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EVA-UK VACATION 
องักฤษ-สกอ็ตแลนด ์  วนั  คืน

                                                                                                                                           

     บินตรงลงฮีทโทรวก์บัสายการบิน                                                                                                  

ชิม เมนูหลากหลาย Fish & Chip ทานอาหารร้านดงัเป็ดย่างต้นตาํรบั Four Season  

ชิลล ์ไปกบัการล่องเรือทะเลสาบวินเดอรเ์มียร ์ 

อทุยานแห่งชาติเลคดิสทริคท์บ้านเกิดปีเตอรแ์รบบิท  

ช้อป Bicester Village Outlet และช้อปปิงในมหานครลอนดอน 

ชม สโตนเฮ้นจ ์  ใน  สิงมหศัจรรย ์แวะเมืองบาธเมืองแห่งนําแร่ร้อนโรมนั 

เข้าชมปราสาทเอดินเบิรก์ เจ้าของฉายาเอเธนสเ์หนือแห่งกรีซ ช้อปปิง Royal Mile  

EVA UK-VACATION 
England-Scotland 
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เข้าชม Warner Bros Studio Tour Harry Potter  
แวะนิวคาสเซิล ชมมหาวิหารยอรค์มินสเตอร ์พกัเมืองเลสเตอร ์เมอืงสโมสรทีมเลสเตอรซิ์ตี 

เหล่า FC ถ่ายรูปกบัสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ และสนามคิงพาวเวอร ์

แชะ ภาพในกรงุลอนดอน พระราชวงับคักิงแฮม บิกเบน ลอนดอนอาย 

 

กาํหนดการเดินทาง  -  ก.พ.  / -  มี.ค.   

   -  เม.ย.  

    เม.ย. -  พ.ค.  

   -  มิ.ย.  

  
 
 
 
 

วนัที โปรแกรมทวัร ์/ เทียวบิน 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทยีง เยน็ 

 
BR67     BKK-LHR     1305-1920 

   BR68     LHR-BKK     2120-1545+1 

1 สนามบนิสุวรรณภูม-ิสนามบนิฮทีโทรว ์    
Holiday Inn Express London-

Heathrow T5 หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

2 ลอนดอน-อ๊อกซ์ฟอรด์-แมนเชสเตอร-์ถ่ายรปูสนามโอลดท์ราฟฟอร์ด    
Novotel Manchester West  

หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

3 
แมนเชสเตอร์-วนิเดอรเ์มยีร-์ท่าเรอืเลคไซด-์ล่องเรอืทะเลสาบวนิเดอร์เมยีชม

อุทยานเลคดสิทรคิท-์ท่าเรอืโบวเนส-เอดนิเบริ์ก    
Courtyard by Marriott Edinburgh 

West หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

4 
เอดนิเบริก์-เขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์-ชมเมอืงและชอ้ปปิงรอยลัไมล-์นิวคาส

เซลิอพัอนไทน์      
Jurys Inn Newcastle  

หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

5 นิวคาสเซลิ-ยอร์ค-วหิารยอรค์-เลสเตอร-์ถ่ายรปูภายนอกสนามคงิพาวเวอร์    
Holiday Inn Leicester-Wingston  

หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

6 
เลสเตอร-์ไบบูร-ีเดนิเล่นหมู่บา้นไบบูร-ีบาธ-เขา้ชมโรมนับาธ- 

อุทยานสโตนเฮน้จ-์ลอนดอน-เมนูฟิชแอนดช์ปิ    
Holiday Inn London West  

หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

7 
ลอนดอน-เขา้ชมวอร์เนอร์บราเธอร์ส สตูดโิอทวัร์ แฮรพีอตเตอร-์ชอ้ปปิง 

Bicester Village Outlet-อาหารคาํทภีตัตาคาร Four Season    
Holiday Inn London West 

หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

8 
ลอนดอน-ชมเมอืง บกิเบน-ลอนดอนอาย-พระราชวงับกักงิแฮม-สะพานทาว

เวอรบ์รดิจ-์เขา้ชม British Museum-ชอ้ปปิง-สนามบนิฮทีโทรว์    - 

9 สนามบนิสุวรรณภูม ิ    - 
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วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู-สนามบินฮีทโทรว-์ฮีทโทรว ์(องักฤษ) 

.  น.  คณะพรอ้มกนัทีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชนั  ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข   

เคาน์เตอรส์ายการบิน EVA Air  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW T 

**กรณีท่านเทเีดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละกําหนดการ

เดนิทางอกีครงัก่อนทาํการจองตวัโดยสารส่วนตวัของท่าน เนืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีแีละไดม้กีาร

ดาํเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมอืเปลยีนฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงเลก็น้อย** 

13.05 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู บินตรงสู่มหานครลอนดอน โดยสายการบิน EVA Air 

เทียวบินที BR-67 

19.20 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโทรว ์กรงุลอนดอน นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร เมอืตรวจ

รบักระเป๋าและตรวจหนงัสอืเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้  

นําท่านเดนิทางสู่ทพีกั Holiday Inn Express London-Heathrow T5 หรอืระดบัเทยีบเท่า  
 
 

วนัทีสอง ฮีทโทรว-์ออ๊กซ์ฟอรด์-แมนเชสเตอร ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองออ๊กซ์ฟอรด์ ซงึรูจ้กักนัในนามของเมอืงแห่งมหาวทิยาลยั ซงึชอืเมอืงตงัตาม

มหาวทิยาลยัระดบัโลกทรีูจ้กักนัในนามของมหาวทิยาลยัออกซ์ฟอรด์ มหาวทิยาลยัทเีก่าแก่ทสุีดในโลก และ

ยงัใชเ้ป็นสถานทถี่ายทาํภาพยนตรแ์ฟนตาซฟีอรม์ยกัษ์เรอืงดงัแฮร ีพอตเตอรอ์กีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ .  ชวัโมง) ใหท้่านชมอาคารสวยงาม และใหท้่านถ่ายรปูภายนอกกบัมหาวทิยาลยัไครส้ทเ์ชริ์ชท ์

อาคารสรา้งดว้ยหนิสทีองและเป็นสถาปัตยกรรมทน่ีาประทบัใจทสุีดขององักฤษ และยงัเป็นทตีงัของโบสถ์ที

มชีอืเสยีงของเมอืงและตน้กําเนิดของหนังสอือลซิทโีดง่ดงัของเลวสิ แคร์โรล หรอื เกรทฮอลล ์ในแฮรร์ ีพอต

เตอร ์ผ่านชมแรดคลฟิคาเมร่า อาคารทรงกลมสไตลนี์โอโกธคิ ทตีงัของหอสมุดบอดเลยีน ศูนยค์วามรูจ้าก

ทวัทุกมุมโลก และผ่านชมอาคารของพพิธิภณัฑแ์อชโมเลยีน พพิธิภณัฑม์หาวทิยาลยัแห่งแรกของโลก เป็น

สถานทจีดัแสดงผลงานศลิปะและวตัถโุบราณต่างๆ จากทวัทุกมมุโลก  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง  

บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่แมนเชสเตอร ์Manchester (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง) เมอืงดงัทเีป็นสถาน

ทตีงัของสโมสรฟุตบอลชอืกอ้งโลกอย่างแมนเชอสเตอรย์ไูนเตด็สโมสรทเีป็นทรีูจ้กักนัเป็นอย่างดใีนการ

แขง่ขนัฟุตบอลพรเีมยีร์ลกี และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทางธุรกจิการคา้ทสีําคญัและเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทมีี

ชอืเสยีง จากนันนําท่านชมและถ่ายรูปกบัภายนอกของสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ Old Trafford Stadium 

สนามกฬีาของสโมสรทมีชีอืเสยีงโด่งดงัในวงการฟุตบอลโลกทสีรา้งนักเตะฝีเทา้ยอดเยยีมของทมีปีศาจแดง

แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ มาหลายสมยัทจีดัไดว้่าเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรทรีวยทสุีดในโลก และให้เวลา

ท่านอิสระชวัครู่เลือกซือของทีระลึกหลากหลายชนิดจากทีมฟุตบอลดงัทีคณุชืนชอบจากร้านค้า 

Mega Store ของสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจนี 

นําท่านเขา้สู่ทพีกั Novotel Manchester West หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีสาม แมนเชสเตอร-์วินเดอรเ์มียร-์เอดินเบิรก์ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

นําท่านผ่านชมเมอืงแมนเชสเตอร ์เมอืงหลวงทางดา้นการคา้และวฒันธรรม ศูนยก์ลางดา้นศลิปะสอืและ

