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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปร ์

ชางง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์                   

               (-/-/-)                                                                   

18.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ Singapore Airlines โดย

มีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้

ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

21.10 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์ โดยสาย

การบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ981 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 5 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างงี เม ืองสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร  ์- ท่าอากาศยาน

นานาชาตแิมนเชสเตอร ์ เมอืงแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ - เมอืงแมนเชสเตอร ์ - สนาม

ฟุตบอล โอลด ์แทรฟฟอรด์ - เมอืงลเิวอรพ์ูล - สนามฟุตบอล แอนฟิลด ์- เดอะ ทร ีเกรซ - 

ยา่นอลัเบริต์ ด็อกค ์                           (-/-/-)      

00.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ี เมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร  ์** เพือ่

เปลีย่นเครือ่ง ** 

02.05 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืงแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ โดย

สายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ052 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

08.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืงแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ 

น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 6 

ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแมนเชสเตอร ์ (Manchester) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ 

จัดเป็นเมอืงใหญ่และมีประชากรมากอันดับสองรองจากเมอืงลอนดอน แมนเชสเตอรต์ดิตอ่กบัทีร่าบเชช

เชอร์ทางทศิใต ้ตอิต่อกับเทือกเขาเพนไนน์ทางทศิเหนือและทศิตะวันออก เมืองนี้ขยายตัวและ

เจรญิรุ่งเรืองจากการผลติส ิง่ทอในช่วงการปฏวิัตอิุตสาหกรรม ส่งผลใหแ้มนเชสเตอรก์ลายเป็นเมือง

อุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก 

 น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) ของ

สโมสร แมนยูฯ ที่จัดว่าร ่ารวยทีส่ดุในโลก เป็นสนามทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศอังกฤษ สามารถ

รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย์ สเตเดียม (Wembley Stadium) 

สนามฟตุบอลของทมีชาตอิังกฤษเพยีงแห่งเดยีว และใหญ่เป็นอันดบัที ่11 ของยุโรปนอกจากนัน้ยังเป็น 

1 ใน 2 สนามในอังกฤษที ่ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว ทีร่วบรวมประวัตคิวามเป็นมาตัง้แต่เร ิม่ก่อตัง้

สโมสร และ ยังมีส ิง่ของถว้ยรางวัลตา่งๆ จัดแสดงโชวอ์ยู่ดว้ย จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ

ของทมีทีท่่านชืน่ชอบมากมายส าหรับแฟนบอล ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมภายในสนามฟุตบอล 

และสว่นของพพิธิภณัฑ ์ซึง่บรเิวณนี ้อาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้เนือ่งจาก เชน่ วนัทีม่กีารแขง่ขนั 

วนัที่ม ีการเตรียมความพรอ้มก่อนการแข่งขนั หรือ เหตุผลใด เหตุผลหนึง่ก็ตามซึ่งอาจ

นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทั และ ไม่สามารถทราบล่วงหนา้ได ้ค่าบตัรเขา้ชม ท่านละ 

ประมาณ 18 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวน เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 800 บาท (THB) ข ึน้อยู่

กบัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งตรวจสอบรอบ ทีว่า่งอกีคร ัง้ โดยท ัง้นี ้คณะทวัรจ์ าเป็นตอ้ง

ด าเนนิไปตามระบทุ ัง้หมด **  
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น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลเิวอรพ์ูล (Liverpool) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เมืองถิน่ก าเนิด

ของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล (The Beatles) ที่โด่งดังและมีชื่อเสียงกอ้งโลก ในทาง

ประวัตศิาสตรข์องมณฑลเดมิลเิวอรพ์ูลเป็นสว่นหนึง่ของแลงคาสเชอร ์ความรุ่งเรืองของเมืองลเิวอรพ์ูล 

มาจากการเป็นเมืองท่าส าคัญในครสิตศ์ตวรรษที ่18 การตดิต่อคา้ขายกบัแครบิเบียน , ไอรแ์ลนด ์และ

แผ่นดนิใหญ่ยุโรป และความสะดวกในการตดิต่อคา้ขายกับการคา้ทาสขา้มมหาสมุทรแอตแลนตคิ 

(Atlantic Slave Trade) ยิง่ท าใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตมากยิง่ข ึน้ ภายในตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่19 กว่า 40% 

ของการคา้ขายในโลกตอ้งผ่านเมอืงท่า อย่างเมืองลเิวอรพ์ูลแห่งนี้ ท าใหเ้มืองลเิวอรพ์ูลกลายเป็นเมอืง

ส าคัญที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศอังกฤษ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2004 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สนามฟุตบอล แอนฟิลด ์(Anfield Stadium) สนามเหยา้ของทมี

สโมสรลเิวอรพ์ูล ยอดทมีแห่งถิน่เมอรซ์ีไ่ซด ์พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึจากทมีหงสแ์ดง ** ยงัไม่

รวมคา่บตัรเขา้ชมภายในสนามฟุตบอล และสว่นของพพิธิภณัฑ ์ซึง่บรเิวณนี ้อาจไมส่ามารถ

เขา้ชมได ้เนือ่งจาก เช่น วนัทีม่กีารแขง่ขนั วนัทีม่กีารเตรยีมความพรอ้มกอ่นการแขง่ขนั หรอื 

