเ่รยีกว่ำ เลคดสิ-ทรคิต ์Lake District ซึง่อยู่ทำงตะวนัตก
เฉียงเหนือขององักฤษ ในเขตคมัเบรยี และเป็นทะเลสำบทีใ่หญท่ีสุ่ดในละแวกนี้ 
และเลคดนิทรคิตแ์ห่งนี้ยงัเป็นเมอืงบำ้นเกดิของปีเตอร ์แรบบทิ ตวักำรต์ูนทีม่ี
ชื่อเสยีงขององักฤษอกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงทีท่่านสามารถเลอืกเมนูจากหมวดทีท่างรา้นจดัเตรยีมไวใ้ห ้ณ 
รา้น Village Inn Bar & Grill Restaurant อาทเิช่น เมนูสปาเกต็ตีโ้บโลนีสแบบโฮมเมด, ฟิชแอนดช์ปิ,  
ชคิเกน้แอนดเ์บคอนกบัสลดัซซีาร์, เนื้อแพทำนกบัชสี หรอืเมนูไสก้รอกแอนดช์ปิ เป็นตน้ 
(เมนูอำจปรบัเปลีย่นตำมวตัถุดบิทีห่ำไดใ้นแต่ละวนั) 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดำว Hotel Low Wood Bay หรอืระดบั
เทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห่ก  วินเดอรเ์มียร-์ยอรก์-เลสเตอร ์

เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงยอรก์ York เป็นเมอืงทำงตอนเหนือของประเทศองักฤษใน
อำณำเขต Yorkhire ทีถ่อืเป็นเมอืงเก่ำแก่ทีส่ ำคญัอย่ำงมำกในอดตีของประเทศ
องักฤษ ซึง่ตวัเมอืงยอรก์ ในปัจจุบนัน้ีกย็งัคงรกัษำกลิน่อำยควำมเป็นเมอืงโบรำณ
ทีเ่ตม็ไปดว้ยสถำปัตยกรรมเก่ำแก่มำกมำยพรอ้มดว้ยก ำแพงเมอืงทีย่งัคงตัง้
ตระหงำ่นลอ้มรอบเมอืง อยูจ่นท ำใหเ้มอืงแห่งนี้กลำยมำเป็นเมอืงท่องเทีย่วส ำคญั
ขององักฤษทีม่สีิง่ดงึดดูหลำกหลำยรปูแบบ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) 
จำกนัน้น ำท่ำนชมทวิทศัน์ก ำแพงเมอืงโบรำณของเมอืงยอรก์ ทีน่่ำหลงใหลและ
เป็นมนตเ์สน่หข์องเมอืงทำงประวตัศิำสตรท์ีห่อ้มลอ้มดว้ยก ำแพง วหิำรยอรก์ York 
Minster เป็นมหำวหิำรแบบโกธคิขนำดใหญ่ทีป่ระดบัดว้ยกระจกสอีนัสวยงำม, ถนน



 

 

ยุคกลำงอนัโด่งดงัอย่ำงแชมเบลิส ์Shambles เป็นย่ำนกำรคำ้บรรยำกำศคลำสสคิ ที่
ภำยในเตม็ไปดว้ยตกึรปูทรงประหลำดๆจนกลำยเป็นแรงบนัดำลใจในกำรสรำ้ง
ตรอก Diagon Alley ของภำพยนตรช์ุด Harry Potter ทีแ่น่นอนว่ำรำ้นคำ้ภำยในย่ำนน้ีก็
เตม็ไปดว้ยรำ้นคำ้ทีน่่ำสนใจมำกมำย อำท ิรำ้นขำยของจำก Harry Potter รำ้น
ชอ็กโกแลต รำ้นชำ รำ้นเสือ้ผำ้และของกนินำนำชนิด อสิระใหท้่ำนไดเ้ลอืกชือ้
สนิคำ้ตำมอธัยำศยั 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี Restaurant Maxi's  

บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองเลสเตอร ์Leicester เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเขตมดิแลนด์
ตะวนัออกขององักฤษ มปีระวตัศิำสตรย์ำวนำนและถอืเป็นเมอืงทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดแห่ง
หนึ่งของประเทศองักฤษ ยงัคงเหลอืร่องรอยทำงประวตัศิำสตรต์ัง้แตยุ่คยุคเหลก็ ยุค
โรมนั ยคุวคิตอเรยี มำจนถงึยุคปัจจบุนั เป็นเมอืงทีม่คีวำมหลำกหลำยทำง
วฒันธรรม เมอืงนี้ยงัมสีถำนทีท่อ่งเทีย่วทีส่ ำคญัมำกมำย (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 3 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมเมอืงเลสเตอร ์ผ่ำนชมอทุยำนแบรดเกต Bradgatte 
Park เป็นอุทยำนสำธำรณะขนำดใหญแ่หง่หนึ่งในเขตแควน้เลสเตอรเ์ชยีร ์บนเน้ือที่
กว่ำ 2,075 ไร ่ซึง่ประกอบดว้ยป่ำละเมำะ ป่ำไม ้สนำมหญำ้ และบงึน ้ำ เป็นสถำนทีท่ี่
เหมำะส ำหรบักำรพกัผ่อนทีผู่ค้นและชำวเมอืงพำกนัมำปิกนิกรอบๆ สวนแหง่นี้ และ
ผ่ำนชม 