การศกึษาทมีชีอืเสยีง ชมอาคารทสีะทอ้นถงึวฒันธรรมในช่วงยุคฟืนฟูศลิปวทิยา เช่น อาคารพพิธิภณัฑ ์ 

โรงละครโอเปร่า หรอืไมว่่าจะเป็นบรเิวณ Castlefield เมอืงทไีดร้บัการออกแบบใหเ้ป็น "Urban Heritage 

Park" สถานททีดีเียยีมในการเรมิต้นเดนิเล่นในเมอืงแมนเชสเตอร์และท่ามกลางบา้นเรอืนสไตลว์คิตอเรยีที

ไดร้บัการบูรณะอย่างสวยงามตามคลองเก่าหรอืผ่านทางทสีรา้งขนึใหม่ อาทเิช่น ป้อมโรมนั, คลองบริดจ์

วอเตอร ์สรา้งขนึเพอืขนส่งถ่านหนิจากเหมอืงทวีอร์สลยีแ์ละรวมถงึคลงัสนิคา้เก่าอกีจาํนวนมากทไีดร้บัการ

บูรณะและกลายเป็นสํานักงานรา้นคา้โรงแรมและภตัตาคารต่างๆ และสามารถเดนิเล่นไดก้บัจตัรุสัทมีี

ชอืเสยีงของเมอืงไดแ้ก่ จตุัรสัเซ้นต์แอนน์, ถนนคิง เป็นตน้ หรอื จตุัรสัอลัเบิรต์ Albert Square จตุัรสั

กลางเมอืงแมนเชสเตอร ์ถ่ายรปูกบัรปูปันต่างๆ ไดแ้ก่ อนุสรณ์สถานอลัเบิรต์ Albert Memorial  

อนุสาวรยีข์องเจ้าชายอลัเบิรต์ มกุฎราชกมุารแห่งสมเดจ็พระราชนิีวกิตอเรยี โดยจตัุรสัแห่งนีตงัชอืตาม

เจา้ชาย โดยถูกจดัวางใหเ้ป็นพนืทสีําหรบัอนุสรณ์ในปี ค.ศ. -  จากนันนําท่านเดนิทางสู่ เมืองวิน

เดอรเ์มียร ์Windermere (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง) เมอืงแห่งเขตเลคดสิทรคิทางฝังตะวนัตกของ

เกาะองักฤษ ดนิแดนทเีชอืมต่อกนัดว้ยทะเลสาบและแม่นํา อกีทงัยงัมทีะเลสาบตดิชายฝังทะเลทมีี

ทศันียภาพและธรรมชาตอินังดงาม เดนิทางสู่ท่าเรอืเลคไซด ์ใหท้่าน ล่องเรอืทะเลสาบวินเดอรเ์มียร ์โดย

นําท่านล่องจากท่าเรอืเลคไซดจ์นถงึท่าเรอืโบวเ์นส พรอ้มถ่ายรปูกบัทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบท ี

ยงัคงสภาพทเีป็นธรรมชาตไิวอ้ย่างสมบรูณ์ ซงึเป็นทะเลสาบนําจดืขนาดใหญม่คีวามยาวประมาณ 18 

กโิลเมตรและส่วนกวา้งทสุีดราว 1 กโิลเมตรครงึคนองักฤษเรยีกกนัว่า “ทะเลสาบรบิบนิ” ซงึเป็นทะเลสาบใน

ลกัษณะไม่กวา้งนักแต่ยาวเหยยีดคล้ายๆ ผา้รบิบนิทใีชผ้กูของขวญั ทะเลสาบวนิเดอร์เมยีรเ์ป็น 1 ใน 16 

ทะเลสาบในบรเิวณวนอุทยานแห่งชาตทิเีรยีกว่า เลคดิส-ทริคต์ Lake District ซงึอยู่ทางตะวนัตกเฉียง

เหนือขององักฤษ ในเขตคมัเบรยี และเป็นทะเลสาบทใีหญท่สุีดในละแวกน ีและเลคดสิทรคิต์แห่งนียงัเป็น

เมอืงบา้นเกดิของปีเตอร ์แรบบทิ ตวัการต์ูนทมีชีอืเสยีงขององักฤษอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง  

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เอดินเบิรก์ Edinburgh (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง) เมืองหลวงแห่งสกอ็ต

แลนด ์ทแีมว้า่จะเป็นส่วนหนึงของสหราชอาณาจกัรมาตงัแต่ปี ค.ศ.  แต่ชาวสกอ็ตกย็งัคงรกัษาขนบ 

ธรรมเนียม วฒันธรรมทดีงีามของบรรพบุรุษไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีไม่ว่าผา้ลายสกอ็ต, ปีสกอ็ตหรอืแมแ้ต่การ

แต่งตวัแบบดงัเดมิของชายชาวสกอ็ต กย็งัมใีหท้่านพบเหน็อยู่เรอืยๆ  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจนี 

นําท่านเขา้สู่ทพีกั Courtyard by Marriott Edinburgh West หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีส ี  เอดินเบิรก์-เข้าชมปราสาทแห่งเอดินเบิรก์-ช้อปปิงรอยลัไมล-์  

   นิวคาสเซิล อพัอน ไทน์ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

นําท่านชม เมืองเอดินเบิรก์ ทตีงัอยู่ในบรเิวณของแนวภูเขาไฟในอดตี ทาํใหต้วัเมอืงอยู่บนทสีูงและยงัคง

เป็น เมอืงหลวงทยีงัคงบรรยากาศในอดตีไวไ้ดอ้ย่างด ีเป็นเมอืงทมีคีวามเก่าแกท่มีปีระวตัคิวามเป็นมาอนั
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ยาวนานตงัแต่สมยักลาง ดว้ยจาํนวนประชากรระดบั ,  คน ทชี่วยกนัอนุรกัษ์สงิต่างๆ ไวไ้ดอ้ย่างด ี

ปัจจบุนัเป็นเมอืงทมีคีวามเจรญิมากทสุีดเมอืงหนึงในสหราชอาณาจกัร และเรยีกไดว้่าเป็นเมอืงแห่งเทศกาล

ต่างๆ ไดแ้ก่ เทศกาลศลิปะนานาชาต ิภาพยนตร ์วทิยาศาสตร ์งานหนังสอืเดก็ เพลงแจ๊สและเพลงพนืบา้น 

ซงึสมารถดงึดดูนักท่องเทยีวไดเ้ป็นอย่างดแีละทาํใหเ้อดนิเบริก์เป็นเมอืงทตีดิอนัดบัเมอืงทมีนัีกท่องเทยีว

มากทสุีดเป็นอนัดบัสองรองจากนครลอนดอน และยงัเป็นศูนยก์ลางทางการเงนิทใีหญ่เป็นอนัดบัสองรองจาก

ลอนดอนเช่นกนัและใหญ่เป็นอนัดบัหา้ของยุโรป และนําท่านเขา้ชมปราสาทแห่งเอดินเบิรก์ Edinburgh 

Castle ทงีดงามและเป็นสถานทเีกบ็รกัษามหามงกุฎแห่งราชวงศ์ เคยเป็นทปีระทบัของกษตัรยิส์กอ็ต เคย

ถูกทาํลายลงหลายครงัแต่ทุกครงักไ็ดร้บัการบูรณะและสรา้งใหมใ่หก้ลบัคนืสู่ความสงา่งามดงัเดมิ และยงัถอื

ว่าเป็นจุดชมเมอืงเอดนิเบริก์ไดเ้ป็นอย่างดเีนืองจากเป็นเนินเขาสงู มองเหน็เด่นเป็นสงา่จากทุกมุมเมอืงและ

ปราสาทแห่งนียงัเป็นสถานทสีําหรบัเปิดตวัของหนังสอืเรอืงดงัแห่งยุค แฮร ีพอตเตอร ์อกีดว้ยเนืองจากมี

ลกัษณะใกลเ้คยีงฉากเมอืงแม่มดในเรอืงนันเอง และยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมอืงเอเธนสแ์ห่งทศิเหนือ

เนืองจากสถาปัตยกรรมการก่อสรา้งทคีล้ายคลงึกบัวหิารแพนธอีอนในประเทศกรซี จากนันนําท่านชมเมอืง

เอดินเบิรก์ ถ่ายรปูกบัวหิารประจาํเมอืงเก่าแก่ของนครเอดนิเบริก์ St.Giles Cathedral วหิารในศาสนา