เหตุผลใด เหตุผลหนึง่ก็ตามซึง่อาจนอกเหนอืการควบคุมของบรษิทั และ ไม่สามารถทราบ

ลว่งหนา้ได ้คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 20 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวน เป็นเงนิไทย ทา่นละ 

ประมาณ 880 บาท (THB) ข ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะ

อาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนั โดยท ัง้นี ้คณะทวัรจ์ าเป็นตอ้งด าเนนิไปตามระบุท ัง้หมด 

** 

น าท่าน ผา่นชม เดอะ ทร ีเกรซ (The Three Graces) อาคารเก่าแก่ 3 หลัง สญัลักษณ์ของเมืองลิ

เวอรพ์ูล ซา้ยมอืสดุ คอื ทีท่ าการของการทา่เรอืลเิวอรพ์ูล (Port of Liverpool Building) อาคารกลาง คอื 

อาคารของบรษัิทเดนิเรือคูนาร์ด (Cunard Building) ส่วนขวามือสุด คือ อาคารส านักงาน สรา้งดว้ย

คอนกรตีแบบหลายชัน้อาคารแรกทีส่รา้งในประเทศอังกฤษ (Royal Liver Building)  
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น าท่านเดนิทางสู่ ย่านอลัเบริต์ ด็อกค ์(Albert Dock) หรือ ท่าเรืออัลเบริ์ต ด็อกซ ์(Albert Dock 

Port) เป็นชือ่ของย่านตกึอฐิแดงเกา่แกส่วยงาม อาคารเหลา่นี้เป็นอาคารเกา่แกท่ีก่อ่สรา้งดว้ยอฐิปูนแห่ง

แรกๆในประเทศอังกฤษ โดยเปิดใชง้านโดยเจา้ชายอัลเบริต์ ในปี ค.ศ. 1846 เพือ่ใชเ้ป็นทา่เรอืและโกดงั

ขนถ่ายสนิคา้ โดยหลังจากทีปิ่ดท าการจากการเป็นท่าเรอื ก็ไดร้ับการปรับปรุงใหม่จนกลายเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วส าคญัในเมอืงลเิวอรพ์ูล  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Best Western Everglades Park Hotel , Liverpool , United 

Kingdom หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงลเิวอรพ์ลู - เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - บา้นของวลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์- โบสถโ์ฮลี ่

- เมอืงซาลสิบวัร ี ่- อนสุาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮนจ ์               

                         (B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford Upon Avon) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี ทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเอวอน อันเป็นบา้นเกดิของวลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์(William 

Shakespeare) กวีที่มีชือ่เสยีงที่สุดของประเทศอังกฤษ ดว้ยผลงานที่ท่านรูจ้ักอาท ิโรมโิอ แอนด ์จู

เลยีส , เวนสิ วานชิ ฯลฯ 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ กับ บ้านของวลิเลี่ยม เช็คสเปียร ์(Nash’s House / William 

Shakespeare House) สัมผัสชีว ิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ผ่านชม โบสถโ์ฮลี ่ (Holy 

Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ตัง้อยู่ร ิมแม่น ้ าเอวอนอันเงียบสงบและสถานที่ในประวัตศิาสตร์ที่

เกี่ย วข อ้งกับกวี เอกผู น้ี้  สถานที่ที่ ใช ใ้นการประพันธ์ผลงานต่า งๆที่มี ชื่อ เสียง ไปทั่ ว โลก  
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น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาลสิบวัร ี ่ (Salisbury) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นที่ตัง้ของ

อนุสาวรยีอ์ันลกึลบั เสาหนิสโตนเฮน้จ ์น าทา่น เขา้ชม ในรัว้อาณาเขตทีต่ัง้ของ อนสุาวรยีเ์สาหนิสโตน

เฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกในยุคก่อนประวัตศิาสตร ์มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็น

กลุม่แทง่หนิขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางทุง่ราบกวา้งใหญ่ ในบรเิวณตอนใตข้องเกาะอังกฤษ ซึง่ไม่มใีครทราบ

วัตถุประสงค์ในการสรา้งอย่างชัดเจน เป็นอนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัตศิาสตร์ ตัวอนุสรณ์สถาน

ประกอบดว้ยแทง่หนิขนาดยักษ์ 112 กอ้น ตัง้เรยีงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แทง่หนิบางอันตัง้ข ึน้ บาง

อันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซอ้นอยู่ขา้งบน นักโบราณคดเีชือ่ว่ากลุ่มกองหนินี้ถูกสรา้งข ึน้จากที่

ไหนสกัแห่งเมื่อประมาณ 3000 - 2000 ปีก่อนครสิตกาล กล่าวคอื การหาอายุจากคารบ์อนกมัมันตรังสี

เมือ่ พ.ศ. 2551 เผยใหเ้ห็นว่าหนิกอ้นแรกถกูวางตัง้เมือ่ประมาณ 2400 - 2200 ปีกอ่นครสิตกาล ในขณะ