อำคำรของโรงละครบำ้นคลิเวริธ์ Kilworth House Theatre จดัเป็นโรงละครทีม่ี
เอกลกัษณ์เฉพำะและเป็นหนึ่งในโรงละครกลำงแจง้ทีด่ทีีสุ่ดในสหรำชอำณำจกัร 
และผ่ำนชมสนำมเวลฟอรด์ โรด้ Welford Road (ปัจจุบนัเรยีกวำ่ Mattioli Woods Welford 
Road) เป็นสนำมกฬีำของสมำคมรกับีใ้นเมอืงเลสเตอร ์ 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง Bill's Restaurant ใหท้่ำนเลอืกเมนูทีค่ดั
สรรจำกรำ้น อำทเิช่น เมนูเบอรเ์กอร,์ ปลำคอ็ดกบัซอสทำทำร,์ มกักะโรนชีสี, ไก่
ย่ำงและสลดัอโวคำโดหรอืไม่ว่ำจะเป็นเมนูอกไก่ เป็นตน้ (เมนูอำจมกีำรปรบัเปลีย่น
ขึน้อยู่กบัวตัถุดบิในวนันัน้ๆ) 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดำว Holiday Inn Leicester City หรอืระดบั
เทยีบเท่ำ 

 

วนัทีเ่จด็  เลสเตอร-์บิสเตอรวิ์ลเลจ-ออ๊กซ์ฟอรด์-ลอนดอน 

เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   



 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ บิสเตอรวิ์ลเลจ Bicester Village (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 
ชัว่โมง) ทีต่ัง้ของเอ๊ำทเ์ลต็ขนำดใหญ่และมชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งขององักฤษ น ำท่ำนชม
และเลอืกซื้อสนิคำ้แบรนดเ์นมตำ่งๆ ทัง้ขององักฤษและในยุโรป เช่น Anne Fontaine, 
Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY,  Diesel, Dior, Dunhill, 
Ermenegildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling, L'Occitane, Levi's, 
Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith  เป็นตน้ (เพื่อความสะดวกใน
การเลือกซื้อสินคา้ อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัภายใน
เอา๊ท์เลต็) 

บ่าย น ำท่ำนเดนิทางสู่เมืองออ็กซ์ฟอรด์ Oxford เป็นเมอืงทีอ่ยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศองักฤษ 
เป็นเมอืงทีม่คีวามหลากหลายของเชือ้ชาตแิละเตบิโตเรว็มากทีสุ่ด รวมถงึเป็นเมอืงทีม่สีถำนที่
ท่องเทีย่วทีม่ปีระวตัศิำสตรท์ีย่ำวนำน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี คนทัว่
โลกมกัจะรูจ้กัเมอืงนี้ในฐำนะของ “เมอืงแห่งกำรศกึษำ” น ำท่ำนชมสถำนทีต่ัง้ของ
มหำวทิยำลยัออ็กซ์ฟอรด์ University of Oxford ซึง่เป็นมหำวทิยำลยัทีเ่ก่ำแกท่ีสุ่ดใน
โลก และชมภำยนอกของปรำสำทออ็กฟอรด์ Oxford Castle เป็นปรำสำทขนำดใหญ่ 
ซึง่เป็นสถำปัตยกรรมองักฤษในช่วงศตวรรษที ่11-12 ตวัปรำสำทถูกลอ้มรอบดว้ยคู
น ้ำกวำ้ง จำกนัน้ผ่ำนชมพพิธิภณัฑศ์ลิปะและโบรำณคด ีAshmolean Museum เป็น
พพิธิภณัฑม์หำวทิยำลยัแห่งแรกของโลก และยงัไดร้บักำรสถำปนำใหเ้ป็น
พพิธิภณัฑป์ระวตัศิำสตรแ์ละวทิยำศำสตร ์และชมไครสตเ์ชริช์คอลเลจ Christ 
Church College เป็นวทิยำลยัทีใ่หญ่และงำมสงำ่ทีสุ่ดในออ็กซ์ฟอรด์ มชีื่อเรยีกกนังา่ยๆ ว่า 
เดอะเฮา้ส ์ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1525 วทิยาลยัแหง่นี้อยู่ในเครอืของมหาวทิยาลยัแห่งอ๊อกฟอรด์เช่นกนั จากนัน้
น ำชมโบสถ์ซำนตำ มำเรยี Santa Maria Church โบสถพ์ระแม่แห่งอสัสมัชญั หรอืเป็นที่
รูจ้กัในชื่อ โบสถ์ซำนตำมำเรยี อสิระใหท้่ำนไดเ้กบ็ภำพควำมงดงำม สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดนิทางสู่มหานครลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมืองกบัเมนู Whole Lobster เสิรฟ์กบัชิปและสลดั ร้าน 
Burger and Lobster Restaurant  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดำว Hotel Hilton London Kensington หรอืระดบั
เทยีบเท่ำ 

