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ชิม Fish & Chip , เป็ดย่างต้นตำรบั Four Season  

ชิลล ์ไปกับการล่องเรือทะเลสาบวินเดอรเ์มยีร์ ลอุทยานแห่งชาติเลคดิสทริคท์  

ช้อป Bicester Village Outlet -ช้อปปิง้ในมหานครลอนดอนช้อปปิง้-Royal Mile 

ชม สโตนเฮ้นจ์ -เมืองบาธ-ปราสาทเอดินเบิรก์-Harry Potter@Warner Bros Studio 

นิวคาสเซลิ-มหาวหิารยอร์คมินสเตอร-์ สโมสรทมีเลสเตอรซ์ิตี ้

แชะ  พระราชวังบัคกิ้งแฮม-บิก๊เบน-ลอนดอนอาย- FCถ่ายรปูกับสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด-สนามคงิพาวเวอร์ 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง  18-26 ก.ย.65 / 23-31 ต.ค.65 / 20-28 พ.ย.65 / 4-12 ธ.ค.65 
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วนัแรก      สนามบนิสุวรรณภูม-ิสนามบนิฮทีโทรว-์ฮทีโทรว ์(องักฤษ) 

10.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ระหว่างหมายเลข 8  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ EVA Air  เคานเ์ตอรเ์ช็คกรุป๊ ROW Q 

**กรณีท่านเทีเ่ดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อน

ท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรี ีแ่ละไดม้ีการด าเนินการไวล้่วงหนา้หลาย

เดอืน เมือ่เปลีย่นฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

13.05 น. ออกจากเดนิทางจากสนามบนิสุววรณภูม ิบนิตรงสู่มหานครลอนดอน โดยสายการบนิ EVA Air 

เทีย่วบนิที ่BR-67 

19.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮทีโทรว ์กรุงลอนดอน น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เมือ่ตรวจรบั

กระเป๋าและตรวจหนังสอืเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั Holiday Inn Express London-Heathrow T5 หรอืระดบัเทยีบเท่า  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรมทีพ่กั จากน้ันใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

วนัทีส่อง ฮทีโทรว-์ออ๊กซฟ์อรด์-แมนเชสเตอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงออ๊กซฟ์อรด์ ซึง่รูจ้กักนัในนามของเมืองแห่งมหาวทิยาลยั ซึง่ช ือ่เมืองตัง้ตามมหาวทิยาลยั

ระดบัโลกทีรู่จ้กักนัในนามของมหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ มหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลก และยงัใชเ้ป็นสถานทีถ่่าย

ท าภาพยนตรแ์ฟนตาซฟีอรม์ยกัษเ์ร ือ่งดงัแฮร ี ่พอตเตอรอ์กีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) ใหท่้านชม

อาคารสวยงาม และใหท่้านถ่ายรูปภายนอกกบัมหาวทิยาลยัไครส้ทเ์ชริช์ท ์อาคารสรา้งดว้ยหนิสทีองและเป็น

สถาปัตยกรรมทีน่่าประทบัใจทีสุ่ดขององักฤษ และยงัเป็นทีต่ัง้ของโบสถท์ีม่ีช ือ่เสยีงของเมืองและตน้ก าเนิดของ

หนังสอือลซิทีโ่ด่งดงัของเลวสิ แครโ์รลหรอืเกรทฮอลล ์ในแฮรร์ ี ่พอตเตอร ์ผ่านชมแรดคลฟิคาเมรา่ อาคารทรง

กลมสไตลนี์โอโกธคิทีต่ัง้ของหอสมุดบอดเลยีน ศูนยค์วามรูจ้ากทั่วทุกมุมโลกและผ่านชมอาคารของพพิธิภณัฑ ์

แอชโมเลยีน พพิธิภณัฑม์หาวทิยาลยัแห่งแรกของโลก เป็นสถานทีจ่ดัแสดงผลงานศลิปะและวตัถุโบราณ

ต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ แมนเชสเตอร ์Manchester (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) เมืองดงัทีเ่ป็นสถานทีต่ัง้ของ

สโมสรฟุตบอลชือ่กอ้งโลกอย่างแมนเชอสเตอรย์ูไนเต็ดสโมสรทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัเป็นอย่างดใีนการแข่งขนัฟุตบอล

พรเีมียรล์กี และยงัเป็นเมืองใหญ่ทางธุรกจิการคา้ทีส่ าคญัและเป็นเมืองอุตสาหกรรมทีม่ีช ือ่เสยีง จากน้ันน าทา่นชมและ

ถ่ายรูปกบัภายนอกของสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ Old Trafford Stadium สนามกฬีาของสโมสรทีม่ีช ือ่เสยีง

โด่งดงัในวงการฟุตบอลโลกทีส่รา้งนักเตะฝีเทา้ยอดเยีย่มของทมีปีศาจแดงแมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด มาหลายสมยัทีจ่ดั

ไดว้่าเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรทีร่วยทีสุ่ดในโลก และใหเ้วลาท่านอสิระช ัว่ครูเ่ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ

หลากหลายชนิดจากทมีฟุตบอลดงัทีคุ่ณชืน่ชอบจากรา้นคา้ Mega Store ของสนามโอลดท์ราฟ

ฟอรด์  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Novotel Manchester West หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม แมนเชสเตอร-์วนิเดอรเ์มยีร-์เอดนิเบริก์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านผ่านชมเมืองแมนเชสเตอร ์เมืองหลวงทางดา้นการคา้และวฒันธรรม ศูนยก์ลางดา้นศลิปะสือ่และการศกึษา

ทีม่ีช ือ่เสยีง ชมอาคารทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมในชว่งยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยา เชน่ อาคารพิพิธภณัฑ ์ โรงละครโอเปรา่ 

หรอืไม่ว่าจะเป็นบรเิวณ Castlefield เมืองทีไ่ดร้บัการออกแบบใหเ้ป็น "Urban Heritage Park" สถานทีท่ีด่เียีย่ม

ในการเร ิม่ตน้เดนิเล่นในเมืองแมนเชสเตอรแ์ละท่ามกลางบา้นเรอืนสไตลว์คิตอเรยีทีไ่ดร้บัการบูรณะอย่างสวยงามตาม

คลองเก่าหรอืผ่านทางทีส่รา้งขึน้ใหม ่อาทเิชน่ ป้อมโรมนั, คลองบรดิจว์อเตอร ์สรา้งขึน้เพือ่ขนสง่ถ่านหนิจาก

เหมืองทีว่อรส์ลีย่แ์ละรวมถงึคลงัสนิคา้เก่าอกีจ านวนมากทีไ่ดร้บัการบูรณะและกลายเป็นส านักงานรา้นคา้โรงแรมและ

ภตัตาคารต่างๆ และสามารถเดนิเล่นไดก้บัจตุัรสัทีม่ีช ือ่เสยีงของเมืองไดแ้ก่ จตุัรสัเซน้ตแ์อนน,์ ถนนคงิ เป็นตน้ 

หรอื จตุัรสัอลัเบริต์ Albert Square จตุัรสักลางเมืองแมนเชสเตอร ์ถ่ายรูปกบัรูปป้ันต่างๆ ไดแ้ก่ อนุสรณ์

สถานอลัเบริต์ Albert Memorial  อนุสาวรยีข์องเจา้ชายอลัเบริต์ มกุฎราชกุมารแห่งสมเด็จพระราชนีิ
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วกิตอเรยี โดยจตุัรสัแหง่นีต้ัง้ช ือ่ตามเจา้ชาย โดยถูกจดัวางใหเ้ป็นพืน้ทีส่ าหรบัอนุสรณใ์นปี ค.ศ.1863-1967 

จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์Windermere (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) เมืองแห่งเขต

เลคดสิทรคิทางฝั่งตะวนัตกของเกาะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ช ือ่มต่อกนัดว้ยทะเลสาบและแม่น ้า อกีทัง้ยงัมีทะเลสาบตดิ

ชายฝั่งทะเลทีม่ีทศันียภาพและธรรมชาตอินังดงาม เดนิทางสู่ท่าเรอืเลคไซด ์ใหท่้าน ล่องเรอืทะเลสาบวนิเดอร ์

เมยีร ์โดยน าท่านล่องจากท่าเรอืเลคไซดจ์นถงึท่าเรอืโบวเ์นส พรอ้มถ่ายรูปกบัทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบที่

ยงัคงสภาพทีเ่ป็นธรรมชาตไิวอ้ย่างสมบรูณ ์ซึง่เป็นทะเลสาบน า้จดืขนาดใหญม่ีความยาวประมาณ 18 กโิลเมตรและ

ส่วนกวา้งทีสุ่ดราวๆ 1 กโิลเมตรครึง่คนองักฤษเรยีกกนัว่า “ทะเลสาบรบิบิน้” ซึง่เป็นทะเลสาบในลกัษณะไม่กวา้งนัก