ทีท่ฤษฎอีื่นๆ ระบุว่ากลุ่มหนิทีถู่กวางตัง้มาตัง้แต่ก่อนหนา้นัน้ถงึ 3000 ปีก่อนครสิตกาลนักวทิยาศาสตร์

และนักประวัตศิาสตรต์่างสงสยัว่า คนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหนิทีม่ีน ้าหนักกว่า 30 ตัน ข ึน้ไปวาง

เรยีงกนัไดอ้ย่างไร ทัง้ๆทีป่ราศจากเครือ่งทุน่แรงอย่างทีเ่ราใชอ้ยู่ในปัจจุบัน และบรเิวณทีร่าบดงักลา่วไม่

มกีอ้นหนิขนาดมหมึานี้ ดงันัน้จงึสนันษิฐานว่าผูส้รา้งตอ้งท าการชกัลากแทง่หนิยักษ์ทัง้หมดมาจากทีอ่ื่น 

ซึง่คาดว่าน่าจะมาจาก "ทุ่งมารล์โบโร" ทีอ่ยู่ไกลออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน

ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเข้าสู่ท ี่พกั Hotel Holiday Inn Southampton , Salisbury , United Kingdom 

หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาลสิบวัร ี ่- เมอืงบาธ - โรงอาบน า้โรมนัโบราณ - เมอืงลอนดอน - จตัุรสัทราฟลักา้ร ์- 

จตัุรสัรฐัสภา - พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์- หอนาฬกิาบิก๊เบน - ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย   

                       (B/L/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบาธ (Bath) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท)ี เป็นเมืองทีม่ีฐานะ

นครในมณฑลซอมเมอรเ์ซ็ทในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ เมืองบาธไดร้ับ

พระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราชนิีนาถเอลซิาเบธที่ 1 ในปี ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็น

เทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตวัเมอืงบาธตัง้อยู่เนนิหลายลกูในหุบเขาของแม่น ้าเอวอนในบรเิวณทีม่ี

น ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นทีต่ัง้ถ ิน่ฐานของโรมัน ผูส้รา้งโรงอาบน ้าโรมันโบราณ (Roman Baths) และวัด

โดยตัง้ชื่อเมืองว่า “Aquae Sulis” เมืองบาธเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจา้เอ็ดการ์ดผูร้ักสงบท าพิธี

ราชาภเิษกเป็นพระมหากษัตรยิอ์ังกฤษทีม่หาวหิารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ตอ่มาในสมัยจอรเ์จยี เมอืงบาธก

ลายเป็นเมืองน ้าแร่ที่ไดร้ับความนยิมกันมาก ซึง่ท าใหเ้มืองบาธขยายตัวมากขึน้และมีสถาปัตยกรรม

จอรเ์จียทีเ่ดน่ๆ จากสมัยนัน้ทีส่รา้งจากหนิบาธทีเ่ป็นหนิสเีหลอืงนวลสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ไดร้บัการ

ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โรงอาบน า้โรมนัโบราณ (Roman Baths) ถอืเป็นโรงอาบน ้าโรมัน

ขนาดใหญ่ในสมัยโบราณทีไ่ดร้ับการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างด ีซึง่โรงอาบน ้าของทีน่ี่อยู่ต ่ากว่าระดบั

พื้นถนนในปัจจุบัน ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนดว้ยกัน ตัง้แต่โซน Sacred Spring , Roman 

Temple , Roman Bath House และ Museum ซึง่แหลง่น ้าแร่แห่งนีถ้กูคน้พบตัง้แตส่มัยชาวโรมันบุกเขา้

มายดึเกาะอังกฤษ เป็น 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองทางตะวันตกอีกดว้ย ** ยงัไมร่วมคา่

บตัรเขา้ชมส าหรบัเด็ก ทา่นละ ประมาณ 7.50 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 

330 บาท / ผูใ้หญ่ ทา่นละ ประมาณ 11.50 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 

500 บาท ขึน้อยู่กบัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวน

ผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลอนดอน (London) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท)ี เมอืงหลวง

ของประเทศอังกฤษ ทีเ่ป็นศูนยก์ลางส าคัญทางธุรกจิ การเมือง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรข์องโลก 

เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง การสือ่สาร การบันเทงิ แฟชัน่ ศลิปะ และเป็นทีย่อมรับว่ามอีทิธพิลไปทั่ว

โลก และยังเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีใ่หญ่และส าคญัของยุโรปอกีดว้ย  
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี พเิศษ !! เมนเูป็นยา่งทีอ่รอ่ยทีส่ดุในโลก)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่น ผา่นชม จตัรุสัทราฟลักา้ร ์(Trafalgar Square) ทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารทีน่่าสนใจ น าทา่น 

ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ จตัุรสัรฐัสภา (Parliament Square) และ พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร  ์

(Westminster Palace) หรือ ตกึรัฐสภาเวสตม์นิสเตอร ์(Houses of Parliament) เป็นสถานทีท่ีส่ภา

สองสภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร (สภาขนุนางและสภาสามัญชน) ประชมุ พระราชวังเวสตม์นิส

