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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปร ์

ชางง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์                   
              (-/-/-) 

16.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ Singapore Airlines โดยมี
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์
ใหค้ําแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

20.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสาย
การบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ983  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
23.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพือ่เปลีย่น

เครือ่ง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาติ

แมนเชสเตอร ์เมอืงแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ - เมอืงแมนเชสเตอร ์- วหิารแมนเชสเตอร ์- 
สนามฟตุบอล โอลด ์แทรฟฟอรด์ - เมอืงลเิวอรพ์ูล - สนามฟุตบอล แอนฟิลด ์- เดอะ ทร ีเกรซ - 
ยา่นอลัเบริต์ ด็อกค ์                       (-/-/-)      

02.05 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืงแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ โดย
สายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ052 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
08.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืงแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ จัดเป็น
เมอืงใหญ่และมปีระชากรมากอันดบัสองรองจากเมอืงลอนดอน แมนเชสเตอรต์ดิตอ่กับทีร่าบเชชเชอรท์าง
ทศิใต ้ตอิตอ่กบัเทอืกเขาเพนไนนท์างทศิเหนือและทศิตะวันออก เมอืงนี้ขยายตวัและเจรญิรุ่งเรอืงจากการ
ผลติส ิง่ทอในชว่งการปฏวิัตอิุตสาหกรรม สง่ผลใหแ้มนเชสเตอรก์ลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของ
โลก 
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นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ วหิารแมนเชสเตอร ์(Manchester Cathedral) สรา้งขึน้มาตัง้แต่ปี 
ค.ศ. 1215 โดยบารอนโรเบริต์ เกรสเล็ต เจา้ของคฤหาสนแ์มนเชสเตอร ์สัง่ใหส้รา้งข ึน้มาขา้งกับทีพ่ักของ
เขา เพื่อใชเ้ป็นโบสถป์ระจําเขตศาสนาของเมืองแมนเชสเตอร์ ก่อนที่จะผ่านวันเวลาและไดร้ับความ
เสยีหายอย่างหนักจากระเบดิในสงครามโลกครัง้ที่ 2 จนงานไมต้่างๆ ที่งดงามของตัวอาคารแห่งนี้ถูก
ทําลายไปหมด และไดม้ีการบูรณะขึน้มาในชว่งหลังสงครามโลก จงึเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุคกลางของ
ประเทศอังกฤษทีง่ดงาม และมกีารตกแตง่ดว้ยงานไมแ้กะสลกัแบบเมอืงเหนือของประเทศอังกฤษ แต่ก็น่า
เสยีดายเมือ่ในปี ค.ศ. 1996 ไดถ้กูลอบวางระเบดิจากผูก้อ่การรา้น ไออารเ์อ ทําใหต้อ้งมกีารบูรณะใหม่อีก
ครัง้ แต่ปัจจุบันนัน้ก็กลับมาสวยงามดั่งเดมิและใชป้ระกอบพธิีกรรมทางศาสนารวมทัง้เป็นสว่นหนึ่งของ 
Church of England ทีห่ากมาถงึประเทศอังกฤษ ตอ้งมาเยีย่มเยอืนอกีดว้ย 
 นําทา่น เขา้ชม สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) ของสโมสร แมนยูฯ ที่
จัดว่าเป็นสโมสรฟุตบอลรํ่ารวยที่สดุในโลก เป็นสนามทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศอังกฤษ สามารถ
รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลยี ์สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนาม
ฟตุบอลของทมีชาตอิังกฤษเพยีงแห่งเดยีว และใหญ่เป็นอันดบัที ่11 ของยุโรปนอกจากนัน้ยังเป็น 1 ใน 2 
สนามในอังกฤษที ่ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว ทีร่วบรวมประวัตคิวามเป็นมาตัง้แต่เร ิม่ก่อตัง้สโมสร และ 
ยังมสี ิง่ของถว้ยรางวัลตา่งๆ จัดแสดงโชวอ์ยู่ดว้ย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึภายในรา้นเม
กะสโตร ์** รอบของการเขา้ชมภายในสนามฟุตบอล และ สว่นของพพิธิภณัฑ ์อาจเปลีย่นแปลง
ไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัสถานการณ์เป็นสําคญั กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็
ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรมเป็นเขา้ชม สนามฟตุแอนฟิลด ์(สนามใด 
สนามหนึง่) เป็นการทดแทน ตามความเหมาะสม หรอื กรณีทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดท้ ัง้ 2 สนาม ไม่
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ว่ากรณีใดก็ตาม เช่น วนัทีม่กีารแข่งขนั วนัทีม่กีารเตรยีมความพรอ้มก่อนการแข่งขนั หรอื 
เหตผุลใด เหตุผลหนึง่ก็ตาม ซึง่นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทั และ ไมส่ามารถทราบลว่งหนา้
ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี 
เนือ่งจากเป็นการชําระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแล้วท ัง้หมด ท ัง้นี้ทางบรษิทัจะคํานงึถงึ
ประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสําคญั ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเิวอรพ์ลู (Liverpool) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงถิน่กําเนดิของ
วงดนตรสีีเ่ตา่ทองหรอืเดอะบทีเทลิ (The Beatles) ทีโ่ด่งดังและมีชือ่เสยีงกอ้งโลก ในทางประวัตศิาสตร์
ของมณฑลเดมิลเิวอรพ์ูลเป็นสว่นหนึง่ของแลงคาสเชอร ์ความรุ่งเรืองของเมืองลเิวอรพ์ูล มาจากการเป็น
เมอืงทา่สาํคญัในครสิตศ์ตวรรษที ่18 การตดิตอ่คา้ขายกบัแครบิเบยีน , ไอรแ์ลนด ์และแผ่นดนิใหญ่ยุโรป 
และความสะดวกในการตดิต่อคา้ขายกับการคา้ทาสขา้มมหาสมุทรแอตแลนตคิ (Atlantic Slave Trade) 
ยิง่ทําใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตมากยิง่ข ึน้ ภายในตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่19 กว่า 40% ของการคา้ขายในโลกตอ้ง
ผ่านเมืองท่า อย่างเมืองลเิวอร์พูลแห่งนี้ ทําใหเ้มืองลเิวอรพ์ูลกลายเป็นเมืองสําคัญทีสุ่ดเมืองหนึง่ของ
ประเทศอังกฤษ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 
เมือ่ปี ค.ศ. 2004 
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นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สนามฟุตบอล แอนฟิลด ์(Anfield Stadium) สนามเหยา้ของทีม
สโมสรลเิวอรพ์ูล ยอดทีมแห่งถิน่เมอร์ซีไ่ซด ์เปิดใชง้านเมื่อปี ค.ศ. 1884 โดยมีจอหน์ ออร์เรลล ์เป็น
เจา้ของ และผูบุ้กเบกิ ซึง่สงัเวยีนดงักลา่วอยู่ตดิๆ กบัสวนสาธารณะแสตนลีย่ ์พารค์ และนัดประเดมิสนาม
นัดแรกคอื เป็นการพบกบัระหว่างเอริล์สทาวน ์กบัเอฟเวอรต์นั เมือ่วันที ่28 กนัยายน 1884 และก็เป็น "ทอ
ฟ่ีเมน" ถลม่ไป 5-0 สนามแอนฟิลด ์เคยใหส้โมสรร่วมเมอืงอยา่งเอฟเวอรต์นัเชา่เพือ่ใชใ้นการฝึกซอ้ม และ
ทําการแขง่ขนัจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1892 แตเ่อฟเวอรต์นัก็ยา้ยออกไปใชส้นามของตัวเองโดยตัง้ชือ่กูดสินั 
ปารค์ เนื่องจากความขดัแยง้กนัในเรือ่งคา่เชา่ สง่ผลให ้จอหน์ โฮลดิง้ เจา้ของสนามแอนฟิลดจ์งึตัดสนิใจ
สรา้งทมีใหม่ข ึน้มาเพื่อเล่นทีส่นามแห่งนี้ ซ ึง่ก็คอืสโมสรลเิวอรพ์ูล ช่วงเวลานัน้แอนฟิลดส์ามารถรองรับ
แฟนบอลไดป้ระมาณ 60,000 คน และมีความจุ 55,000 ที่น่ัง จนกระทั่งปี ค.ศ. 1990 เทเลอร ์รีพอร์ต 
รายงานเหตกุารณ์การถลม่ของอัฒจันทรท์ีส่นามฮลิสโ์บโร่ ทําใหพ้รีเมียรล์กีจงึมีคําสัง่ใหทุ้กสนามเปลีย่น
จากอัฒจันทรย์นืเป็นแบบน่ังทัง้หมดในฤดกูาล 1993-94 ความจุจงึลดลงเหลอื 45,276 ทีน่ั่ง อสิระใหท้่าน
เลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึภายในรา้นเมกะสโตร ์** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมภายในสนามฟุตบอล 
และ สว่นของพพิธิภณัฑ ์ซึง่บรเิวณนี ้อาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้เนือ่งจาก เช่น วนัทีม่กีารแขง่ขนั 
วนัทีม่กีารเตรยีมความพรอ้มกอ่นการแขง่ขนั หรอื เหตผุลใด เหตผุลหนึง่ก็ตาม ซึง่นอกเหนอืการ
ควบคมุของบรษิทั และ ไมส่ามารถทราบลว่งหนา้ได ้คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 20 ปอนด ์
หรอื คํานวน เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 800 บาท ขึน้อยู่กบัประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้ง
ตรวจสอบรอบทีว่า่งอกีคร ัง้ โดยท ัง้นี ้คณะทวัรจ์ําเป็นตอ้งดําเนนิไปตามระบทุ ัง้หมด **  
นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ เดอะ ทร ีเกรซ (The Three Graces) อาคารเก่าแก่ 3 หลัง 
สญัลักษณ์ของเมืองลเิวอร์พูล ซา้ยมือสดุ คอื ทีทํ่าการของการท่าเรือลเิวอร์พูล (Port of Liverpool 
Building) อาคารกลาง คอื อาคารของบรษัิทเดนิเรอืคนูารด์ (Cunard Building) สว่นขวามอืสดุ คอื อาคาร
สาํนักงาน สรา้งดว้ยคอนกรตีแบบหลายชัน้อาคารแรกทีส่รา้งในประเทศอังกฤษ (Royal Liver Building)  
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นอลัเบริต์ ด็อกค ์(Albert Dock) หรอื ทา่เรอือัลเบริต์ ด็อกซ ์(Albert Dock Port) 
เป็นชือ่ของย่านตกึอฐิแดงเกา่แกส่วยงาม อาคารเหลา่นี้เป็นอาคารเกา่แกท่ีก่อ่สรา้งดว้ยอฐิปูนแห่งแรกๆใน
ประเทศอังกฤษ โดยเปิดใชง้านโดยเจา้ชายอัลเบริต์ ในปี ค.ศ. 1846 เพื่อใชเ้ป็นท่าเรือและโกดังขนถ่าย
สนิคา้ โดยหลงัจากทีปิ่ดทําการจากการเป็นทา่เรอื ก็ไดร้ับการปรับปรุงใหม่จนกลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว
สาํคญัในเมอืงลเิวอรพ์ูล  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Best Western Everglades Park Hotel, Liverpool หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงลเิวอรพ์ูล - หมูบ่า้นไบบูลรี ่- เมอืงกลอสเตอร ์- อาสนวหิารกลอสเตอร ์- เมอืงบรสิตอล - 