ครสิต์นิกายโรมนัคาทอลคิ สรา้งขนึตงัแต่ศตวรรษท ี  ทมีอีนุเสาวรยี์พระเจา้ชาร์ลท ี  ตงัอยู่ หรอืถ่ายรูป

กบัอนุเสาวรยี ์Adam Smith ชาวสกอ็ตแลนด ์ซงึไดร้บัยกย่องใหเ้ป็นบดิาแห่งเศรษฐศาสตร ์ผูก้าํหนด

แนวคดิเศรษฐศาสตรต์ลาดเสร ีและเกดิการเปลยีนแปลงการคา้ครงัใหญ่ในยุโรปเป็นการคา้แบบเสร,ี The 

Lucky Heart หรอืหวัใจแหง่ความโชคด ีเดมินันเป็นจุดททีาํไวส้าํหรบันําตวันักโทษมายนืประจาน และ

ชาวเมอืงจะมาถ่มนําลายใส่เพอืใหโ้ชคด ี(แต่ปัจจุบนันีไมม่ใีครทําแลว้เพราะถอืว่าไม่สุภาพและไมส่ะอาด), 

หรอืแวะชม Greyfriars Bobby อนุสาวรยีห์มาน้อยผูซ้อืสตัยแ์ละกตญั ทูนีอนเฝ้าหลุมศพเจา้นายถงึ 14 ปี

เตม็ และมเีวลาใหท้่านชอ้ปปิงย่านถนนรอยลัไมล ์Royal Mile ถนนสายสําคญัทเีชอืมสู่พระตําหนักโฮลรีูด้ 

Palace of Holyrood house ซงึเป็นทปีระทบัของพระราชนีิ เวลาเสดจ็เยอืนสกอ็ตแลนดแ์ละเคยเป็นที

ประทบัของพระนางแมรแีห่งสกอ็ต ฝังตรงขา้มเป็นรฐัสภาแห่งชาตสิกอ็ตอนัน่าภาคภูมใิจดว้ยสถาปัตยกรรม

ร่วมสมยั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่เมอืง นิวคาสเซิล-อพัอน-ไทน์ Newcastle-Upon-Tyne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

ชวัโมง) หรอืนิวคาสเซลิ เมอืงทตีงัอยู่ทางตะวนัออกเฉยีงเหนือขององักฤษบนรมิฝังแม่นําไทน์ ซงึเป็นทมีา

ของชอืเมอืง นําท่านชมความสวยงามของเมอืงนิวคาสเซิล ทใีนอดตีเคยเป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงในดา้นการคา้

แกะและถ่านหนิ ต่อมายงัไดเ้ป็นทรีูจ้กัในฐานะเป็นเมอืงศูนยก์ลางในการต่อเรอืทสีําคญัแห่งหนึงของโลก 

โดยปัจจุบนัอุตสาหกรรมต่อเรอืนีไดจ้างหายไป โดยตวัเมอืงกลายเป็นแหล่งวฒันธรรมทสีําคญัแห่งหนึงของ

ประเทศ นําท่านแวะถ่ายรปูกบัสะพานมิลเลนเนียม Millennium Bridge ทอีอกแบบเป็นรปูสะพานโคง้

สวยงามและสะพานขา้มแม่นําไทน์ Tyne Bridge ทพีาดผ่านแม่นําไทน์และเดนิชมบรรยากาศรมิแม่นํา

ไทน์ทไีดร้บัการปรบัปรุงประกอบไปดว้ยโรงแรม รา้นกาแฟ บาร ์รา้นอาหารและรา้นคา้มากมาย ผ่านชม

ปราสาทนิวคาสเซลิ แลนดม์ารก์ทสีําคญัของเมอืง ซงึเป็นลกัษณะของป้อมปราการโดยถูกสรา้งขนึตงัแต่ปี 

ค.ศ.  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 

นําท่านเขา้สู่ทพีกั Hotel Jurys Inn Newcastle หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีห้า  นิวคาสเซิล อพัอน ไทน์-ยอรค์-เลสเตอร ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

นําท่านเดนิทางสู่เมอืงยอรค์ York เป็นเมอืงทางตอนเหนือของประเทศองักฤษในอาณาเขต Yorkshire ทถีอื

เป็นเมอืงเก่าแก่ทสีําคญัอย่างมากในอดตีของประเทศองักฤษ ซงึตวัเมอืงยอรก์ ในปัจจบุนันีกย็งัคงรกัษา

กลนิอายความเป็นเมอืงโบราณทเีตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายพรอ้มดว้ยกําแพงเมอืงทยีงัคงตงั

ตระหงา่นล้อมรอบเมอืง อยู่จนทาํใหเ้มอืงแห่งนีกลายมาเป็นเมอืงท่องเทยีวสาํคญัขององักฤษทมีสีงิดงึดดู

หลากหลายรูปแบบ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง) ชมทวิทศัน์กําแพงเมอืงโบราณของเมอืงยอร์ก ทน่ีา

หลงใหลและเป็นมนตเ์สน่หข์องเมอืงทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมขององักฤษ ในอดตีเป็นเมอืงโบราณใน

ยุคโรมนัทยีงัมซีากโบราณสถานโรมนัอายุเก่าแก่กว่า ,  ปี ทหีอ้มล้อมดว้ยกําแพงเมอืงเก่าแก่และมหา

วหิารศลิปะแบบโกธคิ อย่างเช่น วิหารยอรค์ York Minster เป็นมหาวหิารแบบโกธคิขนาดใหญ่ทปีระดบั

ดว้ยกระจกสอีนัสวยงาม, ถ่ายรปูกบัปราสาทแห่งยอรค์ทใีนอดตีถูกใชเ้ป็นคมุขงัอาชญากรรวมถงึนักโทษ

ทางการเมอืง นอกจากนียงัมสีถาปัตยกรรมเก่าแก่ทไีดร้บัอทิธมิาจากพวกโรมนั ไวกงิ และยุโรปชาตอินืๆ ที

เคยเขา้มาตงัรกรากทนีีดว้ย และชมถนนยุคกลางอนัโด่งดงัอย่างแชมเบลิส ์Shambles เป็นย่านการคา้

บรรยากาศคลาสสคิ ทภีายในเตม็ไปดว้ยตกึรปูทรงประหลาดๆ จนกลายเป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งตรอก 

Diagon Alley ของภาพยนตรช์ดุ Harry Potter ทแีน่นอนว่ารา้นคา้ภายในย่านนีกเ็ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ที

น่าสนใจมากมาย อาท ิรา้นขายของจาก Harry Potter รา้นชอ็กโกแลต รา้นชา รา้นเสอืผา้และของกนินานา

ชนิด  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  

บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองเลสเตอร ์Leicester เมอืงทมีชีวีติชวีาและเก่าแก่ทสุีดในเขตมดิแลนดข์องประเทศ

องักฤษ มคีวามหลากหลายทางดา้นวฒันธรรมและเป็นทตีงัของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซติแีละสโมสรรกับ ี

เลสเตอรไ์ทเกอร์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .  ชวัโมง) ผ่านชมเขตเมอืงเลสเตอร์ทตีงัของ วหิารเลสเตอร์

ซงึเป็นวหิารในช่วงยุคกลาง จากนันใหท้่านถ่ายรูปดา้นนอกของ สนามเลสเตอรซิ์ตี สโมสรทมีฟุตบอล

ประจาํเมอืงเลสเตอร ์จดัเป็นทมีฟุตบอลระดบัพรเีมยีลกี โดยมสีนามเหยา้คอืสนามคงิพาวเวอร ์โดยตงัชอื

ตามผูส้นับสนุนหลกั ซงึสามารถจุผูช้มไดถ้งึ ,  ทนัีง สนามนีจดัเป็นสนามทสีวยงามทมีสีงิอํานวยความ

สะดวกครบครนั  

 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 

นําท่านเขา้สู่ทพีกั Holiday Inn Leicester-Wingston หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีหก  เลสเตอร-์ไบบูร-ีบาธ-สโตนเฮ้นจ-์ลอนดอน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นไบบรีุ Bibury Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง)  หมู่บา้นเลก็ๆ ตงัอยู่

ในแควน้โกลวเชสเตอรไ์ชร์ เขตคอตสโ์วลส ์Cotswolds จดัว่าเป็นหมู่บา้นทงีดงามและน่ารกัทสุีดในองักฤษ 

ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นถ่ายรูปชมบา้นเรอืนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมูบ่า้นแหง่นี ไมว่่าจะเป็นกระท่อมหนิโบราณ 