เตอร ์สรา้งในปี ค.ศ. 1016 ตัวส ิง่ก่อสรา้งสว่นใหญ่สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่19 ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน

ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 

และยังเป็นทีต่ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จ้ักกนัดใีนนาม หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big Ben / Elizabeth Tower) 

อันเป็นสญัลักษณ์ของประเทศอังกฤษ ทีม่ีความสงู 320 ฟุต ตบีอกเวลาทุกหนึง่ชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่ี

หนา้ปัดใหญ่ทีส่ดุในโลก และฝ่ังตรงขา้มเป็นทีต่ัง้ของ ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) 

หรือที่รูจ้ักในชือ่ของ มลิเลเนียม วีล (Millennium Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ี่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มี

ความสงู 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมอย่างมาก มผีูม้าเยอืนมากกว่า 3 

ลา้นคนตอ่ปี โดยมแีม่น ้าเทมสก์ัน้อยู่ 

** อสิระอาการกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis London Wembley , London , United Kingdom หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงลอนดอน - อสิระท่องเทีย่ว หรอื พกัผ่อน ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั      

             (B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

หวัหนา้ทวัรแ์นะน าวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ท ัง้นีท้า่นควรเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทาง

ลว่งหนา้กอ่นถงึวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของทา่น 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

- ทดลองใชร้ะบบขนสง่สาธารณะของชาวเมอืงลอนดอน โดยรถไฟใตด้นิ หรอืทปู (Tube) เทีย่ว

ชมเมอืง และวถิชีวีติของชาวลอนดอนเนอร ์(Londoner) 

- ทดลองน ัง่รถเมล ์2 ช ัน้ หรอืลอนดอนแท็กซี ่เพือ่เทีย่วชมเมอืงและวถิชีวีติของชาวลอนดอนเนอร ์

(Londoner) 

- ชอ้ปป้ิงสนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้บน ถนนอ็อซฟอรด์ (Oxford Street) ทีม่ีหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่

มากมายอย่าง Mark & Spencer , Primark , Selfridges , Next , Zara ฯลฯ  

- เทีย่วพระราชวงัวนิดเ์ซอร ์(Windsor Palace) พระราชวังซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นบา้นของครอบครัว

กษัตรยิแ์ละพระราชนิีแห่งอังกฤษมานานกว่า 1,000 ปี โดยพระราชวังเกา่แกข่นาด 5 ไร่แห่งนี้ ปัจจุบันยัง

ถกูใชเ้ป็นทีพ่ านักของสมเด็จพระราชนิีอลซิาเบธที ่2 ซึง่มักจะใชเ้วลาสว่นใหญ่ในชว่งวันหยุดสดุสปัดาห์

อยู่เสมอ ทัง้นี้ผูม้าเยือนควรเผื่อเวลาในการเขา้ชมอย่างนอ้ยประมาณ 2-3 ชัว่โมง เพราะทีน่ี่ลว้นเต็มไป

ดว้ยส ิง่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทั ้ง State Apartments ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามดว้ยผลงานศิลปะอัน

ทรงคณุคา่ ซึง่เป็นของสะสมของเหลา่ราชวงศ ์รวมถงึความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธคิในโบสถ ์

St. George ซึง่เป็นทีฝั่งพระศพของกษัตรยิแ์ห่งประเทศอังกฤษหลายพระองค ์และประหลาดใจไปกบั 

Queen Mary’s Dolls House บา้นตุก๊ตาแสนสวยและมชีือ่เสยีงทีส่ดุโลกทีส่รา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 1920 โดย

ชา่งฝีมือชัน้น าในสมัยนัน้ เป็นตน้ ** คา่บตัรเขา้ชมส าหรบัเด็ก ทา่นละ ประมาณ 11.50 ปอนด  ์

(GBP) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 500 บาท (THB) / ผูใ้หญ ่ทา่นละ ประมาณ 
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18.50 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 800 บาท (THB) ขึน้อยู่กบั

ประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนั

ได ้** 

- ข ึน้ชมความสวยงามของเมอืงลอนดอน บน ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรอืทีรู่จ้ัก

ในชือ่ของ มลิเลเนยีม วลี (Millennium Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวีปยุโรป มีความสงู 

135 เมตร และกลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมอย่างมาก มผีูม้าเยอืนมากกว่า 3 ลา้นคน

ต่อปี ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 30 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ 

ประมาณ 1,290 บาท (THB) ขึน้อยู่กบัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้ 

เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London) เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตัง้อยู่บนฝ่ัง

แม่น ้าเทมสใ์นเมอืงลอนดอน เป็นพระราชวังทีเ่ดมิสรา้งโดยพระเจา้วลิเลยีมที ่1 แห่งอังกฤษ เมือ่ปี ค.ศ. 