สะพานแขวนคลฟิฟ์ตนั - โบสถเ์ซนตแ์มร่ ี ่เรดคลฟิฟ์                
             (B/-/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นไบบูลรี ่(Bibury Village) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นหมู่บา้น
เล็กๆตัง้อยู่ในแควน้กลอสเตอรเ์ชอร ์เขตคอทสโ์วลส ์จัดว่าเป็น หมูบ่า้นทีส่วยทีสุ่ด ในประเทศองักฤษ 
(The Most Beautiful Village in England) เป็นหมู่บา้นน่ารัก มีลักษณะบา้นทีเ่ป็นกระท่อมเก่าแก ่
เรยีกว่าเป็นแบบฉบับบา้นของประเทศอังกฤษโดยแท ้สรา้งข ึน้เมือ่ศตวรรษที ่17-18 และยังคงรักษาสภาพ
ใหค้งอยู่จากอดตีไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีมีแม่น้ําสายเล็กๆชือ่ว่า แม่น้ําโคน (Coln River) ซึง่มีน้ําใสไหลผ่าน
หมู่บา้น โดยบา้นแตล่ะหลงัจะตกแตง่หนา้บา้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบอังกฤษตามฤดกูาล แตท่ีม่ชี ือ่เสยีงและ
สวยงามมากทีส่ดุคอื ดอกกหุลาบอังกฤษ อันเป็นทีม่าของ “กหุลาบองักฤษ” ** การเบง่บานของดอก
กหุลาบองักฤษใหช้มความสวยงาม ขึน้อยูก่บัปจัจยัทางสภาพภมูอิากาศเป็นสําคญั โดยโปรแกรม
อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม กรณีคณะไมส่ามารถชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็น
การชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ 
เป็นสําคญั ** 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 
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นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงกลอสเตอร ์(Gloucester) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท)ี เป็น
เมอืงทีม่ฐีานะเป็นนครและเมอืงหลวงของมณฑลกลอสเตอรเ์ชอร ์(Gloucestershire) ในภาคการปกครอง
ตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ ตัง้อยู่ทางตดิกับชายแดนของประเทศเวลส ์และตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น้ํา
เซเวริน์ เมอืงกลอสเตอรก์่อตัง้เมื่อปี ค.ศ. 48 โดยจักรวรรดโิรมัน ในชือ่ “Glevum” และไดร้ับพระบรมรา
ชานุญาต ใหเ้ป็นเมอืงครัง้แรกในปี ค.ศ. 1155 โดยสมเด็จพระเจา้เฮนรทีี ่2 ทางดา้นเศรษฐกจิกลอสเตอร์
เป็นเมืองอุตสาหกรรมการบรกิาร และมีความสําคัญทางดา้นการเงนิและทางดา้นธุรกจิโดยเป็นทีต่ัง้ของ
ธนาคารเชลทแ์นม รวมไปถงึเป็นเมอืงทีม่บีทบาทสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมการบนิอกีดว้ย 
นําทา่น เขา้ชม อาสนวหิารกลอสเตอร ์(Gloucester Cathedral) เพื่อตามรอยนวนยิายชือ่ดงัระดับ
โลก แฮรร์ ี ่พอตเตอร ์(Harry Potter) ภายในวหิารแห่งนี้ถกูเลอืกใหเ้ป็นฉากสําคัญในภาพยนตร ์ภาค 
1 , 2 และ 6 โดยจุดทีใ่ชถ้า่ยทําคอืบรเิวณทางเดนิภายในรอบของวหิาร ในภาค 1 มฉีากระเบยีงทางเดนิไป
หอคอยของศาสตราจารยก์รฟิฟินดอร ์โดยสดุทางมปีระตทูีท่มีงานเอารูปสภุาพสตรอีว้นมาจัดฉากไว,้ ฉาก
ทีแ่ฮรร์ีฯ่กบัรอนฯรูว้่าเฮอรไ์มโอนี่ฯกําลงัตกอยู่ในอนัตราย, ฉากโทรลลก์ําลงัไปหอ้งอาบน้ําหญงิ, ฉากแฮรร์ี่
ฯกบัรอนฯหลบมุมอยู่บรเิวณหอ้งน้ําโบราณ (The Lavatorium) และในภาค 6 มฉีากทีศ่าสตราจารยม์ักกอน
นากลั แจง้พวกนักเรยีนในโรงเรยีนฮอกวอตสใ์หเ้ดนิไปหาหอ้งเรียนของตนเอง และ ฉากทีแ่ฮรร์ี่ฯแอบได ้
ยนิว่าศาสตราจารยส์เนปฯทําปฏญิาณไม่คนืคํา ขณะหลบมุมอยู่บรเิวณหอ้งน้ําโบราณ (The Lavatorium) 
** อาสนวหิารกลอสเตอร ์อาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้เช่น วนัทีม่กีารเตรยีมจดัพธิกีรรมตา่งๆทาง
ศาสนา วนัทีม่พีธิกีรรมต่างๆทางศาสนา หรอื เหตุผลใด เหตุผลหนึง่ก็ตาม ซึง่นอกเหนอืการ
ควบคมุของบรษิทั และ ไมส่ามารถทราบลว่งหนา้ได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์
ไม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระ
ล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็น
สําคญั ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรสิตอล (Bristol) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ตัง้อยู่ทางภาคตะวันตก
เฉียงใตข้องประเทศอังกฤษเป็นเมืองทีป่ระชากรมากทีส่ดุเป็นอันดับ 6 ของประเทศอังกฤษและอันดับ 8 
ของสหราชอาณาจักร โดยเมอืงบรสิตอล เป็นหนึง่ในเมืองหลักของประเทศอังกฤษตะวันตกเฉียงใต ้เป็น
เมอืงทีม่สีสีนัผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและศลิปะ มศีลิปินชือ่ดงัหลายตอ่หลายคน มกีารจัดงานเทศกาล
ตา่งๆ เต็มไปดว้ยสสีนัและความรืน่เรงิดว้ยภาพยนตร ์ดนตร ีการเตน้ เทศกาลบอลลนูลอยฟ้า และสวนสตัว์
ป่าทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึสภาพแวดลอ้มทางวัฒนธรรมทีรุ่่งเรอืง 
นําทา่น ผา่นชม สะพานแขวนคลฟิฟ์ตนั (The Clifton Suspension Bridge) สรา้งดว้ยหนิอ่อนซึง่
เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบรสิตอล ซึง่สะพานแขวนแห่งนี้นอกจากจะใชข้า้มแม่น้ําเอวอนแลว้ยังเป็นสถานที่
ทํากจิกรรมทางวัฒนธรรมของเมอืงบรสิตอล  
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถเ์ซนตแ์มร่ ี ่เรดคลฟิฟ์ (St. Mary Redcliffe Church) โบสถ์
สไตลบ์าร็อคทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ในเมืองบรสิตอล ใชเ้วลาสรา้งนานร่วม 300 ปี ตัง้แตช่ว่งศตวรรษที ่12 
ไดร้ับการบูรณะในศตวรรษที ่15 มยีอดหอคอยแหลมสงูถงึ 90 เมตร เมื่อควีนอลซิาเบธไปเยี่ยม เมืองบริ
สตอล ในปี ค.ศ. 1574 ควนีอลซิาเบธ ที ่1 กลา่วว่า "ทีน่ี่ เป็นโบสถท์ีส่วยทีส่ดุในประเทศอังกฤษ" 
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คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Best Western The Gables Hotel, Bristol หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงบรสิตอล - เมอืงบาธ - มหาวหิารบาธ - โรงอาบนํา้โรมนัโบราณ - เมอืงซาลสิบวัร ี ่- 
อนสุาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮนจ ์- เมอืงลอนดอน       
             (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงบาธ (Bath) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเมืองทีม่ีฐานะนครใน