ทเีรยีงรายกนัยาวไปเป็นแถว มชีอืว่า Arlington Row ซงึกระท่อมเหล่านีเคยเป็นทพีกัของคนททีาํอาชพีทอ

ขนแกะในสมยัศตวรรษท ี17 ชมโบสถ์อนัเก่าแก่ อกีทงัยงัมถีนนสวยๆ ทรีายล้อมดว้ยดอกไมส้สีดใสรมิสอง
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ขา้งทาง จากนันนําท่านเดนิทางสู่ เมืองบาธ Bath เมอืงอาบนําแร่ทมีอีทิธพิลมาตงัแต่ยุคเรอืงอํานาจของ

อาณาจกัรโรมนัโบราณ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมืองให้ท่านชิมเมนู Fish & Chips  

บ่าย นําท่านเขา้ชม โรงอาบนําแร่ร้อนทสีรา้งขนึมาตงัแต่ยุคโรมนัโบราณ โดยมกีารตกแต่งอย่างงดงาม ปัจจบุนั

นําพุรอ้นนีกย็งัมปีรมิาณนับล้านนับแสนแกลลอน ดว้ยอุณหภมูริะดบั -  องศาเซลเซยีส ซงึหลกัฐานบ่อ

นําพุรอ้นและซากอาคารเก่าแกท่หีลงเหลอือยู่น ีทําใหเ้มอืงบาธไดร้บัการแต่งตงัใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจาก

องคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.  นอกจากนียงัมกีลุ่มอาคารสําคญัของเมอืงคอืบรเิวณทเีป็นทตีงัของบ่อนําแร่

รอ้นคงิส ์ส่วนทสีองคอื บรเิวณวดั และส่วนทสีามคอื บรเิวณทเีปิดบรกิารใหนั้กท่องเทยีวหรอืชาวเมอืงใช้

บรกิารนําแร่ ซงึมทีงัสระว่ายนํา, บ่อนําแร่รอ้น-เยน็, หอ้งอบไอนํา และส่วนทเีป็นเตอรก์ชิบาธ (Turkish 

Bath) และใหท้่านไดช้มินําแรท่จีดัใหก้บันักท่องเทยีวเท่านัน และใหท้่านชมเมอืงอาคารบา้นเรอืนถูกสรา้งขนึ

ในยุคจอรเ์จยีน ทมีเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัอกีทงัอาคารรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอาคารรปูครงึวงกลมทมีี

สถาปัตยกรรมแปลกตา ทาํใหเ้มอืงบาธมเีสน่หไ์ม่น้อย จากนันเดนิทางสู่ เมืองแอมส์เบอรรี์ Amesbury ใน

เขตทุ่งหญ้าซอลส์บูร ีSalisbury Plain (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) นําท่านชมเสาหินสโตนเฮ้นจ ์

Stonehenge หนึงในสถานทสีําคญัทมีชีอืเสยีงทสุีดในสหราชอาณาจกัรและเป็นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรม

ขององักฤษ จดัเป็นกลุ่มของแทง่หนิขนาดยกัษ์ 112 กอ้นทตีงัเรยีงเป็นวงกลมซ้อนกนั 3 วง โดดเด่นอยู่

กลางทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่บนทรีาบซอลสบู์รใีนบรเิวณตอนใตข้องประเทศองักฤษ หนิบางกอ้นถูกตงัขนึ 

บางกอ้นกถ็ูกวางนอนลง โดยทบัซ้อนกบัหนิกอ้นอนืๆ นักโบราณคดเีชอืว่ากลุ่มกองหนินถีูกสรา้งขนึเมอื

ประมาณหลายพนัปีก่อนครสิตกาล จากการคาํนวณหาอายุโดยใชว้ธิตีรวจวเิคราะหค์ารบ์อนกมัมนัตรงัสไีด้

ประมาณว่าหนิกอ้นแรกถูกวางตงัแต่เมอืประมาณ 2,000-1,300 ปีก่อนครสิตกาล ในขณะททีฤษฎีอนืๆ ระบุ

ว่า เฮนส ์แปลว่ากลุ่มหนิหรอืไมเ้รยีงกนัเป็นวงกลม กลุ่มหนิเหล่านไีดถู้กสรา้งขนึประมาณ 2,500 ปีก่อน

ครสิต์ศกัราช หรอืบางทอีาจจะเป็นสถานททีาํพธิทีศีกัดสิทิธซิงึเกยีวขอ้งกบัการบูชาพระอาทติยเ์พราะกลุ่ม

กอ้นหนิวางแนวเป็นเสน้ตรงกบัดวงอาทติย์ ดงันนัจงึเป็นกองหนิประหลาด  ใน  สงิมหศัจรรยข์องโลกใน

ยุคก่อนประวตัศิาสตรม์ากกว่า ,  ปีมาแลว้ ทปัีจจบุนักย็งัไม่สามารถสรุปขอ้เทจ็จรงิไดว้่าใครสรา้ง? เพอื

อะไร? มแีต่การวเิคราะหแ์ละคาดเดา สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ มหานครลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ .  ชวัโมง) เมอืงหลวงและเมอืงทใีหญท่สุีดขององักฤษและยงัเป็นศูนยก์ลางอนัเก่าแก่ทางดา้น

การเงนิแห่งหนึงของโลก ถอืว่าเป็นเมอืงหนึงในเมอืงระดบัโลกทงัทางดา้นศลิปะ การพาณชิย์ การศกึษา 

ความบนัเทงิ แฟชนั การสอืสารและการท่องเทยีว ทาํใหอ้งักฤษเป็นเมอืงเศรษฐกจิทใีหญ่ทสุีดในยุโรปเลย

ทเีดยีว 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจนี  

นําท่านเขา้สู่ทพีกั Holiday Inn London West หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเจด็  ลอนดอน-วอรเ์นอรบ์ราเธอรส์ตูดิโอทวัรแ์ฮรพีอ็ตเตอร-์ 

   ช้อปปิงบิสเตอรวิ์ลเลจเอา๊ท์เลต็-ลอนดอน-สถานี Kings Cross 9 ¾  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

นําท่านเดนิทางสูเ่มืองลีฟเดน Leavesden ทตีงัของ Warner Brother Studio (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

 นาท)ี นําท่านเขา้ชมสถานทจีําลองการถ่ายทาํภาพยนตรฟ์อรม์ยกัษ์เรอืงดงั Harry Potter นําท่านชม

เบอืงหลงัเพอืคน้หาความลบัทซ่ีอนอยู่หลงักล้องของทงั  ภาค พรอ้มสาํรวจฉากต่างๆ ทใีชจ้รงิใน

ภาพยนตร ์เช่น ฮอกสว์อตส ์ตรอกไดอากอนและซอนพรเีวต็และอกีมากมาย พาท่านดาํดงิลงไปในโลกแห่ง
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คาถา กลวเิศษและเวทมนต์อนัน่าทงึ ตนืตะลงึไปก้องหอ้งโถงอนัตระการตาและนึกภาพตามถงึตอนทแีฮรร์ี

ปรารถนาทจีะเขา้บา้นกรฟิฟินดอร์ ซงึจะไดเ้หน็หมวกคดัสรรของจรงิทใีชพ้จิารณาว่าเหล่านักเรยีนควรอยู่

บา้นไหนในภาคแรก และฉากการจาํลองเหตุการณ์ต่างๆ จากภาพยนตรด์งัและหอ้งต่างๆ พรอ้มกบักจิกรรม

ตามอย่างภาพยนตร ์ใหท้่านไดถ้่ายรูปบรเิวณหน้าบา้นหลงัเก่าของแฮรร์ใีนซอยพรเีวต็ รวมถงึเลอืกซอื

สนิคา้เป็นทรีะลกึ และใหเ้วลาทา่นเดนิเล่นโดยรอบทมีกีารจดัวางสถานทตี่างๆ ไวอ้ย่างสวยงาม  

** เพอืความสะดวกในการเขา้ชมและเวลาอิสระ อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 

บ่าย นําทา่นเดนิทางสู ่บิสเตอรวิ์ลเลจ Bicester Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  นาท)ี ทตีงัของเอ๊าทเ์ลต็

ขนาดใหญ่และมชีอืเสยีงแหง่หนึงขององักฤษ นําท่านชมและเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ทงัขององักฤษ

และในยุโรป 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 

นอกเหนือจากการชอ้ปปิงสนิคา้แลว้ท่านสามารถเตมิพลงังานกนัไดท้รีา้นอาหารและเครอืงดมืรวมถงึคาเฟ่

ต่างๆ ในเอ๊าทเ์ลต็ทมีใีหเ้ลอืกหลากหลาย อาท ิCafé Wolseley, Farmshop Restaurant & Café, Shan 