1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์พระราชวังเป็นรูจ้ักกันในนามว่า “หอคอยแห่งลอนดอน” หรือ 

“หอ” ในประวัตศิาสตร ์ตวัปราสาทตัง้อยู่ภายในโบโรแห่งทาวเวอรแ์ฮมเล็ทสแ์ละแยกจากดา้นตะวันออก

ของนครหลวงลอนดอน (City of London) ดว้ยลานโล่งทีเ่รียกว่าเนนิหอคอยแห่งลอนดอน หรือ “ทาว

เวอรฮ์ลิ” (Tower Hill) หอคอยแห่งลอนดอนมักจะรูจ้ักกันในการเกีย่วขอ้งกับหอขาว (White Tower) 

ซึง่แต่เดมิเป็นหอสขีาวทีส่รา้งโดยพระเจา้วลิเลยีมที ่1 แห่งอังกฤษในปี ค.ศ. 1078 แต่กลุ่มส ิง่ก่อสรา้ง

ทัง้หมดของหอคอยแห่งลอนดอนตัง้อยู่รอบวงแหวนสองวงภายในก าแพงและคูป้องกันปราสาท ตัว

หอคอยใชเ้ป็นป้อม พระราชวังของพระมหากษัตรยิ ์และทีจ่ าขงัโดยเฉพาะส าหรับนักโทษทีม่ยีศศกัดิส์งู

เชน่พระราชนิีนาถอลซิาเบธที ่1 ก็เคยทรงถกูจ าขงัในหอคอยโดยพระราชนิีนาถแมร ีและยังเป็นทีส่ าหรับ

ประหารชวีติและทรมาน คลังเก็บอาวุธ ทอ้งพระคลัง สวนสตัว ์โรงกษาปณ์หลวง หอเก็บเอกสาร หอดู

ดาว และตัง้แต่ปี ค.ศ. 1303 เป็นทีเ่ก็บรักษามงกุฎและเครื่องราชาภเิษกของสหราชอาณาจักร ** คา่

บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 20 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 888 
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บาท (THB) ขึน้อยู่กบัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้ เพราะอาจจ ากดั

จ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- เยี่ยมชม โรงถ่ายภาพยนตร ์แฮรร์ ี ่พอตเตอร ์(Warner Bros Studio Tour London : The 

Making of Harry Potter) แห่งค่าย Warner Bros ตั ้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองลอนดอน ใน

สถานทีท่ีม่ีชือ่ว่า Leavesden Aerodrome ซึง่แต่เดมิเคยเป็นโรงงานผลติเครือ่งบนิทีม่ีชือ่เสยีงหลายรุ่น 

เชน่ Mosquito , Halifax Bombers ในสมัยสงความโลกครัง้ทีส่อง ก่อนที ่Warner Bros จะซือ้ทีน่ี่และ

ตัง้โรงถา่ยภาพยนตรแ์ฮรร์ี ่พอตเตอรม์านานกว่าสบิปี และสดุทา้ยทีน่ี่ก็กลายมาเป็นสถานทีท่่องเที่ยวซึง่

สาวกเหลา่พ่อมดแม่มดนอ้ยไม่ควรพลาด ดว้ย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากทีโ่ดดเด่นจาก

ภาพยนตร ์รวมถงึของประกอบฉาก กระทั่งเสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกาย เพื่อใหแ้ฟนๆ แฮรร์ี่ พอตเตอรไ์ด ้

เขา้มาสมัผัสกับความมหัศจรรย ์และเก็บภาพความประทับใจลงในบันทกึความทรงจ าไปตลอดกาล ** 

คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 85 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 

3,700 บาท (THB) ข ึน้อยู่กบัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้ เพราะอาจ

จ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 ทีพ่กั Ibis London Wembley , London , United Kingdom หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงลอนดอน - พระราชวงับคักิง้แฮม - ยา่นไนซบ์รดิ - หา้งฮารว์ยี ์นโิคล - หา้งแฮรอดส ์- ทา่

อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์ เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ - ท่าอากาศยาน

นานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์                         

                 (B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) เดมิชือ่ คฤหาสน์

บักก ิง้แฮม (Buckingham House)  เป็นพระราชวังทีเ่ป็นทีป่ระทบัเป็นทางการของราชวงศอ์ังกฤษตัง้อยู่

ทีเ่มอืงลอนดอนในสหราชอาณาจักร เป็นสถานที ่ทีใ่ชส้ าหรับการเลีย้งรับรองของรัฐและยังเป็นส ิง่ดงึดูด

นักทอ่งเทีย่วส าคญัทีห่นึง่ของเมอืงลอนดอน เป็นทีร่วมพลงัใจทัง้ในการฉลองและในยามคบัขนัของชาว

อังกฤษ ส ิง่ก่อสรา้งเดมิเป็นคฤหาสน์ทีส่รา้งส าหรับจอหน์ เชฟฟิลด ์ยุคแห่งบักก ิง้แฮมในปี ค.ศ. 1703 

ตอ่มาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจา้จอรจ์ที ่3 ทรงซือ้เพือ่ใชเ้ป็นพระราชฐานสว่นพระองค ์ทีรู่จ้ักกนัใน

ชือ่ “วังพระราชนิี” (The Queen's House) ระยะ 75 ปีตอ่มาเป็นเวลาทีม่กีารขยายตอ่เตมิพระราชวังโดย