แต่ยาวเหยยีดคลา้ยๆ ผา้รบิบิน้ทีใ่ชผู้กของขวญั ทะเลสาบวนิเดอรเ์มียรเ์ป็น1 ใน 16 ทะเลสาบในบรเิวณวนอุทยาน

แหง่ชาตทิีเ่รยีกว่า เลคดสิ-ทรคิต ์Lake District ซึง่อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือขององักฤษ ในเขตคมัเบรยี และ

เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในละแวกนี ้และเลคดสิทรคิตแ์ห่งนีย้งัเป็นเมืองบา้นเกดิของปีเตอร ์แรบบทิ ตวัการตู์นทีม่ี

ช ือ่เสยีงขององักฤษอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  

บ่าย น าทา่นเดนิทางสู่ เอดนิเบริก์ Edinburgh (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) เมอืงหลวงแห่งสก็อตแลนด ์ที่

แมว้่าจะเป็นส่วนหน่ึงของสหราชอาณาจกัรมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1707 แต่ชาวสก็อตก็ยงัคงรกัษาขนบ 

ธรรมเนียม วฒันธรรมทีด่งีามของบรรพบุรุษไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีไม่ว่าผา้ลายสก็อต, ป่ีสก็อตหรอืแมแ้ต่การแต่งตวัแบบ

ดัง้เดมิของชายชาวสก็อต ก็ยงัมีใหท่้านพบเห็นอยู่เร ือ่ยๆ  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Holiday Inn Edinburg Zoo หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี ่ เอดนิเบริก์-เขา้ชมปราสาทแห่งเอดนิเบริก์-ชอ้ปป้ิงรอยลัไมล-์นิวคาสเซลิ อพัอน ไทน ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านชม เมอืงเอดนิเบริก์ ทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณของแนวภูเขาไฟในอดตี ท าใหต้วัเมืองอยู่บนทีสู่งและยงัคงเป็น เมือง

หลวงทีย่งัคงบรรยากาศในอดตีไวไ้ดอ้ย่างด ีเป็นเมืองทีม่ีความเก่าแก่ทีม่ีประวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนานตัง้แต่สมยั

กลาง ดว้ยจ านวนประชากรระดบั 500,000 คน ทีช่ว่ยกนัอนุรกัษส์ิง่ต่างๆ ไวไ้ดอ้ย่างด ีปัจจุบนัเป็นเมืองทีม่ีความ

เจรญิมากทีสุ่ดเมืองหน่ึงในสหราชอาณาจกัร และเรยีกไดว้่าเป็นเมืองแห่งเทศกาลต่างๆ ไดแ้ก่ เทศกาลศลิปะ

นานาชาต ิภาพยนตร ์วทิยาศาสตร ์งานหนังสอืเด็ก เพลงแจส๊และเพลงพืน้บา้น ซึง่สมารถดงึดูดนักท่องเทีย่วไดเ้ป็น

อย่างดแีละท าใหเ้อดนิเบริก์เป็นเมืองทีต่ิดอนัดบัเมืองทีม่ีนักท่องเทีย่วมากทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองรองจากนครลอนดอน 

และยงัเป็นศูนยก์ลางทางการเงนิทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรองจากลอนดอนเชน่กนัและใหญ่เป็นอนัดบัหา้ของยุโรป และ

น าท่านเขา้ชมปราสาทแห่งเอดนิเบริก์ Edinburgh Castle ทีง่ดงามและเป็นสถานทีเ่ก็บรกัษามหามงกุฎแห่ง

ราชวงศ ์เคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิส์ก็อต เคยถูกท าลายลงหลายคร ัง้แต่ทุกคร ัง้ก็ไดร้บัการบูรณะและสรา้งใหม่ให ้

กลบัคนืสู่ความสง่างามดงัเดมิ และยงัถอืว่าเป็นจุดชมเมืองเอดนิเบริก์ไดเ้ป็นอย่างดเีน่ืองจากเป็นเนินเขาสูง มองเห็น

เด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมืองและปราสาทแห่งนีย้งัเป็นสถานทีส่ าหรบัเปิดตวัของหนังสอืเร ือ่งดงัแห่งยุค แฮร ี ่พอตเตอร ์

อกีดว้ยเน่ืองจากมีลกัษณะใกลเ้คยีงฉากเมืองแมม่ดในเร ือ่งน่ันเอง และยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมืองเอเธนสแ์ห่ง