 
วนัทีแ่ปด ลอนดอน 

เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่ำนชมมหานครลอนดอน เมอืงหลวงของสหราชอาณาจกัรและเป็นเมอืงใหญท่ีสุ่ดในสหภาพยุโรป 

มปีระชากรกว่า 7.5 ลา้นคน ถอืเป็นหนึ่งในเมอืงศูนยก์ลางทางดา้นธุรกจิ การเมอืงและวฒันธรรมของโลก  



 

 

การสื่อสาร, การบนัเทงิ, แฟชัน่และศลิปะ ซึง่เป็นทีย่อมรบัว่ามอีทิธพิลไปทัว่โลก เริม่จำกเกบ็ภำพ
สวยของหอนาฬิกาบ๊ิกเบน Big Ben สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของลอนดอนทีต่ัง้อยู่
เคยีงขำ้งอำคำรรฐัสภำทีส่วยงำมรมิฝัง่แม่น ้ำเทมส ์ใกล้ๆ  กนัเป็นทีต่ัง้ของมหา
วิหารเวสต์มินสเตอร ์Westminster Abbey เป็นหนึ่งในอำคำรทำงศำสนำทีม่ี
ชื่อเสยีงทีสุ่ดของประเทศองักฤษ และเป็นสถำนทีจ่ดัพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษก 
พธิอีภเิษกสมรสและพระรำชพธิพีระศพมำกมำย ทีน่ี่เป็นโบสถท์ีม่ชีื่อเสยีงระดบั
โลกผ่ำนชมสถำนทีส่ ำคญัต่ำงๆ อำท ิบำ้นเลขที ่10, จตัุรสัทรำฟัลกำร,์ อนุสรณ์
แห่งสงครำมทรำฟัลกำรข์องท่ำนลอรด์เนลสนั, ย่ำนโซโห ฯลฯ จำกนัน้น ำท่ำน
ถ่ำยรปูกบั พระราชวงับคัก้ิงแฮม Buckingham Palace ทีป่ระทบัแห่งพระรำชนิี
องักฤษ ชมกำรเปลีย่นยำมของทหำรรกัษำพระองคใ์นชุดเครื่องแบบเตม็ยศ สวม
หมวกพู่สดี ำแตจ่ะเปลีย่นเป็นชุดสเีทำในช่วงฤดหูนำว  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารด้วยเมนูเป็ดย่างสไตลก์วางตุ้มท่ีมช่ืีอเสียงแห่งมหานคร
ลอนดอนกบัซอสลบัสูตรพิเศษของร้าน Four Season Chinese Restaurant  

บ่าย น ำท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืเพื่อน าทา่นล่องเรือในแม่น ้าเทมส ์แมน่ ้าสายหลกัของมหานครลอนดอนและเป็น
แม่น ้าใหญ่ทีไ่หลในองักฤษตอนใตแ้ละเป็นทีรู่จ้กัมากที่สุด เพราะแม่น ้าเทมสไ์หลผ่านใจกลางมหานคร
ลอนดอน ใหท้่านล่องเรอืชมเมอืงและอาคารสถาปัตยกรรมทีง่ดงามของประเทศองักฤษ และใจกลางมหา
นครแห่งนี้ยงัใชเ้ป็นทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์รื่องดงัหลายเรื่อง โดยน าทา่นเริม่จากทาวเวอรอ์อฟลอนดอน 
Tower of London  เดมิทเีป็นพระราชวงัเดมิสรา้งโดยพระเจา้วลิเลยีมที ่1 แห่งองักฤษ เมื่อปี ค.ศ.1078 
เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ซึง่แต่เดมิหอคอยแห่งนี้เป็นทัง้ป้อมปราการ พระราชวงัและทีข่งัโดย 
เฉพาะส าหรบันักโทษทีม่ยีศศกัดิส์งู คลงัเกบ็อาวุธ ทอ้งพระคลงั สวนสตัว ์โรงกษาปณ์หลวง หอเกบ็เอกสาร 
หอดดูาว และเมื่อปี ค.ศ. 1303 เป็นตน้มากเ็ปลีย่นเป็นทีเ่กบ็รกัษามงกุฎและเครื่องราชาภเิษกของสหราช
อาณาจกัร จากนัน้ถ่ายรปูกบัสะพานทาวเวอรบ์ริดจ ์Tower Bridge สะพำนทีข่ ึน้ชื่อว่ำ
เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงลอนดอน เป็นสะพำนยกและสะพำนแขวนอยู่รวมกนัเป็น
หอคอยคู่ จงึท ำใหส้ะพำนแหง่นี้มชีื่อเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่ำ สะพำนหอคอยสขีำว-ฟ้ำ 
จนกระทัง่ถงึท่ำเรอืลอนดอนอำยสใ์หท้ำ่นแวะถา่ยรปูกบัลอนดอนอายส ์London 
Eye ชงิชำ้สวรรคท์ีส่ำมำรถชมววิกรุงลอนดอนไดแ้บบ360องศำและเป็นสญัลกัษณ์
แห่งสหสัวรรษขององักฤษ หรอืทีรู่จ้กัในชื่อมลิเลเนียมวลี Millennium Wheel ตัง้อยู่รมิ
ฝัง่ทำงใตข้องแม่น ้ำเทมสเ์ป็นสถำนทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัควำมนยิมและเป็นจุดดงึดดู
นักท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่ำงมำก จำกนัน้ใหเ้วลำท่ำนเดนิเล่นช้อปป้ิงบนถนนอ็
อกซ์ฟอรด์ Oxford Street ยำ่นชอ้ปป้ิงใหญข่องลอนดอนทีท่่ำนจะไดเ้ลอืกซื้อสนิคำ้
คุณภำพเยีย่มจำก มำรค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ ์และหำ้งอื่นๆ อกีมำกมำย 
และเลอืกซื้อเลอืกชมสนิคำ้ทีร่ะลกึ 