มณฑลซอมเมอรเ์ซ็ทในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ เมอืงบาธไดร้ับพระราชทาน
ฐานะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราชนิีนาถเอลซิาเบธที ่1 ในปี ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็นเทศบาลมณฑล ใน
ปี ค.ศ. 1889 ตวัเมอืงบาธตัง้อยู่เนนิหลายลกูในหุบเขาของแม่น้ําเอวอนในบรเิวณทีม่ีน้ําพุรอ้นธรรมชาตทิี่
เป็นทีต่ัง้ถ ิน่ฐานของโรมัน ผูส้รา้งโรงอาบน้ําโรมันโบราณ (Roman Baths) และวัดโดยตัง้ชือ่เมืองว่า 
“Aquae Sulis” เมืองบาธเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจา้เอ็ดการ์ดผูร้ักสงบทําพิธีราชาภิเษกเป็น
พระมหากษัตรยิอ์ังกฤษที่มหาวหิารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมัยจอรเ์จีย เมืองบาธกลายเป็นเมือง
น้ําแร่ทีไ่ดร้ับความนยิมกนัมาก ซึง่ทําใหเ้มอืงบาธขยายตวัมากขึน้และมสีถาปัตยกรรมจอรเ์จียทีเ่ด่นๆ จาก
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สมัยนัน้ทีส่รา้งจากหนิบาธทีเ่ป็นหนิสเีหลอืงนวลสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 
นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารบาธ (Bath Abbey) และ บรเิวณดา้นหนา้ของ โรงอาบนํา้
โรมนัโบราณ (Roman Baths) ถอืเป็นโรงอาบน้ําโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณทีไ่ดร้ับการอนุรักษ์
และดูแลเป็นอย่างดี ซ ึง่โรงอาบน้ําของที่นี่อยู่ตํ่ากว่าระดับพื้นถนนในปัจจุบัน ภายในแบ่งออกเป็นโซน
หลกัๆ 4 โซนดว้ยกัน ตัง้แต่โซน Sacred Spring, Roman Temple, Roman Bath House และ Museum 
ซึง่แหลง่น้ําแร่แห่งนี้ถกูคน้พบตัง้แตส่มัยชาวโรมันบุกเขา้มายดึเกาะอังกฤษ เป็น 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยท์าง
ธรรมชาตขิองทางตะวันตกอีกดว้ย ** ยงัไม่รวมค่าบตัรเขา้ชมสําหรบัเด็ก ท่านละ ประมาณ 14 
ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 560 บาท / ผูใ้หญ่ ท่านละ ประมาณ 15 
ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 600 บาท ขึน้อยู่กบัประเภทของบตัร และ 
จําเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจํากดัจํานวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 
** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 
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นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลสิบวัร ี ่(Salisbury) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท)ี ประเทศ
อังกฤษ เป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีอ์นัลกึลบั เสาหนิสโตนเฮน้จ ์ 
นําท่าน เขา้ชม ในร ัว้อาณาเขตทีต่ ัง้ของ อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) ไดร้บัการ
คดัเลือกจากองคก์ร New 7 Wonders ให้เป็น 1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคก่อน
ประวตัศิาสตร ์มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหนิขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ในบรเิวณ
ตอนใตข้องเกาะอังกฤษ ซึง่ไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสรา้งอย่างชัดเจน ตัวอนุสรณ์สถาน
ประกอบดว้ยแทง่หนิขนาดยักษ์ 112 กอ้น ตัง้เรียงกันเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แท่งหนิบางอันตัง้ข ึน้ บาง
อันวางนอนลง และบางอันก็ถกูวางซอ้นอยู่ขา้งบน นักโบราณคดเีชือ่ว่ากลุม่กองหนินี้ถกูสรา้งข ึน้จากทีไ่หน
สกัแห่งเมื่อประมาณ 3000 - 2000 ปีก่อนครสิตกาล กล่าวคือ การหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสเีมื่อ 
พ.ศ. 2551 เผยใหเ้ห็นว่าหนิกอ้นแรกถูกวางตัง้เมื่อประมาณ 2400 - 2200 ปีก่อนครสิตกาล ในขณะที่
ทฤษฎอีืน่ๆ ระบุว่ากลุม่หนิทีถ่กูวางตัง้มาตัง้แตก่อ่นหนา้นัน้ถงึ 3000 ปีก่อนครสิตกาลนักวทิยาศาสตรแ์ละ
นักประวัตศิาสตรต์า่งสงสยัว่า คนในสมัยกอ่นสามารถยกแทง่หนิทีม่ีน้ําหนักกว่า 30 ตัน ข ึน้ไปวางเรียงกัน
ไดอ้ย่างไร ทัง้ๆทีป่ราศจากเครือ่งทุน่แรงอย่างทีเ่ราใชอ้ยู่ในปัจจุบัน และบรเิวณทีร่าบดงักล่าวไม่มีกอ้นหนิ
ขนาดมหมึานี้ ดงันัน้จงึสนันษิฐานว่าผูส้รา้งตอ้งทําการชกัลากแท่งหนิยักษ์ทัง้หมดมาจากทีอ่ื่น ซึง่คาดว่า
น่าจะมาจาก "ทุ่งมาร์ลโบโร" ที่อยู่ไกลออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลอนดอน (London) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมืองหลวง
ของประเทศอังกฤษ ทีเ่ป็นศนูยก์ลางสาํคญัทางธุรกจิ การเมอืง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรข์องโลก เป็น
ผูนํ้าดา้นการเงนิ การเมอืง การสือ่สาร การบันเทงิ แฟชัน่ ศลิปะ และเป็นทีย่อมรับว่ามีอทิธพิลไปทั่วโลก 
และยังเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีใ่หญ่และสาํคญัของยุโรปอกีดว้ย 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis London Wembley Hotel, London 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)  
หวัหนา้ทวัรแ์นะนําวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ท ัง้นีท้า่นควรเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทาง
ลว่งหนา้กอ่นถงึวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของทา่น 
แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
- ทดลองใชร้ะบบขนสง่สาธารณะของชาวเมอืงลอนดอน โดยรถไฟใตด้นิ หรอืทูป (Tube) เทีย่ว
ชมเมือง และวถิชีวีติของชาวลอนดอนเนอร ์(Londoner) ** คา่บตัรโดยสาร เร ิม่ตน้ ประมาณ 10 
ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 400 บาท (ชนดิ One Day Pass) ข ึน้อยู่กบัประเภท
ของบตัร ** 
- ทดลองน ัง่รถเมล ์2 ช ัน้ หรอืลอนดอนแท็กซี ่เพื่อเทีย่วชมเมืองและวถิชีวีติของชาวลอนดอนเนอร ์
(Londoner) ** คา่บตัรโดยสาร เร ิม่ตน้ ประมาณ 14 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 
560 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของแพ็คเกจ ** 
- พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์(Windsor Palace) พระราชวังซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นบา้นของครอบครัวกษัตรยิแ์ละ
พระราชนิีแห่งอังกฤษมานานกว่า 1,000 ปี โดยพระราชวังเก่าแกข่นาด 5 ไร่แห่งนี้ ปัจจุบันยังถูกใชเ้ป็นที่
พํานักของสมเด็จพระราชนิีอลซิาเบธที ่2 ซึง่มักจะใชเ้วลาสว่นใหญ่ในชว่งวันหยุดสดุสปัดาหอ์ยู่เสมอ ทัง้นี้
ผูม้าเยอืนควรเผือ่เวลาในการเขา้ชมอย่างนอ้ยประมาณ 2-3 ชัว่โมง เพราะทีน่ี่ลว้นเต็มไปดว้ยสิง่ทีน่่าตืน่ตา
ตืน่ใจ ทัง้ State Apartments ทีถ่กูตกแตง่อยา่งสวยงามดว้ยผลงานศลิปะอันทรงคณุค่า ซึง่เป็นของสะสม
ของเหลา่ราชวงศ ์รวมถงึความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธคิในโบสถ ์St. George ซึง่เป็นทีฝั่งพระ
ศพของกษัตรยิแ์ห่งประเทศอังกฤษหลายพระองค ์และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House 
บา้นตุก๊ตาแสนสวยและมีชือ่เสยีงทีส่ดุโลกทีส่รา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 1920 โดยชา่งฝีมือชัน้นําในสมัยนัน้ เป็น
ตน้ ** คา่บตัรเขา้ชมสําหรบัเด็ก ทา่นละ ประมาณ 13 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ 
ประมาณ 520 บาท / ผูใ้หญ่ ท่านละ ประมาณ 22 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ท่านละ 
ประมาณ 880 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจํากดั
จํานวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 
- ขึน้ชมความสวยงามของเมอืงลอนดอน บน ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรอืที่
รูจ้ักในชือ่ของ มลิเลเนยีม วลี (Millennium Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียุโรป มคีวามสงู 
135 เมตร ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 30 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ 
ประมาณ 1,200 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจ
จํากดัจํานวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 
- โรงถา่ยภาพยนตร ์แฮรร์ ี ่พอตเตอร ์(Warner Bros Studio Tour London : The Making of 
Harry Potter) สถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่สาวกเหลา่พ่อมดแมม่ดนอ้ยไม่ควรพลาด ดว้ย Warner Bros ยังคง
เก็บรักษาหลายๆ ฉากทีโ่ดดเดน่จากภาพยนตร ์รวมถงึของประกอบฉาก กระทั่งเสือ้ผา้และเครื่องแต่งกาย 
เพือ่ใหแ้ฟนๆ แฮรร์ี ่พอตเตอรไ์ดเ้ขา้มาสมัผัสกบัความมหัศจรรย ์และเก็บภาพความประทับใจลงในบันทกึ
ความทรงจําไปตลอดกาล ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 85 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย 
ทา่นละ ประมาณ 3,400 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะ
อาจจํากดัจํานวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 
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- พระราชวงัเคนซงิตนั (Kensington Palace) แรกเริม่ทีเ่ดยีววังเคนซงิตนัเป็นเพยีงวลิลา่ขนาดเล็กที่
ถูกเรียกว่า “Nottingham House” สรา้งสําหรับเป็นบา้นของดยุคแห่งนอตตงิแฮม เคยเป็นทีป่ระทับของ
พระเจา้วลิเลยีมที่ 3 และพระนางเมรีที ่2 (ค.ศ. 1689-1702) มาก่อน จนกระทัง้ครสิตศ์ตวรรษที ่17 
พระราชวังเคนซงิตันไดถู้กปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเ้ป็นที่ประทับของราชวงศอ์ังกฤษ โดยมีสมาชกิคน
สาํคญัของราชวงศอ์ังกฤษหลายพระองคเ์คยประทับ ณ พระราชวังแห่งนี้ อาท ิสมเด็จพระราชนิีวกิตอเรีย
ไดเ้ตบิโตและใชเ้วลาในชว่งวัยเด็กทีน่ี่ กอ่นทีจ่ะยา้ยไปประทบัทีพ่ระราชวังบัคกงิแฮมในปี ค.ศ. 1837 เจา้
หญงิมารก์าเร็ตและเจา้หญงิไดอาน่าก็เคยประทับทีพ่ระราชวังแห่งนี้เชน่กัน ปัจจุบันพระราชวังเคนซงิตัน
เป็นทีป่ระทบัอย่างเป็นทางการของดยุคและดชัเชสแห่งเคมบรดิจ ์ซ ึง่ก็คอืเจา้ชายวลิเลีย่มและเจา้หญงิเคท
นั้นเอง ทัง้ยังเป็นบา้นของพระโอรส พระธดิาองค์นอ้ยของทัง้คู่อีกดว้ย ** ค่าบตัรเขา้ชม ท่านละ 
ประมาณ 16 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 640 บาท ขึน้อยู่กบัประเภทของ
บตัร และ จําเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจํากดัจํานวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 
- หอคอยแหง่เมอืงลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก สถานทีเ่ก็บสมบัต ิสถานที่
สาํรวจทางประวตัศิาสตร ์ทัง้หมดรวมอยู่ในสถานทีเ่ดยีวกนัซึง่ก็คอืหอคอยแห่งเมอืงลอนดอนนี่เอง ภายใน
มอีาคารสาํคญัๆ มากมายทีล่ว้นแตม่ปีระวัตศิาสตรท์ีค่่อนขา้งโหดเหี้ยม จงึไม่แปลกเท่าไรทีส่ถานทีแ่ห่งนี้
จะไดร้ับการกลา่วขานว่า “ผดี”ุ ทีส่ดุแห่งหนึง่โดยเฉพาะ White Tower หรือหอคอยสขีาว ทีส่รา้งข ึน้ในปี 
1078 ในรัชสมัยของวลิเลีย่มผูพ้ชิติ นอกจากนี้ไม่ควรพลาดทีจ่ะเขา้ชมพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บรักษาของมีค่าของ
ราชวงศเ์อาไว ้ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎเพชร ชดุอัศวนิสมัยโบราณ ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 22 
ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 880 บาท ขึน้อยู่กบัประเภทของบตัร และ 
จําเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจาํกดัจํานวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 
- ชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ช ัน้นําที ่ถนนออกซฟ์อรด์ (Oxford Street) ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่
มากมายอย่าง Mark & Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรอื ย่านไนซบ์รดิจ ์
(Knights Bridge) ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของ หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัอย่าง หา้งฮารว์ยี ์นโิคล (Harvey 
Nicole) และ หา้งแฮรร์อดส ์(Harrods) ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟช ัน่ช ัน้นําจากท ัว่ทุกมุม
โลก รวมท ัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ีน่ยิมกนัท ัว่โลก 

 ** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis London Wembley Hotel, London หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืงลอนดอน - จตัุรสัทราฟลักา้ร ์- จตัุรสัรฐัสภา - พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์- หอนาฬกิา
บิก๊เบน - ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย - ย่านนลีส ์ยารด์ - พระราชวงับคักิง้แฮม - สะพานมลิเลน
เนยีม - โรงละครโกลบ - หอศลิป์แบงคไ์ซด ์- โรงเรยีนแหง่เมอืงลอนดอน - มหาวหิารเซนตพ์อล 
- ท่าอากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ - ท่าอากาศยาน
นานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์              (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัทราฟลักา้ร ์(Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคาร
ราชการสําคัญของเมืองลอนดอน นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ จตัุรสัรฐัสภา (Parliament 
Square) และ พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์(Westminster Palace) หรือ ตกึรัฐสภาเวสตม์นิสเตอร ์
(Houses of Parliament) เป็นสถานทีท่ีส่ภาสองสภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และ
สภาสามัญชน) ใชป้ระชุม พระราชวังตัง้อยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น้ําเทมสใ์นนครเวสตม์นิสเตอร์ของเมือง
ลอนดอนบะระหไ์ม่ไกลจากพระราชวังไวทฮ์อลล ์พระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์สรา้งในปี ค.ศ. 1016 มีหอ้ง
ทัง้หมดดว้ยกนัประมาณ 1,100 หอ้ง, 100 บันได และ ระเบยีงยาวรวมทัง้หมดประมาณ 4.8 กโิลเมตร ตัว
ส ิง่ก่อสรา้งสว่นใหญ่สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที่ 19 แต่ก็ยังมีส่วนก่อสรา้งเดมิเหลอือยู่บา้งเล็กนอ้ยรวมทัง้
ทอ้งพระโรงที่ในปัจจุบันใชใ้นงานสําคัญๆ เช่น การตัง้ศพของบุคคลสําคัญก่อนที่จะนําไปฝัง และ
หออัญมณี (Jewel Tower) การบรหิารพระราชวังแต่เดมิเป็นหนา้ที่ของผูแ้ทนพระองค ์Lord Great 
Chamberlain แตใ่นปี ค.ศ. 1965 เปลีย่นมอืไปเป็นของรัฐสภานอกจากหอ้งพธิบีางหอ้งทีย่ังคงอยู่ภายใต ้
การบรหิารของผูแ้ทนพระองค ์หลังจากเกดิเพลงิใหมใ้นปี ค.ศ. 1834 ตกึรัฐสภาปัจจุบันก็ไดร้ับการ
สรา้งใหม่โดยใชเ้วลาสรา้ง 30 ปี โดยมีเซอร ์ชารล์ส ์บารร์ีย ์(Charles Barry) และผูช้ว่ยออกัสตัส พวิจนิ
เป็นสถาปนิก การออกแบบรวมทอ้งพระโรงเวสต์มนิสเตอร์และชาเปลเซนตส์ตีเฟน (St Stephen's 
Chapel) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี 
ค.ศ. 1987 และยังเป็นที่ตัง้ของหอนาฬิกาที่รู จ้ักกันดีในนาม หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big Ben / 
Elizabeth Tower) อันเป็นสญัลักษณ์ของประเทศอังกฤษ ทีม่ีความสงู 320 ฟุต ตบีอกเวลาทุกหนึ่ง
ชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญ่ทีส่ดุในโลก และ 
ฝ่ังตรงขา้มเป็นทีต่ัง้ของ ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรือทีรู่จ้ักในชือ่ของ มลิเลเนียม 
วลี (Millennium Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวีปยุโรป มีความสงู 135 เมตร และกลายมาเป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมอย่างมาก มผีูม้าเยอืนมากกว่า 3 ลา้นคนตอ่ปี โดยมแีม่น้ําเทมสก์ัน้อยู่ 
นําทา่นเดนิทางสู ่ย่านนลีส ์ยารด์ (Neal’s Yard) คอืย่านทีน่่าสนใจ ถอืไดว้่าเป็น อญัมณีทีซุ่กซ่อน
อยูใ่จกลางเมอืงลอนดอน (A gem hidden in the heart of London) พื้นทีท่ีร่ายลอ้มดว้ยอาคาร
หลากสสีนัแห่งนี้ สรา้งข ึน้เพื่อเป็นสถานทีอ่ันน่าจดจําของเมืองลอนดอน โดยตัง้ชือ่เพื่อเป็นเกยีรตใิหก้ับ 
Thomas Neale สถาปนกิผูพ้ัฒนาพื้นนี้นี้เมื่อศตวรรษที ่17 ภายใตพ้ื้นทีรู่ปทรงสามเหลีย่มแห่งนี้ เต็มไป
ดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่เพื่อสขุภาพมากมาย อาท ิรา้น Neal’s Yard Salad Bar ซึง่เป็นทีน่ยิม
สาํหรับทา่นทีร่ักสขุภาพ 
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นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) เดมิชือ่ คฤหาสน์
บักก ิง้แฮม (Buckingham House) เป็นพระราชวังทีเ่ป็นทีป่ระทับเป็นทางการของราชวงศอ์ังกฤษ เป็น
สถานที่ ที่ใชส้ําหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็นส ิง่ดงึดูดนักท่องเที่ยวสําคัญที่หนึ่งของเมือง
ลอนดอน เป็นทีร่วมพลงัใจทัง้ในการฉลองและในยามคบัขนัของชาวอังกฤษ ส ิง่ก่อสรา้งเดมิเป็นคฤหาสน์
ทีส่รา้งสาํหรับจอหน์ เชฟฟิลด ์ยุคแห่งบักก ิง้แฮมในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจา้
จอร์จที่ 3 ทรงซื้อเพื่อใชเ้ป็นพระราชฐานสว่นพระองค ์ทีรู่จ้ักกันในชือ่ “วังพระราชนิี” (The Queen's 
House) ระยะ 75 ปีตอ่มาเป็นเวลาทีม่กีารขยายต่อเตมิพระราชวังโดยสถาปนกิจอหน์ แนช (John Nash) 
และ เอ็ดเวริ์ด บลอร์ (Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลานกลาง พระราชวังบักก ิง้แฮมกลายมาเป็น
พระราชฐานที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชนิีนาถวิกตอเรียข ึ้น
ครองราชยเ์มือ่ปี ค.ศ. 1837 การต่อเตมิครัง้ใหญ่ครัง้สดุทา้ย ไดเ้ร ิม่ดําเนนิข ึน้ชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่
19 และ ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ซึง่รวมทัง้ดา้นหนา้ทีเ่ห็นอยู่ในปัจจุบัน  
นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานมลิเลนเนยีม (Millennium Bridge) หรือเป็นรูจ้ักในสะพานทางเทา้มลิเลน
เนียมแห่งเมอืงลอนดอน คอื สะพานแขวนโครงสรา้งเหล็กสําหรับคนเดนิทีส่รา้งขา้มแม่น้ําเทมส ์เชือ่มต่อ
เขตแบงค์ไซด ์(Bankside) กับเขตตัวเมืองลอนดอน ตัง้อยู่ระหว่างสะพานเซาท์วาร์ค (Southwark 
Bridge) และสะพานรถไฟแบลค็เฟรยีร ์(Blackfriars) สะพานมลิเลนเนียม ถกูสรา้งข ึน้ใน ค.ศ. 1998 และ
เปิดใชง้านเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2000 บริเวณตอนใตข้องสะพาน ผ่านชม โรงละครโกลบ 
(Globe Theater) และ หอศลิป์แบงคไ์ซด ์(Bankside) ตอนเหนือของสะพาน ผา่นชม โรงเรยีน
แหง่เมอืงลอนดอน (School of London) และ ผา่นชม ดา้นล่างของสะพาน คอื มหาวหิารเซนต์
พอล (St. Paul's Cathedral) เป็นอาสนวหิารของครสิตจักรแห่งประเทศอังกฤษ และเป็นโบสถป์ระจํา
ตําแหน่งบชิอปแห่งเมืองลอนดอน สรา้งขึน้เพื่ออุทศิแก่นักบุญเปาโลอัครทูต ตัง้อยู่ในเมืองลอนดอน 
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ประเทศอังกฤษ อาสนวหิารทีเ่ห็นในปัจจุบันสรา้งเมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่17 และเชือ่กนัว่าเป็นอาสนวหิารที ่5 
ตัง้แต่สรา้งอาสนวหิารกันมา ณ ที่ตัง้นี้ แต่อาจจะสงูกว่านัน้ถา้นับการบูรณะเขา้ไปดว้ย แนวเชือ่มของ
สะพานมลิเลนเนียมสามารถเห็นทวิทัศน์ดา้นหนา้ของมหาวหิารเซนตพ์อลจากมุมไกลไดอ้ย่างชดัเจน
สวยงาม 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ เพื่อให ้
ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรือ 
รา้นอาหาร        