ทศิเหนือเน่ืองจากสถาปัตยกรรมการก่อสรา้งทีค่ลา้ยคลงึกบัวหิารแพนธอีอนในประเทศกรซี จากน้ันน าท่านชมเมอืง

เอดนิเบริก์ ถ่ายรูปกบัวหิารประจ าเมืองเก่าแก่ของนครเอดนิเบริก์ St.Giles Cathedral วหิารในศาสนาครสิตนิ์กาย

โรมนัคาทอลคิ สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12 ทีม่ีอนุเสาวรยีพ์ระเจา้ชารล์ที ่2 ตัง้อยู่ หรอืถ่ายรูปกบัอนุเสาวรยี ์Adam 

Smith ชาวสก็อตแลนด ์ซึง่ไดร้บัยกย่องใหเ้ป็นบดิาแห่งเศรษฐศาสตร ์ผูก้ าหนดแนวคดิเศรษฐศาสตรต์ลาดเสร ีและ

เกดิการเปลีย่นแปลงการคา้คร ัง้ใหญ่ในยโุรปเป็นการคา้แบบเสร,ี The Lucky Heart หรอืหวัใจแห่งความโชคด ีเดมิ

น้ันเป็นจุดทีท่ าไวส้ าหรบัน าตวันักโทษมายนืประจาน และชาวเมืองจะมาถ่มน ้าลายใส่เพือ่ใหโ้ชคด ี(แต่ปัจจุบนันีไ้ม่มี

ใครท าแลว้เพราะถอืว่าไม่สุภาพและไมส่ะอาด), หรอืแวะชม Greyfriars Bobby อนุสาวรยีห์มานอ้ยผูซ้ ือ่สตัยแ์ละ

กตญัญทูีน่อนเฝ้าหลุมศพเจา้นายถงึ 14 ปีเต็ม และมีเวลาใหท่้านชอ้ปป้ิงย่านถนนรอยลัไมล ์Royal Mile ถนน

สายส าคญัทีเ่ช ือ่มสูพ่ระต าหนักโฮลีรู่ด้ Palace of Holyrood house ซึง่เป็นทีป่ระทบัของพระราชนีิ เวลาเสด็จ

เยอืนสก็อตแลนดแ์ละเคยเป็นทีป่ระทบัของพระนางแมรแีห่งสก็อต ฝั่งตรงขา้มเป็นรฐัสภาแห่งชาตสิก็อตอนัน่า

ภาคภูมิใจดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมือง นิวคาสเซลิ-อพัอน-ไทน ์Newcastle-Upon-Tyne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ช ัว่โมง) หรอืนิวคาสเซลิ เมืองทีต่ัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือขององักฤษบนรมิฝั่งแม่น ้าไทน ์ซึง่เป็นทีม่าของชือ่เมือง 
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น าท่านชมความสวยงามของเมอืงนิวคาสเซลิ ทีใ่นอดตีเคยเป็นเมืองทีม่ีช ือ่เสยีงในดา้นการคา้แกะและถ่านหนิ 

ต่อมายงัไดเ้ป็นทีรู่จ้กัในฐานะเป็นเมืองศูนยก์ลางในการต่อเรอืทีส่ าคญัแห่งหน่ึงของโลก โดยปัจจุบนัอุตสาหกรรมต่อ

เรอืนีไ้ดจ้างหายไป โดยตวัเมืองกลายเป็นแหล่งวฒันธรรมทีส่ าคญัแห่งหน่ึงของประเทศ น าท่านแวะถ่ายรูปกบั

สะพานมลิเลนเน่ียม Millennium Bridge ทีอ่อกแบบเป็นรูปสะพานโคง้สวยงามและสะพานขา้มแม่น ้าไทน ์

Tyne Bridge ทีพ่าดผา่นแม่น ้าไทนแ์ละเดนิชมบรรยากาศรมิแม่น ้าไทนท์ีไ่ดร้บัการปรบัปรุงประกอบไปดว้ยโรงแรม 

รา้นกาแฟ บาร ์รา้นอาหารและรา้นคา้มากมาย ผ่านชมปราสาทนิวคาสเซลิ แลนดม์ารก์ทีส่ าคญัของเมือง ซึง่เป็น

ลกัษณะของป้อมปราการโดยถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1080 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Copthorne Newcastle หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่า้  นิวคาสเซลิ อพัอน ไทน-์ยอรค์-เลสเตอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงยอรค์ York เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศองักฤษในอาณาเขต Yorkhire ทีถ่อืเป็น