 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย ณ ร้าน Papaya Tree Thai Restaurant 
กบัเมนูสุดฮิป ต้มย ากุ้ง, เขียวหวานไก่, กระเพราหมู, ปลาคอ็ดกบัซอส
หวานหวาน เป็นต้น 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดำว Hotel Hilton London Kensington หรอื
ระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีเ่ก้า  ลอนดอน (อิสระเตม็วนั) 

เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 อิสระเตม็วนั (อาหารกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยั ไมม่ีรถโค้ช

ให้บริการ) 

 ท่ำนสำมำรถเดนิเล่นบรเิวณโรงแรมหรอืเลอืกซื้อสนิคำ้จำกรำ้นคำ้ในบรเิวณ
ใกลเ้คยีง หรอืเลอืกแพค็เกจ็กำรท่องเทีย่วเพิม่เตมิภำยในมหำนครลอนดอน    

- พพิธิภณัฑอ์งักฤษ British Museum ตัง้อยู่ในย่านบลูมสบ์รขีองลอนดอน  เป็นสถาบนัสาธารณะทีต่ัง้ขึน้
เพื่ออุทศิใหแ้ก่ประวตัศิาสตรม์ุนษย,์ ศลิปะ และวฒันธรรม เป็นแหล่งของสะสมถาวรของพพิธิภณัฑม์ี
จ านวนราวแปดลา้นชิน้และเป็นหนึ่งในพพิธิภณัฑท์ีม่ขีองสะสมมากทีสุ่ดในโลก และครอบคลุมมากทีสุ่ดใน
ประวตัศิาสตร ์ซึง่ไดม้าจากการเกบ็รวบรวมนับตัง้แต่สมยัของจกัรวรรดอิงักฤษ เป็นตน้มา ท าให้
พพิธิภณัฑส์ามารถบอกเล่าความเป็นมาของมนุษยชาตไิดต้ัง้แตอ่ดตี 

- พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิเป็นสถานทีท่ีแ่สดงถงึความหลากหลาย ทัง้ทางดา้นวทิยาศาสตร ์
พฤกษศาสตร ์กฏีวทิยา และสตัววทิยา และมปีระวตัศิาสตรท์ีย่ ิง่ใหญ่ ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นศนูยก์ลาง
ประวตัศิาสตรท์างธรรมชาตทิีม่ชีื่อเสยีงอกีหนึ่งของโลก  ภายในมกีารจดันิทรรศการโครงกระดกูไดโนเสาร์
หรอืโครงกระดกูปลวาฬสนี ้าเงนิ  

- ตลาด Portobello ขึน้ชื่อในเรื่องของเสือ้ผา้มอืสอง ของสะสม ของเก่า ผกัผลไมแ้ละอาหารอร่อยมากมาย
หลายชนิด ซึง่นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่กม็กัจะไมพ่ลาดทีจ่ะแวะมาชอ้ปป้ิงทีต่ลาดแหง่นี้เช่นกนั และดว้ยตกึ
อาคาร รา้นคา้ทีม่คีวามแปลกตา จงึท าใหต้ลาดแหง่นี้ยิง่ดมูเีสน่หแ์ละน่าหลงใหลมากขึน้ ทัง้ยงัเคยถูกใช้
เป็นฉากหนังของภาพยนตรเ์รื่อง Notting Hill อกีดว้ย  