20.35 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสาย
การบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ319 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
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วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาติ

สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                   
                           (-/-/-) 

17.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์
18.35 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ978 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

20.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ
ประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 
(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่ ี

เตยีง 
(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว
เพ ิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัว๋ 

04 - 10 กมุภาพนัธ ์
2563 

(08 ก.พ. วนัมาฆบชูา 
/ 10 ก.พ. วนัหยุด

ชดเชย) 

04FEB SQ983 BKK-
SIN 20.00-23.30 
05FEB SQ052 SIN-
MAN 02.05-08.30 
09FEB SQ319 LHR-
SIN 20.35-17.30+1 
10FEB SQ978 SIN-
BKK 18.35-20.00 

46,999 46,999 46,999 8,999 33,999 

17 - 23 มนีาคม 2563 

17MAR SQ983 BKK-
SIN 20.00-23.30 
18MAR SQ052 SIN-
MAN 02.05-08.30 
22MAR SQ319 LHR-
SIN 20.35-17.30+1 
23MAR SQ978 SIN-
BKK 18.35-20.00 

45,999 45,999 45,999 8,999 32,999 

10 - 16 เมษายน 
2563 

(13 14 15 เม.ย. วนั
สงกรานต)์ 

10APR SQ983 BKK-
SIN 20.10-23.30 
11APR SQ052 SIN-
MAN 02.25-09.10 
15APR SQ319 LHR-
SIN 20.50-16.55+1 
16APR SQ978 SIN-
BKK 18.30-20.00 

56,999 56,999 56,999 11,999 43,999 

11 - 17 เมษายน 
2563 

(13 14 15 เม.ย. วนั
สงกรานต)์ 

11APR SQ983 BKK-
SIN 20.10-23.30 
12APR SQ052 SIN-
MAN 02.25-09.10 
16APR SQ319 LHR-
SIN 20.50-16.55+1 
17APR SQ978 SIN-
BKK 18.30-20.00 

55,999 55,999 55,999 11,999 42,999 
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01 - 07 พฤษภาคม 
2563 

(01 พ.ค. วนัแรงงาน / 
04 พ.ค. วนัฉตัรมงคล 
/ 06 พ.ค. วนัวสิาขบู

ชา) 

01MAY SQ983 BKK-
SIN 20.10-23.30 
02MAY SQ052 SIN-
MAN 02.25-09.10 
06MAY SQ319 LHR-
SIN 20.50-16.55+1 
07MAY SQ978 SIN-
BKK 18.30-20.00 

52,999 52,999 52,999 11,999 39,999 

05 - 11 พฤษภาคม 
2563 

(06 พ.ค. วนัวสิาขบู
ชา) 

05MAY SQ983 BKK-
SIN 20.10-23.30 
06MAY SQ052 SIN-
MAN 02.25-09.10 
10MAY SQ319 LHR-
SIN 20.50-16.55+1 
11MAY SQ978 SIN-
BKK 18.30-20.00 

49,999 49,999 49,999 8,999 36,999 

30 พ.ค. - 05 ม.ิย. 
2563 

(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระ
ราขนิ)ี  

30MAY SQ983 BKK-
SIN 20.10-23.30 
31MAY SQ052 SIN-
MAN 02.25-09.10 
04JUN SQ319 LHR-
SIN 20.50-16.55+1 
05JUN SQ978 SIN-
BKK 18.30-20.00 

49,999 49,999 49,999 8,999 36,999 

09 - 15 มถินุายน 
2563 

09JUN SQ983 BKK-
SIN 20.10-23.30 
10JUN SQ052 SIN-
MAN 02.25-09.10 
14JUN SQ319 LHR-
SIN 20.50-16.55+1 
15JUN SQ978 SIN-
BKK 18.30-20.00 