Shui, London Grade Coffee, La Tua Pasta, Mrs.Chew’s Chinese Kitchen เป็นตน้ สมควรแก่เวลานัด

หมาย นําท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุลอนดอน ใหท้่านถ่ายรูปกบัสถานี Kings Cross 9 ¾ สถานทหีนึงในการ

ถ่ายทาํภาพยนตรเ์รอืงดงัแฮร ีพอ็ตเตอร ์เกยีวกบัทางเขา้ออกของเหล่านักเรยีนของโรงเรยีนคาถาพ่อมด

และแมม่ดและเมอืงเวทมนตรฮ์อกสว์อตแสนวเิศษ ซงึจะตอ้งมานังรถไฟสายฮอกสว์อตเอก็ซ์เพรส ซงึใน

ภาพยนตรจ์ะกล่าวถงึแฮรแีละเพอืนจะตอ้งพุ่งผ่านกําแพงอฐิระหว่างชานชลาหมายเลข  และ  ใน

ขณะเดยีวกนัในความเป็นจรงิสถานีคงิสค์รอสชานชลา  และ  จะถูกคนัดว้ยรางรถไฟซงึท่านจะตามหา

ชานชลาท ี  ¾ ไดท้กีําแพงในอาคารสถานีนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืของฝากของทรีะลกึเกยีวกบัภาพยนตรเ์รอืง

นี 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Four Season Restaurant 

นําท่านเขา้สู่ทพีกั Holiday Inn London West หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีแปด  ลอนดอน-ชมเมอืง-พิพิธภณัฑอ์งักฤษ-ชอ้ปปิง-สนามบินฮีทโทรว ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

นําท่านชมมหานครลอนดอน เมอืงหลวงของสหราชอาณาจกัรและเป็นเมอืงใหญท่สุีดในสหภาพยุโรป มี

ประชากรกว่า .  ล้านคน ถอืเป็นหนึงในเมอืงศูนยก์ลางทางดา้นธุรกจิ การเมอืงและวฒันธรรมของโลก  

การสอืสาร, การบนัเทงิ, แฟชนัและศลิปะ ซงึเป็นทยีอมรบัว่ามอีทิธพิลไปทวัโลก เรมิจากเกบ็ภาพสวยของ

หอนาฬิกาบิกเบน Big Ben สญัลกัษณ์ทสีําคญัของลอนดอนทตีงัอยู่เคยีงขา้งอาคารรฐัสภาทสีวยงามรมิฝัง

แม่นําเทมส ์แม่นําสายหลกัของมหานครลอนดอนและเป็นแม่นําใหญ่ทไีหลในองักฤษตอนใต้และเป็นทรีูจ้กั

มากทสุีด เพราะแม่นําเทมสไ์หลผ่านใจกลางมหานครลอนดอน และ สะพานทาวเวอรบ์ริดจ ์Tower 

Bridge สะพานทขีนึชอืว่าเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงลอนดอน เป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกนัเป็น

หอคอยคู่ จงึทาํใหส้ะพานแหง่นีมชีอืเรยีกอกีชอืหนึงว่า สะพานหอคอยสขีาว-ฟ้า จนกระทงัถงึทา่เรอื 

ลอนดอนอายส ์แวะถ่ายรปูกบัลอนดอนอายส ์London Eye ชงิชา้สวรรคท์สีามารถชมววิกรงุลอนดอนได้

แบบ องศาและเป็นสญัลกัษณ์แห่งสหสัวรรษขององักฤษ หรอืทรีูจ้กัในชอืมลิเลเนียมวลี Millennium 

Wheel ตงัอยู่รมิฝังทางใตข้องแม่นําเทมสเ์ป็นสถานทที่องเทยีวทไีดร้บัความนิยมและเป็นจุดดงึดดู

นักท่องเทยีวไดเ้ป็นอย่างมาก ใกล้ๆ  กนัเป็นทตีงัของมหาวิหารเวสต์มินสเตอร ์Westminster Abbey 
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เป็นหนึงในอาคารทางศาสนาทมีชีอืเสยีงทสุีดของประเทศองักฤษ และเป็นสถานทจีดัพระราชพธิบีรม

ราชาภเิษก พธิอีภเิษกสมรสและพระราชพธิพีระศพมากมาย ทนีีเป็นโบสถ์ทมีชีอืเสยีงระดบัโลกผ่านชม

สถานทสีําคญัต่างๆ อาท ิบา้นเลขท ี , จตุัรสัทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่าน 

ลอรด์เนลสนั, ย่านโซโห ฯลฯ ชมภายนอกนําท่านถ่ายรปูกบัทาวเวอรอ์อฟลอนดอน Tower of London 

เดมิทเีป็นพระราชวงัเดมิสรา้งโดยพระเจา้วลิเลยีมท ี1 แห่งองักฤษ เมอืปี ค.ศ.1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบ

โรมาเนสก ์ซงึแต่เดมิหอคอยแหง่นีเป็นทงัป้อมปราการ พระราชวงัและทขีงัโดยเฉพาะสาํหรบันักโทษทมียีศ

ศกัดสิูง คลงัเกบ็อาวุธ ทอ้งพระคลงั สวนสตัว ์โรงกษาปณ์หลวง หอเกบ็เอกสาร หอดดูาว และเมอืปี ค.ศ. 

1303 เป็นตน้มากเ็ปลยีนเป็นทเีกบ็รกัษามงกฎุและเครอืงราชาภเิษกของสหราชอาณาจกัร จากนนันําท่าน

ถ่ายรปูกบั พระราชวงับคักิงแฮม Buckingham Palace ทปีระทบัแห่งพระราชนีิองักฤษ ชมการเปลยีน

ยามของทหารรกัษาพระองคใ์นชุดเครอืงแบบเตม็ยศ สวมหมวกพู่สดีาํแต่จะเปลยีนเป็นชุดสเีทาในช่วงฤดู

หนาว 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย นําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์งักฤษ British Museum หรอืทนิียมเรยีกกนัว่าพพิธิภณัฑ์องักฤษในกรุง

ลอนดอน หนึงในพพิธิภณัฑด์า้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของมนุษยชาตทิสีําคญัทสุีดและใหญ่ทสุีดใน

โลก มกีารก่อตงัขนึในปี ค.ศ.  เป็นทเีกบ็รวบรวมของสะสมของเซอรแ์ฮนส ์สโลน ซงึเป็นแพทยแ์ละ

นักวทิยาศาสตร ์โดยเปิดใหบ้รกิารครงัแรก  มกราคม ค.ศ.  ในมงตากูเฮาส ์เมอืงบลูมสเ์บอรร์ ีกรุง

ลอนดอน อนัเป็นสถานทตีงัของอาคารพพิธิภณัฑ์ในปัจจบุนั บรติชิมวิเซยีมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่างจาก

ทุกทวบี จาํนวนกว่า  ล้านชนิ ซงึล้วนมชีอืเสยีงและมกีารบนัทกึเรอืงราวของวฒันธรรมมนุษยจ์ากจุดเรมิต้น

จนถงึปัจจบุนั จากนันมเีวลาใหท้่านเดนิเล่นช้อปปิงบนถนนรีเจนท์และถนนออ็กซ์ฟอรด์ Oxford Street 

ย่านชอ้ปปิงใหญ่ของลอนดอนทที่านจะไดเ้ลอืกซอืสนิคา้คุณภาพเยยีมจาก มาร์ค แอนด ์สเปนเซอร์ เซล 

ฟรดิจจ์ ใหท้่านเดนิเล่นชมวถิชีวีติของผูค้นชาวองักฤษ  

 สมควรแก่เวลานัดหมายให้ท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว ์

.  น. นําท่านออกเดินทางจากสนามบินฮีทโทรว ์โดยสายการบิน EVA Air เทียวบินที BR-68 
 

วนัทีเก้า  สนามบินสวุรรณภมิู 

.  น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีทบีางท่านเดนิทางต่อไปต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละ

กําหนดการเดนิทางอกีครงัก่อนทาํการจองตวัโดยสารส่วนตวัของท่าน เนืองจากรายการทวัร์เป็นรายการซรีี

และไดม้กีารดาํเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมอืเปลยีนฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลง

เลก็น้อย** 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
รายการทวัรอ์าจมีการเปลยีนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อืนๆ ทีไม่คาดคิดหรือมี

ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานทีใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ดว้ยสาเหตุต่างๆ หรือสถานทีปิดโดยมิได้

รบัแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปลียนแปลงสถานทีอืนๆ ทดแทนให้  
ทงันีเพอืประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
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อตัราค่าบริการ              EVA UK-VACATION องักฤษ-สกอ็ตแลนด ์  วนั  คืน-BR 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ ่ท่านละ 
พกัเดียว เพิมท่านละ ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตวัเครอืงบิน 

-  ก.พ.  96,900 12,900 64,900 

-  ม.ีค.  96,900 12,900 64,900 

-  เม.ย.  99,900 14,900 62,900 

 เม.ย. -  พ.ค.  96,900 14,900 61,900 

-  ม.ิย.  91,900 14,900 61,500 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็คา่ภาษีนํามนั ในกรณีทีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิมเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุตาํกว่า  ปี เข้าพกัแบบไมม่เีตียงเสริม *** 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อตัรานีรวมบริการ 

 ค่าตวัเครอืงบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ EVA เสน้ทาง สุวรรณภมู-ิฮทีโทรว-์สุวรรณภมู ิชนัประหยดั และค่าโหลดสมัภาระไม่
เกนิทสีายการบนิกําหนดท่านละ  กโิลกรมั / ชนิ (สายการบนิอนุญาตใหนํ้าหนักกระเป๋าชนิละ  กโิลกรมัทา่นละ  ชนิ
และสาํหรบัถอืขนึเครอืงไม่เกนิ  กโิลกรมั / ท่าน) 

 ค่าภาษนํีามนัเชอืเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยคาํนวนจากวนัทจีองและออกตวั

โดยสาร หากมเีปลยีนแปลงตวัโดยสารหรอืเพมิเตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลยีนแปลงอตัราการผกผนัค่านํามนัหรอืภาษใีดๆ 

จะตอ้งมกีารชาํระเพมิตามกฎและเงอืนไขของสายการบนิ (อตัราค่านํามนัเชอืเพลงิคาํนวณไว ้ณ วนัท ี  พ.ย. ) 

 ค่าโรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (2 ท่าน / หอ้ง) เนืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ  เตยีง (Triple Room) กรณี

ทเีดนิทาง  ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น  หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระค่าพกัเดยีวเพมิ  

หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดนิทางนตีอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารทเีป็นผูใ้หญจ่ํานวนไมน้่อยกว่า 15-20 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็**ตามขอ้กําหนดและ

เงอืนไขของบรษิทัฯ และจะตอ้งชําระมดัจําหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 กรณีท่านทมีตีวัของสายการบนิอนืหรอืร่วมเดนิทางโดยไมใ่ชต้วัโดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร์  กรุณาแจง้

ล่วงหน้าเนืองจากมกีารเกยีวขอ้งกบัการยนืวซี่า ซงึผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยนืวซี่าพรอ้มคณะได ้ 

***การดาํเนินการขอวซ่ีาจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ -  วนั ซงึผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บั

การสแกนนิวมอืจากศูนยร์บัคาํรอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอยีดโดยการกรอกแบบฟอรม์ดา้นล่าง และ 

สําเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง และส่งเอกสารใหค้รบเพอืทาํการนัดหมาย ** 

 สําหรบัท่านทตีอ้งการอยู่ต่อหรอืเดนิทางต่อไปยงัประเทศอนื หรอืหากมตีวัโดยสารอยู่แลว้ จะตอ้งยนืวซี่าเดยีว พรอ้มแสดง

เอกสารเรอืงทพีกั รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ยทนีอกเหนือจากรายการทวัร์ และทุกท่านตอ้งมาแสดงตวัทสีถานทตูหรอื

ศูนยย์นืวซี่าตามกําหนดวนัเวลานัดหมายเพอืถ่ายรูปและสแกนนวิมอื 
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 ค่าเขา้ชมสถานทตี่างๆ, ค่าอาหารและเครอืงดมืตามรายการและค่ารถรบัส่งระหว่างนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทมี ี

 ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถนิในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อํานวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าทปิบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถนิ, พนักงานขบัรถรวมถงึทปิหวัหน้าทวัรท์เีดนิทางดว้ยตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาล

เท่านัน ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอนือนัเกดิจากอุบตัเิหต ุอาท ิค่าตวัโดยสาร, ค่าทพีกั, ค่าอาหารหรอือนืๆ ทงันเีป็นไปตาม

เงอืนไขของบรษิทัประกนัฯ และไม่รวมค่าใชจ้า่ยระหว่างการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเนืองจากโควดิ19 และเป็นไปตาม

เงอืนไขของบรษิทัประกนั) **สามารถปรกึษารายละเอยีดการซอืประกนัเพมิเตมิจากเจา้หน้าท*ี* 

 ค่าภาษมีลูค่าเพมิค่าบรกิาร %  

อตัรานีไม่รวมบริการ 

 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าธรรมเนียมบรกิารนัดหมายและการยนืวซี่า (ไม่รวมค่าแปลเอกสาร) ท่านละประมาณ ,  บาท (ยนืแบบมาตรฐาน
ธรรมดา) [โดยไม่รวมค่าบรกิารพรเีมยีมเลา้จใ์นกรณีทไีมม่เีวลานัดหมายปกต ิท่านละประมาณ ,  บาท / การยนืแบบ
เร่งด่วนท่านละประมาณ ,  บาท ( -  วนัทาํการ) และแบบ Super Priority ค่าธรรมเนียมประมาณท่านละ ,  
บาท (  วนัทาํการ)  **อตัราค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบรกิารอาจมกีารปรบัเปลยีนตามอตัราแลกเปลยีนเงนิสกุล
ต่างประเทศ**] 

 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซงึขนึอยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิ

ดว้ยตวัท่านเองเพอืป้องกนัการสูญหาย 
 ค่านําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนด  

 ค่าอาหารทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าทาํใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทนีอกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตทุทีางบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซอืประกนัเพมิเตมิได ้

 สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์นต็ในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพนืทสีาธารณะภายในโรงแรมทมีกีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม
อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขนึอยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)   

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าเครอืงดมืและค่าอาหารทสีงัเพมิเองคา่โทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื
ค่าใชจ้า่ยอนืๆ ทมีไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่านํามนั, ค่าธรรมเนียมวซ่ีาทนีอกเหนือจากทรีะบุหรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทเีกยีวกบัวซีา่ หรอือนืๆ ทมีไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชวัโมงก่อนเดนิทาง (กรณีทสีาย

การบนิ / ประเทศปลายทางต้องการ) 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชวัโมงก่อนเดนิทาง (กรณีทปีระเทศ

ไทยตอ้งการผลตรวจ) 

 ค่าธรรมเนียมบรกิารเกยีวกบัการดาํเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอนืๆ ตามทภีาครฐักําหนด 

(อาจมกีารเปลยีนแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปลยีนแปลงจากภาครฐัเป็นสาํคญั)  

 ค่าใชจ้่ายเกยีวกบัการทาํ Vaccine Passport 
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 ค่าใชจ้่ายเกยีวกบัการกกัตวัเมอืมกีารตรวจพบโควดิในช่วงใดๆ 

 

การชาํระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน  35,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึงท่าน สําหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็

ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทเีหลอืจะขอเกบ็ทงัหมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนันทางบรษิทัฯ จะขอสงวน

สทิธใินการคนืเงนิค่ามดัจําทงัหมด 

 

 

 

การยกเลิก 

.  หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า  วนัก่อนวนัทนํีาเทยีว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิมดัจาํ โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวน 

สทิธใินการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทเีกดิขนึจรงิ อาท ิค่ามดัจาํตวัโดยสารเครอืงบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซ่ีา และ

ค่าใชจ้่ายทจีําเป็นอนืๆ 

.  หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า  วนัก่อนวนัทนํีาเทยีว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ % ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธใินการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ อาท ิค่ามดัจาํตวัโดยสารเครอืงบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอ

วซ่ีา และค่าใชจ้่ายทจีําเป็นอนืๆ 

.  หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า  วนัทาํการก่อนวนัทนํีาเทยีว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิค่าทวัรท์งัหมด 

.  กรณีทตีอ้งการออกตวัภายในประเทศ กรณีทลูีกคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าททีวัร์ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครงั 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าททีางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึ 

 

 

หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

ข้อมูลเพิมเติมเรอืงโรงแรมทีพกั 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single), หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ  ท่าน /  เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

ห้องพกัแบบ  เตียงเดียว แต่อาจจะได้เป็น  เตียงใหญ่กบั  เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น  ห้องคู่