สถาปนิกจอห์น แนช (John Nash) และ เอ็ดเวริ์ด บลอร์ (Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลานกลาง 

พระราชวังบักก ิง้แฮมกลายมาเป็นพระราชฐานทีป่ระทบัอย่างเป็นทางการของราชวงศอ์ังกฤษเมือ่สมเด็จ
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พระราชนิีนาถวกิตอเรยีข ึน้ครองราชยเ์มือ่ปี ค.ศ. 1837 การตอ่เตมิครัง้ใหญ่ครัง้สดุทา้ย ไดเ้ร ิม่ด าเนนิข ึน้

ชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 และ ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ซึง่รวมทัง้ดา้นหนา้ทีเ่ห็นอยู่ในปัจจุบัน 

น าท่านเดนิทางสู ่ย่านไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซ ึง่เป็นทีต่ัง้ของ หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอย่าง 

หา้งฮารว์ยี ์นโิคล (Harvey Nicole) และ หา้งแฮรร์อดส ์(Harrods) ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้

แฟชั่นชัน้น าจากทั่วทุกมุมโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮร์รอดสท์ี่นิยมกันอย่างมาก รวมทัง้มีรา้นคา้แฟชั่น

มากมาย 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์ เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ 

เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี 

หรอื รา้นอาหาร 

20.35 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์ โดยสาย

การบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ319 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  

 

วนัทีเ่จ็ด ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ี เมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์ - ท่าอากาศยาน

นานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                                       

                           (-/-/-)      

17.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ี เมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร  ์** เพือ่

เปลีย่นเครือ่ง ** 

18.45 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบนิ 

Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ978 
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** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 5 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  

20.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ

ประทบัใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

22-28 มกราคม 2562 

22JAN SQ981 BKK-SIN 

21.10-00.40+1 

23JAN SQ052 SIN-MAN 

02.05-08.30 

27JAN SQ319 LHR-SIN 

20.35-17.30+1 

28JAN SQ978 SIN-BKK 

18.45-20.10 

45,999 45,999 45,999 9,999 30,999 

05-11 กมุภาพนัธ ์

2562 

05FEB SQ981 BKK-SIN 

21.10-00.40+1 

06FEB SQ052 SIN-MAN 

02.05-08.30 

10FEB SQ319 LHR-SIN 

20.35-17.30+1 

11FEB SQ978 SIN-BKK 

18.45-20.10 

47,999 47,999 47,999 9,999 32,999 

26 ก.พ. - 4 ม.ีค. 2562 

26FEB SQ981 BKK-SIN 

21.10-00.40+1 

27FEB SQ052 SIN-MAN 

02.05-08.30 

03MAR SQ319 LHR-SIN 

20.35-17.30+1 

04MAR SQ978 SIN-BKK 

18.45-20.10 

46,999 46,999 46,999 9,999 31,999 

12-18 มนีาคม 2562 

12MAR SQ981 BKK-SIN 

21.10-00.40+1 

13MAR SQ052 SIN-MAN 

02.05-08.30 

17MAR SQ319 LHR-SIN 

20.35-17.30+1 

18MAR SQ978 SIN-BKK 

18.45-20.10 

46,999 46,999 46,999 9,999 31,999 

26 ม.ีค. - 1 เม.ย. 2562 
26MAR SQ981 BKK-SIN 

21.10-00.40+1 
46,999 46,999 46,999 9,999 31,999 
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27MAR SQ052 SIN-MAN 

02.05-08.30 

31MAR SQ319 LHR-SIN 

20.50-16.55+1 

01APR SQ978 SIN-BKK 

18.35-20.00 

06-12 เมษายน 2562 

06APR SQ981 BKK-SIN 

21.00-00.25+1 

07APR SQ052 SIN-MAN 

02.25-09.10 

11APR SQ319 LHR-SIN 

20.50-16.55+1 

12APR SQ978 SIN-BKK 

18.35-20.00 

49,999 49,999 49,999 9,999 34,999 

11-17 เมษายน 2562 

11APR SQ981 BKK-SIN 

21.00-00.25+1 

12APR SQ052 SIN-MAN 

02.25-09.10 

16APR SQ319 LHR-SIN 

20.50-16.55+1 

17APR SQ978 SIN-BKK 

18.35-20.00 

55,999 55,999 55,999 9,999 40,999 

12-18 เมษายน 2562 

12APR SQ981 BKK-SIN 

21.00-00.25+1 

13APR SQ052 SIN-MAN 

02.25-09.10 

17APR SQ319 LHR-SIN 

20.50-16.55+1 

18APR SQ978 SIN-BKK 

18.35-20.00 

55,999 55,999 55,999 9,999 40,999 

09-15 พฤษภาคม 

2562 

09MAY SQ981 BKK-SIN 

21.00-00.25+1 

10MAY SQ052 SIN-BKK 

02.25-09.10 

14MAY SQ319 LHR-SIN 

20.50-16.55+1 

15MAY SQ978 SIN-BKK 

18.35-20.00 

46,999 46,999 46,999 9,999 31,999 

17-23 พฤษภาคม 

2562 

17MAY SQ981 BKK-SIN 

21.00-00.25+1 

18MAY SQ052 SIN-MAN 

02.25-09.10 

22MAY SQ319 LHR-SIN 

20.50-16.55+1 

23MAY SQ978 SIN-BKK 

18.35-20.00 

49,999 49,999 49,999 9,999 34,999 
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04-10 มถินุายน 2562 

04JUN SQ981 BKK-SIN 

21.00-00.25+1 

05JUN SQ052 SIN-MAN 

02.25-09.10 

09JUN SQ319 LHR-SIN 

20.50-16.55+1 

10JUN SQ978 SIN-BKK 

18.35-20.00 

45,999 45,999 45,999 9,999 30,999 

25 ม.ิย. - 01 ก.ค. 