47,999 47,999 47,999 8,999 34,999 

23 - 29 มถินุายน 
2563 

23JUN SQ983 BKK-
SIN 20.10-23.30 
24JUN SQ052 SIN-
MAN 02.25-09.10 
28JUN SQ319 LHR-
SIN 20.50-16.55+1 
29JUN SQ978 SIN-

47,999 47,999 47,999 8,999 34,999 
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BKK 18.30-20.00 

 
** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (หากม)ี ** 

 
** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ ทา่นละ ประมาณ 6,000 บาท 
สําหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จําเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 

20-25 วนัทําการ (บางกรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจํานวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในช่วง
เวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนญุาตใชห้นงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่
ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจําเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่

หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัทําการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลําดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนั
เดนิทางไมเ่พยีงพอสําหรบัยืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทกุกรณี และ หาก

ทา่นใหท้างบรษิทัดําเนนิการขอวซีา่ให ้รวมไปถงึ กรณีทีท่า่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพือ่ดําเนนิการขอวซีา่
ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ดท้กุกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะ

มากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่
ทกุคร ัง้กอ่นทําการออกบตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม
จํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคา

เพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกําหนด ไมว่า่เหตผุลใด
เหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมา

เพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จํากดัเร ือ่งของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะ
จดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่สําเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่

เมนนูอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  
 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จะปิดทําการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานที่
ดงักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์ทางบรษิทัอาจจําเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไม่

สามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใด
เป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนือ่งจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ช่วงวนัเดนิทางทีจ่ะตอ้งเป็นไปตาม

กําหนดการเทา่น ัน้ ** 
 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จําเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจดุ และ อาจเป็น
ระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจากจดุทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เชน่ รองเทา้ที่
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สามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มสําหรบัการเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผู ้
เดนิทางสงูอายุ และ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจําเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย เพือ่คอยดแูลเป็นพเิศษเอง 
และสถานทีบ่างจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง 
หรอื อัพเกรดได ้
 คา่ภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลด
กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมีน้ําหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละช ิ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 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมีหอ้งพัก 3 
ทา่น Triple ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เชน่ ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ หรือ ผ่านชม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้ 
 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชน์
ของลกูคา้เป็นสาํคญั 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่
เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครื่องดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ได ้
ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 65 ปอนด ์ (GBP) หรอื คํานวณ เป็นเงนิไทยประมาณ 
2,600 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นี้
ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ ทา่นละ ประมาณ 6,000 บาท ขึน้อยู่กบัอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตรา และ คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (ชําระพรอ้มมดัเงนิจํา) 
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เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่ว กรณุาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 

บาท และ คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศองักฤษ ทา่นละ 6,000 บาท รวมเป็น ทา่นละ 
26,000 บาท (กรณีมวีซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ชําระเฉพาะเงนิมดัจํา 20,000 บาท) ตัวอย่างเชน่ ท่านทําจองวันที ่1 
กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดร้ับ
ยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและ
ทําจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย
ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบรษัิทมีทีน่ั่ง
ราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักท่องเที่ยว กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ชาํระเงนิ หรือ ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดั
สมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 
30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามใน
เอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทาง
โทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดาํเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลกัฐานการชาํระ
เงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สาํเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมุด
บัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ย
ตามจรงิมากกวา่กําหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเทีย่ว
ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม   
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4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ข ึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จํานวนทีก่ําหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ข ึน้ 
เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้
อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศ
ทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรท์ีล่กูคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใด
สว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ
ทัง้หมด โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่
สามารถคนืคา่บัตรโดยสารบา้งสว่น สว่นใดสว่นหนึง่ได ้และ หากสามารถคนืได ้(Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการ
ของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอย่างนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพัก

คูแ่บบ 2 ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่
ตดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้ง
เป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรือ อาจมีความจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) 
และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิข ึน้
จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํา่  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข ึน้มากกว่ากําหนด หรือหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ
แตกตา่งกนั 

 
ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทกุทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รบัคํารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ใน

บางกรณี) ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัจํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสาํคญั  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผูไ้ดร้ับกําหนดการนัดหมายวันและ

เวลาจากทางสถานทตูหรอืศนูยร์ับคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไม่สะดวกมาดําเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมี
ความจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อกจิธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการ
พจิารณาวีซ่า หรือ ซึง่อาจทําใหใ้หม้ีผลต่อการพจิารณาวีซ่า (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ในระหว่างการพจิารณาที่
สถานทูต) ท่านจําเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ 
เวลาทีท่า่นสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวซี่า
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จะดําเนนิการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ยอํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ 
จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วข ึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  
3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 
ประเทศทีท่่านสามารถเลือกซื้อบรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก่ องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์
เทา่นัน้  
** สําหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกี
คร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลงัคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งที่
ทางบรษัิทจะเริม่ดําเนนิการจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรอื 
อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิทัง้หมด 
เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อนกําหนด แต่วีซ่ายังไม่ดําเนนิการ หรือ วีซ่ายังไม่ไดร้ับการ
อนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เนื่องจากท่านดําเนนิการยื่นวีซ่าหลังคณะ และหรือ กรณีทีท่่านตอ้งการยื่นก่อน
คณะ แต่คณะที่ท่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอ
หลกัฐานการพํานักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทีย่ว
ภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนี้ ทา่นจําเป็นตอ้งดําเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีส่ดุคณะไม่สามารถเดนิทาง
ได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชยคา่เสยีหายใหก้บัทา่นไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวีซ่าแบบปกตทิั่วไปคอื 15-20 วันทําการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทติย ์ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กับจํานวน
ผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต)ิ 

6. หลงัจากทีผู่ส้มัครไดทํ้าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยืมหนังสอืเดนิทางจาก
สถานทตูออกมาใชร้ะหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ดงันัน้หากท่านมีความจําเป็นในการใชเ้ล่มฯ
เพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่วางแผนลว่งหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทนัหัน ทํา
ใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลบัคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจทําใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ท่าน
จําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียม และ คา่บรกิารใหม่ทัง้หมด โดยคํานงึถงึระยะเวลา
ทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางสาํหรับการพจิารณาเป็นสาํคญักอ่นดาํเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรือ หลายครัง้ (Multiple) ทีย่ังไม่หมดอายุ ไม่ชํารุด และ ยังมี
วันคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถปุระสงคท์ีว่ซี่าเชงเกน้ฉบับนัน้ๆ
ออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วกบัคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ 
คอื วีซ่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มาก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตาม
เงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายที่
จะเกดิข ึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมีวีซ่าประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะตอ้งเป็นวซี่าชนิด
ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ 
รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพํานักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วีซ่า 
ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มีการประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับ
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถกูตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การไม่รับผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิข ึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาต
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ใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง และ ถูก
สง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ
ถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จ
แกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไม่มี
นโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่น
นี้เพือ่ใหก้ารยืน่คํารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นสาํคญั 