- Piccadilly Circus สถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีวามดงึดดูและน่าสนใจ โดยเป็นจุดรวมของแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ตม็
ไปดว้ยแสงสแีละความบนัเทงิ ซึง่จะท าใหคุ้ณสมัผสัไดถ้งึความคกึคกัและมชีวีติชวีาแบบทีคุ่ณจะตอ้ง
ประทบัใจ ทัง้ยงัเป็นจุดรวมของถนนหลายสายทีจ่ะน าไปสู่สถานทีส่ าคญัอกีมากมายหลายแห่ง เช่น 
จตัุรสัทราฟัลการ ์เลสเตอรส์แควรแ์ละไชน่าทาวน์ เป็นตน้ โดยทัง้นี้ พคิคาดลิล ีเซอรค์สั กเ็หมาะกบัคนที่
ชอบท่องเทีย่วท่ามกลางแสงสแีละความครืน้เครงทีสุ่ด 

- Houses of Parliament ตกึรฐัสภาทีต่ัง้อยู่บนฝัง่เหนือของแม่น ้าเทมส ์กเ็ป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่วที่
นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่มกัจะไมพ่ลาดเช่นกนั เพราะทีน่ี่มกัจะมกีารจดักจิกรรมสนุกๆ ใหคุ้ณไดต้ื่นตาตื่นใจ
กนัอยู่เสมอ รวมถงึมกีารออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมยัวกิตอเรยีทีห่าชมไดย้ากอกีดว้ย 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Bloomsbury&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_largest_art_museums&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://www.talontiew.com/portobello-market/
https://www.talontiew.com/piccadilly-circus/
https://www.talontiew.com/houses-of-parliament-london/


 

 

ซึง่หากเขา้ไปภายในอาคารกจ็ะพบว่ามคีวามกวา้งขวางมาก โดยมหีอ้งมากถงึ 1100 หอ้งและม ี100 
บนัไดเลยทเีดยีว 

- Camden Market ตลาดแคมเดน ส าหรบัขาชอ้ปไม่ควรพลาดกบัตลาดแคมเดน ซึง่ตลาดแหง่นี้เตม็ไปดว้ย
รา้นคา้มากมาย ทัง้รา้นอาหาร รา้นขายเสือ้ผา้เครื่องประดบั งานหตัถกรรมและอื่นๆ ทีจ่ะท าใหค้ณุไดช้อ้ป
กนัแบบจใุจ สามารถหาของฝาก และยงัมบีรกิารท่องเทีย่วทางเรอืไปตามล าคลองทีจ่ะช่วยสรา้งความผ่อน
คลายไดด้อีกีดว้ย 

จำกนัน้อสิระเขำ้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดำว ดำว Hotel Hilton London Kensington หรอืระดบั
เทยีบเท่ำ 

 

วนัทีสิ่บ  ลอนดอน-สนามบินฮีทโทรว ์

เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 หลงัอำหำรใหท้่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั จนได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่

สนามบินฮีทโธรว ์
11.50 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินฮีทโทรว ์โดยสายการบิน Thai Airways 

International เท่ียวบินท่ี TG-911 

** ก ำหนดกำรเดนิทำง 30 ม.ีค.และเดอืน เม.ย. เวลำเดนิทำงออกจำกสนำมบนิฮทีโทรว ์เปลีย่นเป็น 
12.30 น. และจะเดนิทำงถงึ 
สนำมบนิสุวรรณภูม ิเวลำ 06.00 น.** 

 

วนัทีสิ่บเอด็ สนามบินสวุรรณภมิู 

06.15 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุา
ตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการ
จองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น รายการซีร่ีและ
ได้มีการด าเนินการไว้ลว่งหน้าหลายเดือน เมือ่เปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทาง
อาจม ี การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดยมิได้

รบัแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

https://www.talontiew.com/camden-market-london/


 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ  14-24 ก.พ. / 21-31 มี.ค.2565 
 4-14 เม.ย. / 25 เม.ย. - 5 พ.ค.2565 

 
**ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวซ่ีาและบริการด้านเอกสารและการนัดหมาย ท่านละ 5,900 บาท  

ช าระพร้อมค่ามดัจ าทวัร*์* 
 
*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าภาษนี ้ามนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุต ่ากว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 
 
หมายเหตุ 

• อตัราคา่เดนิทางนี้ตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไมน้่อยกว่า 15 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็**ตามขอ้ก าหนดและ
เงือ่นไขของบรษิทัฯและจะตอ้งช าระมดัจ าหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

• เน่ืองจากอตัราค่าบรกิารทีไ่ม่รวมตัว๋โดยสาร ดงันัน้การสอบถามราคาตัว๋ ขึน้อยู่กบัก าหนดการเดนิทางและจ านวนทีน่ัง่ที่
เป็นไปไดใ้นการส ารองและไดร้บัการยนืยนั (Confirmed) และเงือ่นไขของตัว๋โดยสารขึน้อยู่กบัการก าหนดของสายการบนิ
เป็นส าคญั 