และ  ห้องเดียว กรณีทีมา  ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีอุีณหภูมตํิา  

3. กรณีทมีงีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบนํา ซงึ

ขนึอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทพีกันันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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o กรณีทมีกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทงัในประเทศไทยและต่างประเทศทผีูเ้ดนิทางกําลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขนึและมี

เหตุทําใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั

จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทบีรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตส่ิอไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทกีองตรวจคนเขา้

เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจาํนวนทงัหมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีสีถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทพีํานักอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซงึจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย

ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทสีายการบนิกําหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทยีวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิ 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีผีูโ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทเีกยีวกบัการนําสงิของต้องหา้มเขา้สู่

อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครอืงบนิหรอืส่วนหนงึส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวธุปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจาํลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสตัว์, สเปรยเ์ครอืงเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สนําตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทยีาว
กว่า  ซ.ม.เมอืวดัจากจุดหมุน, เครอืงมอืสาํหรบัศลิปะการต่อสูท้มีคีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบ,ี แชลงหรอืตะขอเกยีว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครอืงมอืช่างทุกชนิด, เลอืย, เครอืงพ่นไฟ, อุปกรณ์ไมม่คีมแต่อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกก/ีไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้าํสําหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืส่วนประกอบทกี่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอนืๆ 
นอกเหนือจากขา้งต้นทเีป็นสงิตอ้งหา้มตามสาํนักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยกําหนดและ/หรอืภายใต้การประเมนิ
ความเสยีงดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของสาํนักงานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัท ี  ม.ีค. )   

o ในบางรายการทวัร์ ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้ํากว่ามาตรฐานได ้

ทงันขีนึอยู่กบัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในนําหนักส่วนที

เกนิ 
o ท่านทมีอีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทตีอ้งการความช่วยเหลอืและการ

ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทตีอ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตงัแต่เรมิจอง
ทวัร์ เนืองจากกฎทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสําหรบัผูท้มีปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงค์เรอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้, โรงแรม และสถานทตี่าง ๆ จะมขีอ้กําหนดทชีดัเจน

ในเรอืงการสูบบุหร ีและมสีถานทโีดยเฉพาะสําหรบัผูส้บูบหุร ีทงันเีนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทที่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า  -  ชวัโมง

ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการกาํหนดตลอดทงัปี หรอืกําหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที

สถานทเีขา้ชมนันๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทคีณะจะเขา้

ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
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***สิงทีท่านควรทราบก่อนยนืวีซ่า*** 
1. สถานทตูองักฤษไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มหนังสอืเดนิทางระหว่างทสีถานทตูพจิารณาวซี่า แตส่ามารถใหด้งึเล่มใน

วนัยนืได ้แต่จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมเพมิเตมิตามทศีูนยย์นืวซี่าเรยีกเกบ็  
2. สําหรบัผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาํเนินเรอืงการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน 

3. การแปลเอกสารจะตอ้งแปลจากศูนยแ์ปล ซงึมคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิ ขนึอยู่กบัเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปลสามารถ

ตรวจสอบกบับรษิทัทวัร์ได ้หรอืผูเ้ดนิทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลมาไดเ้ช่นกนั (กรณีทมีเีอกสารทตีอ้ง

แปล) 

4. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทูตงา่ยขนึ 

หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมกีารใชห้นังสอืเดนิทาง เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยนืวซี่า ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ

ล่วงหน้าเพอืวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 

ค่าเขา้ชมนัน ๆ ตามเงอืนไขราคาทไีดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนันๆ แต่หากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนงึเหตุใดใน

ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทดีงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 

เนืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทเีดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิตม์าสหรอืปีใหม ่ซงึเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน

ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารในการขอยนืวีซ่า  (องักฤษ)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม -  วนั 

- ผูย้นืคาํรอ้งต้องแสดงตวัและสแกนนิวมอื ณ วนันัดหมายยนืคาํรอ้งทศีูนยย์นื 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทตูและศูนยย์นื 

- รปูถ่ายไมจ่าํเป็นตอ้งเตรยีม สแกนใบหน้าและถ่ายรปูทศีูนยย์นื  

- การถ่ายสําเนาเอกสารใดๆ ผูย้นืคาํรอ้งชาํระเงนิดว้ยตนเอง 

- ผูย้นืคาํรอ้ง กรุณาส่งสาํเนาหน้าหนังสอืเดนิทางทเีป็นปัจจุบนัทสุีด พรอ้มกรอกขอ้มลูเบอืงต้นสาํหรบัเพอืใชใ้นการทาํนัดหมาย

กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอร์โทร.ทสีามารถตดิต่อได ้ไม่ควรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้นืคาํรอ้งสูงอายุ

มากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารตน้ฉบบัทเีป็นภาษาไทย อาท ิสําเนาหนังสอืรบัรองบรษิทั / กจิการรา้นคา้, สาํเนาทะเบยีนบ้าน (กรณีเดก็), สาํเนาสตูิ

บตัร (กรณีผูท้อีายุตํากว่า  ปี), สาํเนาทะเบยีนสมรส, สําเนาทะเบยีนหย่า, สาํเนาใบเปลยีนชอื, สาํเนาใบเปลยีนนามสกุล 

จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทงันทีางบรษิทัฯ จะบรกิารท่าน ยกเวน้ สําเนาหนังสอืสญัญาซอืขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพี

พเิศษทมีเีนือหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้รกิารศูนยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพอืหลกีเลยีงความผดิพลาดในดา้นงานแปล ค่าใชจ้่าย 

ผูย้นืคาํรอ้งจะตอ้งชําระดว้ยตนเอง 
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o หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

- โดยนับวนัเรมิเดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ  เดอืนหนังสอืเดนิทางนสีามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ตํากว่า  เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทาํหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทกีองหนังสอืเดนิทาง  

- หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ตํากว่า  หน้า   

- หากท่านเปลยีนหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเนืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซี่า  

- ท่านทมีปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร์ หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ  
 

o รปูถ่ายสขีนาด 2 นิว จาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   

(ไม่จาํเป็นต้องเตรยีมแลว้ สามารถไปถ่ายไดท้ศีูนยย์นืไดเ้ลยเพอืนําลงระบบสง่สถานทตู) 
 

o สาํเนาทะเบียนบ้าน และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายุตาํกว่า  ปี  

- ใชส้ําเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั  

- หากเดก็อายุไม่เกนิ  ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสําเนาสูตบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ทีสามารถติดต่อได้ทงัเบอรที์ทาํงาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  

o สําเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทสีมรสแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 

o สําเนาใบเปลยีนชอื กรณีท่านทมีกีารเปลยีนชอื พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 

o สําเนาใบเปลยีนนามสกุล กรณีท่านทมีกีารเปลยีนนามสกุล พรอ้มฉบบัแปลจากศูนย์แปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 

o สําเนาใบหย่า กรณีท่านทหีย่าแล้ว พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
 

o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ชีการมอีาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัททีาํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่เกนิ  เดอืนจากวนัยนืวซี่า เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทเีรมิทาํงานกบัหน่วยงาน หรอืองค์กร พรอ้มใบลาและสาํเนาบตัรประจาํตวั

ราชการ 1 ชุด เอกสารออกมาไม่เกนิ  เดอืนจากวนัยนืวซีา่ 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ําเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สําเนาหนังสอืรบัรอง

ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ตํากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศูนยแ์ปลเอกสาร

พรอ้มตราประทบั 

- กรณีท่านทีเป็นแม่บา้น   

 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส+ฉบบั

แปลภาษาองักฤษ จากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
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 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทงันเีพอืแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื

ชแีจงเกยีวกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านทีว่างงาน / ไม่มรีายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชแีจงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชแีจงการรบัรองค่าใชจ้่าย

ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบอืงตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กล้ชดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนีหาก

ความสมัพนัธ์ไม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยนืคาํรอ้งขอวซี่านี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 

- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) เอกสารออกมาไม่เกนิ  เดอืนจากวนัยนืวซี่า เป็นตน้ 
 

o หลกัฐานการเงิน   

- ใช ้Statement ทอีอกจากธนาคารและมตีราปัมจากธนาคาร โดยมรีายละเอยีดใหค้รบถ้วนเกยีวกบั ธนาคารใด ชอื