11. การทีว่ีซ่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กีว่ัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้ง
คา่เสยีหายใดๆไดท้ัง้ส ิน้ เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ําเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศทีอ่อกจาก
สํานกังานเขต หรอื อําเภอ ทีอ่าศยัอยู,่ ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หย่ารา้ง, ใบสําคญัการหย่า 
กรณีศูนยร์บัยื่นคํารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูตตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการ
รบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเทา่น ัน้ ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 
บาท กรณีนี ้จําเป็นทีสุ่ด สําหรบัเด็กทีอ่ายุตํ่ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เช่น 
เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้ลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง 
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้่านได ้แต่หากเอกสารการแปลแบบปกต ิ
(ไมจ่ําเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอีํานวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทวัรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครื่องบนิแยกเอง) ท่านจําเป็น
จะตอ้งเตรยีมหลกัฐานการจอง ตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่า่นพํานักกอ่น หรอื ต่อจากคณะ ประกัน
การเดนิทางใหค้รอบคลุมวันทีท่่านเดนิทาง ไป และ กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยื่นขอวีซ่าใหค้รบตามเงื่อนไข 
ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในควินัดหมายของ
คณะได ้โดยท่านจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงื่อนไข และ หากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใชก่ารนัดหมายยื่นขอวีซ่า
แบบหมู่คณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นนี้ หรือ สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณี
ไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ทําใหท้่านตอ้ง
ยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  
 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลอืกทีน่ั่งบนเครื่องบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน 
หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถทําได ้

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อน
เดนิทางกะทนัหัน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ชาํระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกบัการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกตา่งกนั ขอใหท้า่นทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรม
ประจําชาตขิองแตล่ะสายการบนิทีก่ําลงัใหบ้รกิารทา่นอยู่ 
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เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้สาํหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์าํหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่าน

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป
พรอ้มคณะทัวรอ์ันมีวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ
อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ัง
ประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิข ึน้ในสว่นนี้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้น
รายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้
หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ 
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คา่ตั๋ว
เครื่องบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเที่ยวบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทุน
สงูข ึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุ
ที่เกี่ยวขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ
คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทวัรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้าํระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรือจะตอ้ง
ชาํระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิัตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวข ึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ
รวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณี
ทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่าย
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เพิม่เตมิข ึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง 
กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ข ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทวัรไ์ม่รวมบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์วัร ์ซือ้ตัว๋เครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเร ิม่ทวัร ์
(วันทีห่นึง่) ทา่นจําเป็นจะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่
ไฟลท์ของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยืนยันเดนิทาง ท่านจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่
ทอ่งเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมีค่าใชจ้่ายเพิม่ ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ย
ตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่าน
ไม่ไดท้่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับ
ตวัแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทวัร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเทา่นัน้  
15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไม่อนุญาตใหบุ้คคลทีม่คีดคีวาม คําสัง่ศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทกุกรณี รวมไปถงึกรณีที่

เคยรับรอง หรือ คํ้าประกัน หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการ
ตา่งประเทศ หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไม่
ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ไดท้กุกรณี 

16. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีต่ัง้ครรภ ์จําเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพือ่ตรวจสอบอายุครรภท์ีแ่น่นอน กบั วันทีเ่ดนิทางจรงิ และหาก
เดนิทางได ้ทา่นจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอียดของอายุครรภ์
ทีช่ดัเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ่ หากอายุครรภเ์กนิ 28 สปัดาห ์จะไม่สามารถเดนิทางโดยเครื่องบนิไดทุ้ก
กรณี หากท่านตัง้ครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจพบ สายการบนิมีสทิธิป์ฏเิสธไม่ใหท้่าน
เดนิทาง  
 

 
การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่คํารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 

1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้
ว่างไม่ตํา่กว่า 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสขีาว ถ่าย
มาแลว้ไม่เกนิ 3 เดือน ไม่ซํ้ากับวีซ่าประเทศอื่นๆที่เคยไดร้ับ เท่านั้น หา้มใส่คอน
แทคเลนส ์ท ัง้ชนดิมสี ีและ ชนดิใส 

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / 
หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตําแหน่ง วันเร ิม่งาน 
เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการ
ระบุชือ่ประเทศ ไม่จําเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบรษัิทฯ 
ทีม่หีัวจดหมาย ตราประทบั (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิตอ่อย่างชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สาํเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
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3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

สามารถเขยีนแนะนําตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี้ อยู่ทีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เทา่นัน้  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการทํางาน / 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 อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ 

วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 
** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการ

พจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบั
ยืน่ได ้** 

5. สาํเนาทะเบยีนบา้น 
6. สาํเนาทะเบยีนสมรส / สาํเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 
7. สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สาํเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที่
ออกโดยสาํนักงานเขตหรอือําเภอ ตามสาํเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สาํเนาหนา้หนังสอื
เดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสาํเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) 
ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสาํนักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
, สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) 
ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสาํนักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
, สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
- สาํเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สาํเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จําเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บตุร , 
พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จําเป็นตอ้งแนบสําเนามาดว้ย 

และจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารสําคญัดงันี ้** 
- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของ

บญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรองใหก้บัผูถ้กูรบัรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 
โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  
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** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ 

วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 
** จําเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจ

ปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement 

คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสาํเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 
 
 
 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่คํารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 
สถานทีย่ ืน่คํารอ้งวซีา่ : ศนูยย์ืน่คํารอ้งขอวซีา่ 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 เพือ่ยืน่คํารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปัจจุบนั .............................................................................................................. 
2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น)...................................................................................... 
3. ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (ตดิตอ่ไดส้ะดวก) ................................................................................................... 

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

4. สถานะการเป็นเจา้ของบา้น 
         เจา้ของ   อาศยัอยูก่บัครอบครัวของฉัน 
         เชา่ผูอ้ืน่อยู ่   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 ............................... วันหมดอาย ุ............................ สถานทีอ่อก .................................. 
พาสปอรต์เลม่เกา่ (ถา้ม)ี หมายเลข .............................................................................................. 
วันทีอ่อก ............................... วันหมดอาย ุ............................ สถานทีอ่อก .................................. 

11. อาชพีปจัจบุนั (การงาน/การเรยีน) กรุณาระบอุาชพี , ตําแหน่ง , หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณา
ระบ.ุ............................................................................................................................................ 
ชือ่สถานทีทํ่างาน/สถานศกึษา และที่
อยู.่............................................................................................................................................ 
.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ์........................... 

 เบอรโ์ทร ................................................ เบอรแ์ฟกซ ์............................................................... 
 วันทีท่า่นเร ิม่ตน้ทํางานกบันายจา้งนี้หรอืเร ิม่ธุรกจินี้ (วัน/เดอืน/ปี) ....................................................... 

1. รายไดห้ลงัจากหกัภาษีแลว้ตอ่เดอืน .................................... บาท/เดอืน 
รายไดป้ระจําอยา่งอืน่       บํานาญ          เบีย้เลีย้งหรอืเงนิประจําจากครอบครัว       

                                        การลงทนุ       รายไดอ้ืน่ 
      เป็นจํานวนเงนิ ................................................................................................... บาท/เดอืน 
      เงนิออม (ถา้ม)ี เป็นจํานวนเงนิ ................................ บาท/เดอืน 

2. ทา่นวางแผนจะใชจ้่ายเงนิเทา่ไหร่ตอนอยู่สหราชอาณาจักร ........................................................ บาท 
3. ทา่นใชจ้่ายเงนิเทา่ไรตอ่เดอืน(รวมภาระคา่ใชจ้่ายทัง้หมด) ......................................................... บาท 
4. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพํานักของผูส้มัคร 

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

5. ทา่นมบีุคคลทีต่อ้งการใหท้า่นชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิหรอืไม ่
ไม่ม ี
มี ออกค่าใชจ้่ายให ้ระบุ ....................................................................................................... 

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

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

7. วซีา่ (อังกฤษ) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 
   ไม่เคย 

เคยไดร้ับ    ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................. ถงึวันที ่.............................................. 
   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. ประเทศอืน่ ๆ 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

อํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 
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