กรณีท่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืร่วมเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้
ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้ 
***การด าเนินการขอวซี่าจะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-21 วนัท าการ ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บั
การสแกนนิ้วมอืจากศูนยร์บัค ารอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งส่งรายละเอยีดโดยการกรอกในใบรายละเอยีดดา้นล่าง และ 
ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง และส่งเอกสารใหค้รบเพื่อท าการนัดหมาย ** 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง สุวรรณภมู-ิฮทีโทรว-์สุวรรณภูม ิชัน้ประหยดั 
• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยค านวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋

โดยสาร หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ 
จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ 

Charming ENGLAND 11D8N-TG ม.ค. - มี.ค.65  เม.ย.65 

ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 99,900 101,900 
ท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 18,900 23,900 
ราคาไม่รวมตัว๋โดยสาร (ส าหรบัท่านทีต่ัว๋โดยสารอยูแ่ลว้และ
ตอ้งการร่วมเดนิทางพรอ้มคณะ) ท่านละ  64,900 70,500 



 

 

• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่  

• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อ านวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าทปิบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถรวมถงึทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางดว้ยตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของ

บรษิทัประกนั) 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด  
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมการยื่นค ารอ้งขอวซี่าและบรกิารดา้นเอกสารและการนัดหมายยื่นวซี่า ท่านละ 5,900 บาท (โดยเรยีกเกบ็

พรอ้มค่ามดัจ าทวัร)์ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิ

ดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสญูหาย 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น คา่เครื่องดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึและไม่มแีจกน ้าดืม่ในระหว่างทวัร ์ยกเวน้น ้าดื่มระหว่างมือ้อาหาร อาท ิมือ้กลางวนัและ

ค ่าทีก่ าหนดไวใ้นรายการทวัร ์
• สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)   
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตทุีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิได ้

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง 
• ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทำงกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมง

ก่อนเดนิทำง 

• ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการเอกสาร ส าหรบัผูโ้ดยสารไทยทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทย (COE) 
• ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า Vaccine Passport 



 

 

• ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการกกัตวัเมื่อมกีารตรวจพบโควดิในชว่งใดๆ 
• ค่ำธรรมเนียมบรกิำรทีพ่กั Alternative State Quarantine (ASQ) กำรกกักนัผูเ้ดนิทำงทัง้ชำวไทยและ

ชำวต่ำงชำตเิขำ้มำในรำชอำณำจกัรไทยหรอืสถำนทีท่ีร่ฐัก ำหนดใหเ้ป็นสถำนทีก่กักนัเพื่อ
กำรเฝ้ำระวงั ป้องกนัและควบคมุโรคโควดิ-19 เป็นระยะเวลำไมน้่อยกว่ำ 1 วนั (กำรเปลีย่นแปลง
จ ำนวนวนัใหด้จูำกประกำศจำกทำงภำครฐัเป็นส ำคญั)   

• ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษเีท่ำนัน้) 
 

การช าระเงิน 
ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 35,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที

หลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 
 
การยกเลิก 
1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 70% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอ
วซี่า และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยที่
เกดิขึน้ 

หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 



 

 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการน าสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สู่
อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวธุปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบตา่งๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไมม่คีมแต่อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้าส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืส่วนประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใต้การประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของส านักงานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 



 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำให้
หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี
ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียง

พบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัใน

เมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั 
และไมม่อี่ำงอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมี
ลกัษณะแตกต่ำงกนั 

5. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั 
และไมม่อี่ำงอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมี
ลกัษณะแตกต่ำงกนั 

 
 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 ส่งแจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์กำรจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไม่หมดอำยุ และ
จะตอ้งมอีำยุไม่ เหลอืไม่น้อยกวำ่ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รำยละเอยีดส่วนตวั
เพิม่เตมิ เมื่อทำงบรษิทัฯ ไดเ้อกสำรครบทุกท่ำนทีเ่ดนิทำงแลว้ จะเริม่
ด ำเนินกำรลงทะเบยีนตำมขัน้ตอนทีป่ระเทศปลำยทำงก ำหนด 

ขัน้ตอน 2 ส่งแบบฟอรม์กรอกรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรนัดหมำยกำรท ำวซี่ำโดยละเอยีด 
เพื่อทำงเจำ้หน้ำทีจ่ะด ำเนินกำรนัดหมำยยื่นวซี่ำพรอ้มเอกสำรประกอบ
เบือ้งตน้ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรท ำนัดหมำย 

ขัน้ตอน 3 ท่ำนช ำระเงนิค่ำทวัรส่์วนทีเ่หลอืก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อยก่อนกำรเดนิทำง 
15 วนั เพื่อทีท่ำงบรษิทัจะ 

ไดน้ ำไปเป็นค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ในกำรเดนิทำงของคณะทวัร ์

 
 



 

 

เงื่อนไขการได้รบัวคัซีนท่ีครบโดสแล้ว และเดินทางเข้าประเทศองักฤษ 

AstraZeneca เขำ้ประเทศองักฤษได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Pfizer เขำ้ประเทศองักฤษได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Moderna เขำ้ประเทศองักฤษได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Moderna Takeda เขำ้ประเทศองักฤษได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Vaxzevria เขำ้ประเทศองักฤษได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Johnson &Johnson เขำ้ประเทศองักฤษได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Covishield เขำ้ประเทศองักฤษได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Sinovac เขำ้ประเทศองักฤษได ้กกัตวั 10 วนั 