2562 

25JUN SQ981 BKK-SIN 

21.00-00.25+1 

26JUN SQ052 SIN-MAN 

02.25-09.10 

30JUN SQ319 LHR-SIN 

20.50-16.55+1 

01JUL SQ978 SIN-BKK 

18.35-20.00 

46,999 46,999 46,999 9,999 31,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ ทา่นละ ประมาณ 5,000-

6,000 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่

ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก. (แตล่ะช ิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 

ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ช ิน้ 7 ก.ก. 1 ช ิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  กรณีตอ้งการซือ้ประกนั

เพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ได ้

ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 15 ปอนด ์(GBP) ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คาทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ปอนด ์(GBP) /ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 

ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 36 ปอนด  ์(GBP) หรอื ค านวน เป็นเงนิไทยประมาณ 

1,580 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) 

ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วองักฤษ ทา่นละ ประมาณ 5,000-6,000 บาท ขึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิารสว่นนีข้อความ

กรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจ่ายในวนัทีย่ ื่นเอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมี

เจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดั

จ า ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่น

นี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตาม

เวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มา

ใหม่อีกครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไป

ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบรษัิทมีทีน่ั่งราคาพิเศษ

จ านวนจ ากดั 
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2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 31 วนั 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณี

เช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดั

สมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 

30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วัน

จันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง 

นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใด

อย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่

รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 

โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน 

หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบ

อ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 30-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ย

ตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ข ึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้

อย่างนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศ

ทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยื่นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่น

ใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้

จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุด

นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
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 ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว  (Single) , 

หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท 

อาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน 

อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง 

(Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าบรกิาร

เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิข ึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่ีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข ึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี

ลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ 

1. ผูส้มัครทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร์ - 

อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคญั  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซี่าจะเป็นผูไ้ดร้ับก าหนดการนัดหมายวันและ

เวลาจากทางสถานทตูหรอืศนูยร์ับค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึ

มีความจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อกจิธุระสว่นตัวของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการ

พจิารณาวีซ่า หรือ ซึง่อาจท าใหใ้หม้ีผลต่อการพจิารณาวีซ่า (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ในระหว่างการพจิารณาที่

สถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ 

เวลาทีท่่านสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวีซา่จะประสานงานใหอ้ีกครัง้ หากมีควิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวี

ซ่าจะด าเนนิการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ยอ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษ

ตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

2.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วข ึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

2.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัค่าบรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีาร

เปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยื่นวีซา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออก

กอ่นแตว่ซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากทา่นยืน่หลงัคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในชว่ง

นัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยื่นขอวีซ่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยืมหนังสอืเดนิทาง

จากสถานทตูออกมาใชร้ะหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ดงันัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใช ้

เล่มฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้  กรณีที่ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทาง

กะทนัหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลบัคนืดว่น ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทตูปฏเิสธ

วีซ่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคญักอ่นด าเนนิการ 



CODE: ZE19 

 

 

7. กรณีทีท่่านมีวีซ่าท่องเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใช ้

เดนิทางทอ่งเทีย่วกบัคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจาก

ประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่นแลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้

ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิข ึน้ในทุก

กรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมีวีซ่าประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซี่าชนดิ

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทีม่อีายคุงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลบั 

รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วีซ่า 

ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มีการประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับ

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายที่จะเกดิข ึน้ในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอร์สายการบนิไม่

อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง 

และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ

ถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบือนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูล

เท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตู

ฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืใน

สว่นนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคญั 

11. การทีว่ีซา่จะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรือ ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กีว่ัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายใดๆไดท้ัง้ส ิน้ เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู่  

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั 

หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้

กอ่นเดนิทางกะทนัหัน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิ

ได ้

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่น

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป

พรอ้มคณะทัวรอ์ันมีวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขอ

อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิข ึน้ในสว่นนี้ และ ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่

ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
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4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึความ

ปลอดภยั และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋

เครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุน

สงูข ึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่

เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ

จะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิัตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และ

รวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ 

กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิข ึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมดกับ

ผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ข ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
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การเตรยีมเอกสารเพือ่ยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 

1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลบั และมหีนา้

ว่างไม่ต า่กว่า 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสขีาว ถ่าย

มาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากบัวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / 

หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเร ิม่งาน 

เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการ

ระบุชือ่ประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมาย

จะตอ้งออกจากองคก์รหรือบรษัิทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้มี) ที่อยู่ และเบอร์ตดิต่ออย่างชัดเจน เป็น

ภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

สามารถเขียนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยู่ที่ดุลยพนิิจของเจา้หนา้ที่รับยื่น

เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้ง

เป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้ง

เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดงันี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั 

ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการ

พจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการ

รบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที่

ออกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอื

เดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนา

ถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) 

ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 
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ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) 

ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , 

บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามา

ดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของ

บญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรองใหก้บัผูถ้กูรบัรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั 

ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจ

ปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement 

คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

 

แผนทีก่ารเดนิทางเพือ่การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า 

สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซี่า : ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศองักฤษ อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทบัตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชัว่โมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 

ซอย สขุมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางดา้น 

ขวามอื สงัเกตไดง่้าย จดุนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปัจจุบนั .............................................................................................................. 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น)...................................................................................... 

3. ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (ตดิตอ่ไดส้ะดวก) ................................................................................................... 

.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ์................. .......... 

อาศยัในทีอ่ยู่นี้มาเป็นเวลา (ระบุชว่งเวลาเป็นเดอืน/ปี ดไูดจ้ากทะเบยีนบา้น) .........................................  

4. สถานะการเป็นเจา้ของบา้น 

         เจา้ของ   อาศยัอยูก่บัครอบครัวของฉัน 

         เชา่ผูอ้ืน่อยู่   อืน่ ๆ 

5. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ................................................... อเีมลล ์........................................................ 

6. เพศ        ชาย         หญงิ 

7. สถานภาพสมรส            โสด       สมรส           หย่า          หมา้ย           แยกกนัอยู ่

8. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ........................................................................................................................ 

9. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................. 

10. หมายเลขพาสปอรต์........................................................................................................................ 

วันทีอ่อก ............................... วันหมดอายุ ............................ สถานทีอ่อก .................................. 

พาสปอรต์เลม่เกา่ (ถา้ม)ี หมายเลข .............................................................................................. 

วันทีอ่อก ............................... วันหมดอายุ ............................ สถานทีอ่อก .................................. 

11. อาชพีปจัจบุนั (การงาน/การเรยีน) กรุณาระบอุาชพี , ต าแหน่ง , หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

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

ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู่

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

.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ์........................... 

 เบอรโ์ทร ................................................ เบอรแ์ฟกซ ์............................................................... 

 วันทีท่า่นเริม่ตน้ท างานกบันายจา้งนีห้รอืเร ิม่ธุรกจินี้ (วัน/เดอืน/ปี) ....................................................... 

1. รายไดห้ลงัจากหกัภาษีแลว้ตอ่เดอืน .................................... บาท/เดอืน 

รายไดป้ระจ าอยา่งอืน่    บ านาญ          เบีย้เลีย้งหรอืเงนิประจ าจากครอบครัว       

                                     การลงทนุ       รายไดอ้ืน่ 

      เป็นจ านวนเงนิ ................................................................................................... บาท/เดอืน 

      เงนิออม (ถา้ม)ี เป็นจ านวนเงนิ ................................ บาท/เดอืน 

2. ทา่นวางแผนจะใชจ้่ายเงนิเทา่ไหร่ตอนอยู่สหราชอาณาจักร ........................................................ บาท 

3. ทา่นใชจ้่ายเงนิเทา่ไรตอ่เดอืน(รวมภาระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) ......................................................... บาท 

4. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

ตวัผูส้มัครเอง 

มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้ระบุ ....................................... ความสมัพันธ ์........................................ 

5. ทา่นมบีุคคลทีต่อ้งการใหท้า่นชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิหรอืไม ่

ไม่ม ี

มี ออกค่าใชจ้่ายให ้ระบุ ....................................................................................................... 

ความสมัพันธ ์......................................... 

6. ชือ่-นามสกลุ บดิา .................................................................................................................... 

สญัชาต ิ................................................. วัน - เดอืน – ปีเกดิ ..................................................... 
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ชือ่-นามสกลุ มารดา ................................................................................................................ 

สญัชาต ิ................................................................................................................................. 

วัน-เดอืน-ปีเกดิ ....................................................................................................................... 

7. วซีา่ (อังกฤษ) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

   ไม่เคย 

เคยไดร้ับ    ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................. ถงึวนัที ่.............................................. 

   ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................. ถงึวันที ่........................................................................ 

ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................. ถงึวันที ่........................................................................ 

วซีา่ยุโรป (เชงเกน้) หรอืวซีา่ประเทศตา่งๆ ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

ไม่เคย. 

   เคยไดร้ับ 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

8. ประเทศอืน่ๆ ทีเ่คยเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

9. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไม่เคย   เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) .................................................................. 

10. ชือ่บุคคลทีเ่ดนิทางร่วมกบัทา่น .............................................. ความสมัพันธ.์.................................. 

      

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด และชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์อง

ตวัทา่นเอง การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 
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