เจา้ของบญัช ีเลขทบีญัช ีประเภทบญัช ียอ้นหลงั  เดอืนและอพัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัทสุีด โดยมกีารปรบัอพัเดทไม่เกนิ 

 วนั นับจากวนันัดหมายยนืวซี่า 

- กรณีทเีดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนงึในการยนืขอวซี่า ต้องออกหนังสอืรบัรองจากธนาคาร  ฉบบั 

และทําจดหมายรบัรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบคุวามสมัพนัธช์แีจงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ดว้ย  อย่างไรกต็ามโดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะต้องมสีําเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว่้าจะจดทะเบยีน

สมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทมีกีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนังสอืรบัรองธนาคาร  ฉบบั และทาํ

จดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชอืและความสมัพนัธช์แีจงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทงันีเพอืแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอทีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือกลบัสู่ภมิูลาํเนา  

 

o กรณีเดก็อายุตาํกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 

- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทอีาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบบัจรงิ

จากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 

พรอ้มทงัแนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพอืรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมใีบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทอีาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอ

ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทงั

แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพอืรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ด้เดินทางทงักบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ

กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชแีจงระบุความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองทไีปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที

อาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล

เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทงัแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพอืรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 
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- กรณีเดก็ทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล

บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า

ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทไีดช้าํระไปแลว้และหากต้องการขอยนืคาํรอ้งใหม่กต็้องชําระค่าธรรมเนียม

ใหม่ทุกครงั 

***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ

โปรดแต่งกายสุภาพ ทงันทีางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทไีปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ

เอกสารเพมิเตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

***    กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซ่ีาของ

ท่าน เนืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

***   เมอืท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 

จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทไีดร้ะบไุวโ้ดยทงัหมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยนืวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แตห่าก

กรณีท่านทตีอ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนกําหนดวนัยนืวซี่าและท่านไม่สามารถนําหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนันจะต้องมา

ยนืเดยีวและแสดงตวัทสีถานทตูตามกําหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปท่องเทยีวยงัประเทศ

ตามทรีะบุเท่านนั การปฏเิสธวซีา่อนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยนืวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยนืขอวซ่ีาท่องเทยีว 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทเีกดิขนึจรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน  

วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันจีะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง

เป็นหลกั          
         

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานทีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ชือบุตร . ชือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานทีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ชือบุตร . ชือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานทีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ชือบุตร . ชือ ................................................................................................. 

กรอกข้อมูลตามความจริง สาํหรบัการยืนขอวีซ่าองักฤษ 

กรณุากรอกเป็นตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน 
กรณุาอย่าเว้นช่องว่าง เนืองจากข้อมูลเหล่านีมีความจาํเป็นจะต้องนําไปกรอกลงใน Application Form Online ในระบบของ

สถานทูตองักฤษ ซึงหากทาํการ Submit แลว้ จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันันขอให้แจ้งรายละเอียดตามความ

เป็นจริงทีสุดของผูส้มคัรแต่ละบุคคล มิเช่นนันอาจถกูเพิกเฉยหรือถกู black list หรอืเสียเวลาในการทาํนัดหมายใหม่หรอืมา

แสดงตวัทีศนูยยื์นอีกครงัรวมถึงการชาํระคา่ธรรมเนียมวีซ่าใหมอี่กครงั 
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    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานทีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

.  ทีอยูป่ัจจุบนั  ............................................................................................................................................... 
 ................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์........................................... 
 ทีอยูต่ามทะเบียนบา้น ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์.......................................... 

     โทรศพัทบ์า้น .................................. โทรศพัทมื์อถือ .............................  

 อาศยัอยูม่ากีปี ...............................................  E-Mail: ……….………….……………… 
 ........ บา้นตนเอง ........ อาศยัอยูก่บัครอบครัว ........ บา้นเชา่    
 ........ อืนๆ โปรดระบุ ................................................................................................................................. 
 

.  ชือสถานทีทาํงาน ........................................................................................................................................ 
 (ชีแจงเกียวกบักิจการทีทาํ หรือสินคา้ทีขายวา่เกยีวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกิจการหรือลูกจา้ง) 
 ................................................................................................................................................................. 

ทีอยูส่ถานทีทาํงาน ..................................................................................................................................... 
 .......................................................................................  รหสัไปรษณีย ์................................................... 

 โทรศพัท ์...................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) ......................... 
ตาํแหน่งหนา้ที  .......................................................................................................................................... 
ลกัษณะงานทีดูแลอยู ่..................................................................................................................................  
วนัทีเขา้ทาํงาน / วนัเริมเขา้ศึกษา ............................................  เงินเดือน ...................................................... 
กรณีศึกษาอยู ่/ สถานทีศึกษา .......................................................................................................................
ทีอยูส่ถานศึกษา .......................................................................................................................................... 
ศึกษาระดบัชนั / หลกัสูตร ............................................................................................................................   

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

.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัหรือครอบครัวตอ่เดือน ..........................................................................................................  
 

.  ทา่นมีเงินออมหรือไม ่ ........ ไมมี่   ........ มี  โปรดระบุ ............ 
 (ถา้มี กรุณากรอกใหเ้รียบรอ้ยเนืองจากจะตอ้งนําไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน์)  
 ออมทรัพย ์ธนาคารอะไร ......................................................... เทา่ไหร่ ......................................................... 
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     ฝากประจาํ ธนาคารอะไร ........................................................ เทา่ไหร่ ......................................................... 
 หุน้หรือหลกัทรัพย ์.................................................................. เทา่ไหร่ ........................................................ 
 

.  ชือ-นามสกุล บิดา  ......................................................... วนั-เดือน-ปีเกิด ...................................................... 
     (หากจาํไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานทีเกิด .......................................................... 
 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานทีเกิดมาตามปกติ จาํเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่
 เวน้วา่ง ** 
  

 ชือ-นามสกุล มารดา  ...................................................... วนัเดือนปีเกิด ...................................................... 
     (หากจาํไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานทีเกิด .......................................................... 
 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานทีเกิดมาตามปกติ จาํเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่
 เวน้วา่ง ** 
 

.  กรณีทีผูเ้ดินทางเป็นผูมี้รายไดน้อ้ย / เป็นบุตร / เป็นผูที้ไมมี่รายได ้/ เป็นผูที้ตอ้งมีผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ย โปรดระบุ ชือ-
 สกุลผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์ 
 ผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางของทา่นคือ .................................................................................................
 ความสมัพนัธ ์.....................................................  ทีอยูผู่รั้บรองคา่ใชจ้า่ย .................................................... 
 ................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................  
 

.  ทา่นเคยไดข้อวีซา่เขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ........ เคย (กรณีทีเคยใหร้ะบุวนัที)  

 วีซ่าทีได ้ไดร้ะหวา่ง วนัที ....................................................... ถึงวนัที ...................................................  

 เลขหมายวีซา่ทีเคยได ้.................................................................   

      ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่ ........ ไมเ่คย    ........ เคย (กรณีทีเคยใหร้ะบุวนัที)  

      เขา้ประเทศองักฤษวนัที ....................................... ออกจากประเทศองักฤษวนัที ............................................ 
 

  รวมระยะเวลาทีอยูใ่นประเทศองักฤษ กวีนั .....................................    
  

  จุดประสงคที์เดินทางเขา้ประเทศองักฤษไปทาํอะไร .........................................................................................  
 

13. ทา่นเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง  
 1. ................................................................................................ 
 เขา้วนัที .........................................................  ออกวนัที .................................................. 
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 2................................................................................................... 
 เขา้วนัที .........................................................  ออกวนัที .................................................. 
 3. ................................................................................................. 
 เขา้วนัที .........................................................  ออกวนัที .................................................. 
 4................................................................................................... 
 เขา้วนัที .........................................................  ออกวนัที .................................................. 
 5.................................................................................................... 
 เขา้วนัที .........................................................  ออกวนัที .................................................. 
 6...................................................................................................... 
 เขา้วนัที .........................................................  ออกวนัที .................................................. 
 

14. คุณมีเพือน หรือ ลูก ทีเรียนทีประเทศองักฤษหรือไม ่ถา้มี ขอ ชือ-สกุล ทีอยู ่และเบอร์โทร. ................................. 
 
 ทีพกัทีองักฤษ ....................................................................................... โทร. .............................................. 
 

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

 ประเภทวีซา่ของญาติ หรือ ลูก ทีอยูที่องักฤษ .................................................................................................. 
 
 วนัออกวีซา่ ...........................................................  วนัทีวีซา่หมด ................................................................ 
 

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