Shinopharm เขำ้ประเทศองักฤษได ้กกัตวั 10 วนั 

Sinovac+AstraZeneca เขำ้ประเทศองักฤษได ้กกัตวั 10 วนั 

ไม่ได้รบัวคัซีน เขำ้ประเทศองักฤษได ้กกัตวั 10 วนั  
ตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทำง 
วนัที ่2 ของกำรกกัตวัเมื่อเดนิทำงเขำ้องักฤษ ตรวจ PCR-test 
วนัที ่8 ของกำรกกัตวัเมื่อเดนิทำงเขำ้องักฤษ ตรวจ PCR-test 

** เง่ือนไขอาจเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขการเดินทางและการประกาศจาก
ภาครฐั** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

- โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  

- หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   
(ไม่จ าเป็นตอ้งเตรยีมแลว้ สามารถไปถ่ายไดท้ีศู่นยย์ื่นไดเ้ลยเพอืน าลงระบบสง่สถานทตู) 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทูตองักฤษไม่อนุญาตให้ผู้สมคัรดึงเล่มหนังสือเดินทางระหว่างท่ี

สถานทูตพิจารณาวซ่ีา แต่สามารถให้ดึงเล่มในวนัยื่นได้ แต่จะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมตามท่ีศนูยย์ื่นวีซ่าเรียกเกบ็  

2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ย
ตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรอืศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

3. การแปลเอกสารจะต้องแปลจากศนูยแ์ปล ซ่ึงมีค่าใช้จา่ยเพ่ิมเติม ขึ้นอยู่กบั
เอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปลสามารถตรวจสอบกบับริษทัทวัรไ์ด้ หรือผู้
เดินทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลมาได้เช่นกนั (กรณีท่ีมีเอกสารท่ี
ต้องแปล) 

4. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละ
ถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำของสถำนทตูงำ่ยขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีลูกคำ้ท่ำนใดมกีำรใชห้นังสอืเดนิทำง เดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ลูกคำ้ตอ้ง
แจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตองักฤษ 
***การยื่นวีซ่าองักฤษ ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพื่อสแกน

ลายน้ิวมือท่ีศนูยย์ื่น VFS UK *** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 20 วนัท าการ  

เอกสารในการขอวีซ่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 



 

 

- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนจากวนัยื่นวซี่า เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนจากวนัยื่นวซี่า 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศูนยแ์ปลเอกสาร
พรอ้มตราประทบั 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส+ฉบบั

แปลภาษาองักฤษ จากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนจากวนัยืน่วซี่า เป็นตน้ 
o หลกัฐานการเงิน   

- ใช ้ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และปรบั
สมุดอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัไม่เกนิ 15 วนันับจากวนัยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี 



 

 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- หนังสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขทีบ่ญัชเีดยีวกบัส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากทีน่ ามาแสดง 
- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั 

และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบคุวามสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ดว้ย  อย่างไรกต็ามโดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีน
สมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนังสอืรบัรองธนาคาร 1 ฉบบั และท า
จดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ี้แจงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 

o กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 



 

 

***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แตห่าก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคืนใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั          

         
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 

กรอกข้อมูลตามความจริงเบือ้งต้น ส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าองักฤษ  
กรณุากรอกเป็นตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

กรณุาอย่าเว้นวา่งไว้เฉยๆ เพราะข้อมลูเหล่าน้ีจะเป็นข้อมูลท่ีถกูน าไปกรอกลง Application 
Online เมือ่ท าการ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันัน้ขอให้แจ้งตาม
ความเป็นจริงท่ีสดุของผู้สมคัรแต่ละบุคคล มิเช่นนัน้อาจถกู black list หรือเสียเวลาในการ
ท านัดหมายใหม่หรือมาอีกครัง้รวมถึงการช าระค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่อีกครัง้ 

 

 

1.  ช่ือ-สกุล .................................................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิมหรืออ่ืนๆท่ีเคยใชห้รือกรณีมีการเปล่ียนช่ือ หรือกอ่นแตง่งาน ......................................................... 
 

2.  มีหนังสือเดินทางเลม่เกา่หรือไม ่  ........ไมมี่   ......... มี (โปรดระบุรายละเอยีด)  
 

หมายเลขหนังสือเดินทางเลม่เกา่ .....................................  วนัท่ีออกหนังสือเดินทาง .......................................  
 

วนัหมดอายุ ............................ 
 

3.  สถานภาพ   ........ โสด   ........ แตง่งานจดทะเบียน    ........ แตง่งานไมจ่ดทะเบียน  ........ หยา่   ........ หมา้ย
     



 

 

4.  ช่ือ-สกุล คูส่มรส .............................................................. นามสกุลกอ่นแตง่งาน .......................................... 
 

    วนั-เดือน-ปี เกิดคูส่มรส  .................................... สถานท่ีเกิด .............................. เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่.........  

    ช่ือบุตร 1. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ช่ือบุตร 2. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ช่ือบุตร 3. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่ เกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ช่ือบุตร 4. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่ เกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

5.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั  ............................................................................................................................................ 
 .............................................................................  รหสัไปรษณีย ์........................................... 
 ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น ................................................................................................................................ 
 ..............................................................................  รหสัไปรษณีย ์.......................................... 

     โทรศพัทบ์า้น ............................... โทรศพัทมื์อถือ .......................  
 อาศยัอยูม่ากี่ ปี ...............................................  E-Mail: ……….………….……………… 

 ........ บา้นตนเอง ........ อาศยัอยูก่บัครอบครัว ........ บา้นเชา่    
 ........ อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................................................................................................. 
 

6.  ช่ือสถานที่ ท  างาน ........................................................................................................................................ 
 (ชี้ แจงเกี่ ยวกบักิจการท่ีท า หรือสินคา้ที่ ขายวา่เกี่ ยวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกิจการหรือลูกจา้ง) 
 ................................................................................................................................................................. 

ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน ..................................................................................................................................... 
 .......................................................................................  รหสัไปรษณีย ์................................................... 

 โทรศพัท ์...................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) ......................... 



 

 

ต าแหน่งหนา้ที่   .......................................................................................................................................... 

ลกัษณะงานท่ีดูแลอยู ่..................................................................................................................................  

วนัท่ีเขา้ท างาน / วนัเร่ิมเขา้ศึกษา ............................................  เงินเดือน ...................................................... 

กรณีศึกษาอยู ่/ สถานท่ีศึกษา .......................................................................................................................

ท่ีอยูส่ถานศึกษา .......................................................................................................................................... 

ศึกษาระดบัชัน้ / หลกัสูตร .......................................................................................................   

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ............................................... 
 

7.  คา่ใชจ้า่ยครอบครวัตอ่เดือน .................................................... ใหค้รอบครัว+ภรรยา+ลูก ................................  
 

8.  ทา่นมีเงินออมหรือไม ่ ........ ไมมี่   ........ มี  โปรดระบุ ............ 

 (ถา้มี กรุณากรอกใหเ้รียบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งน าไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน์)  

 ออมทรัพย ์ธนาคารอะไร ......................................................... เทา่ไหร่ ......................................................... 

     ฝากประจ า ธนาคารอะไร ........................................................ เทา่ไหร่ ......................................................... 

 หุน้หรือหลกัทรัพย ์.................................................................. เทา่ไหร่ ........................................................ 
 

9.  ช่ือ-นามสกุล บิดา  ......................................................... วนั-เดือน-ปีเกิด ...................................................... 

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานท่ีเกิด .......................................................... 

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 
  

 ช่ือ-นามสกุล มารดา  ...................................................... วนัเดือนปีเกิด ...................................................... 

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานท่ีเกิด .......................................................... 

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 
 

10.  กรณีท่ีผูเ้ดินทางเป็นผุมี้รายไดน้อ้ย / เป็นบุตร / เป็นผูท่ี้ไมมี่รายได ้/ เป็นผูท่ี้ตอ้งมีผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ย โปรดระบุ ช่ือ-

 สกุลผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์ 

 ผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางของทา่นคือ .................................................................................................



 

 

 ความสมัพนัธ ์.....................................................  ท่ีอยูผู่ร้ับรองคา่ใชจ้า่ย .................................................... 

 ................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................  
 

11.  ทา่นเคยไดข้อวีซา่เขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ........ เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี)  

 วีซา่ท่ีได ้ไดร้ะหวา่ง วนัท่ี ................................................. ถึงวนัท่ี .............................................  

 เลขหมายวีซา่ที่ เคยได ้............................................   

      ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่ ........ ไมเ่คย    ........ เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี)  

      เขา้ประเทศองักฤษวนัท่ี ....................................... ออกจากประเทศองักฤษวนัท่ี ......................................... 
 

  รวมระยะเวลาท่ีอยูใ่นประเทศองักฤษ กี่ วนั .......................    
  

  จุดประสงคท่ี์เดินทางเขา้ประเทศองักฤษไปท าอะไร .........................................................  
 

12. ทา่นเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง  

 1. ................................................................................................ 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 2................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 3. ................................................................................................. 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 4................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 5.................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 6...................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 
 

13. คุณมีเพ่ือน หรือ ลูก ท่ีเรียนท่ีประเทศองักฤษหรือไม ่ถา้มี ขอ ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่และเบอร์โทร. ................................. 

 



 

 

 ท่ีพกัที่ องักฤษ ....................................................................................... โทร. .............................................. 
 

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

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

 

---------------------------------------------- 

 
 

 