เมืองเก่าแก่ทีส่ าคญัอย่างมากในอดตีของประเทศองักฤษ ซึง่ตวัเมืองยอรก์ ในปัจจุบนันีก็้ยงัคงรกัษากลิน่อายความ

เป็นเมืองโบราณทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายพรอ้มดว้ยก าแพงเมืองทีย่งัคงตัง้ตระหง่านลอ้มรอบเมือง 

อยู่จนท าใหเ้มืองแห่งนีก้ลายมาเป็นเมืองท่องเทีย่วส าคญัขององักฤษทีม่ีสิง่ดงึดูดหลากหลายรูปแบบ (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ช ัว่โมง) ชมทวิทศันก์ าแพงเมืองโบราณของเมืองยอรก์ ทีน่่าหลงใหลและเป็นมนตเ์สน่หข์องเมืองทาง

ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมขององักฤษ ในอดตีเป็นเมืองโบราณในยุคโรมนัทยีงัมีซากโบราณสถานโรมนัอายุเก่าแก่

กว่า 2,000 ปี ทีห่อ้มลอ้มดว้ยก าแพงเมืองเก่าแก่และมหาวหิารศลิปะแบบโกธคิ อย่างเชน่ วหิารยอรค์ York 

Minster เป็นมหาวหิารแบบโกธคิขนาดใหญ่ทีป่ระดบัดว้ยกระจกสอีนัสวยงาม, ถ่ายรูปกบัปราสาทแห่งยอรค์ทีใ่น

อดตีถูกใชเ้ป็นคุมขงัอาชญากรรวมถงึนักโทษทางการเมือง นอกจากนีย้งัมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ทีไ่ดร้บัอทิธมิาจาก

พวกโรมนั ไวกิง้ และยุโรปชาตอิืน่ๆ ทีเ่คยเขา้มาตัง้รกรากทีน่ี่ดว้ย และชมถนนยุคกลางอนัโด่งดงัอย่างแชมเบลิส ์

Shambles เป็นย่านการคา้บรรยากาศคลาสสคิ ทีภ่ายในเต็มไปดว้ยตกึรูปทรงประหลาดๆ จนกลายเป็นแรงบนัดาล

ใจในการสรา้งตรอก Diagon Alley ของภาพยนตรช์ดุ Harry Potter ทีแ่น่นอนว่ารา้นคา้ภายในย่านนีก็้เต็มไป

ดว้ยรา้นคา้ทีน่่าสนใจมากมาย อาท ิรา้นขายของจาก Harry Potter รา้นชอ็กโกแลต รา้นชา รา้นเสือ้ผา้และของกนิ

นานาชนิด  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  

บ่าย น าทา่นเดนิทางสู่เมอืงเลสเตอร ์Leicester เมืองทีม่ชีวีติชวีาและเก่าแก่ทีสุ่ดในเขตมิดแลนดข์องประเทศองักฤษ มี

ความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรมและเป็นทีต่ัง้ของสโมสรฟตุบอลเลสเตอรซ์ติีแ้ละสโมสรรกับี ้

เลสเตอรไ์ทเกอร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) เดนิชมวหิารยุคกลางของ วหิารเลสเตอร ์ชมสวน 

แบรดเกทพารค์ทีม่ีขนาดครอบคลุมพืน้ทีก่ว่า 2,000 ไร ่ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแบรดเกท จดัเป็นสวนทีอ่ยู่ในชว่ง

ยุคกลางเก่าแก่กว่า 800 ปีและตน้โอค๊ทีค่วามเก่าแก่กว่า 500 ปี และหนิโบราณหายากอายุหลายรอ้ยปี รวมถงึ

หอคอย Old John จุดสูงสุดของสวน จดัเป็นแลนดม์ารค์ของอุทยาน สามารถมองเห็นทวิทศันไ์ดโ้ดยรอบอุทยาน

แบบ 360 องศา รวมถงึอนุสรณส์ถานสงคราม Leicestershire Yeomanry สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึสงครามโบเออร ์

และสงครามโลกคร ัง้ที ่1 และ 2 เป็นทีอ่ยู่อาศยัของสตัวน์านาชนิด อาท ินกต่างๆ และกวางทีแ่สนเชือ่งน่ารกัอกีดว้ย 

ชม Bradgate House ซากปรกัหกัพงัของบา้นแบรดเกททีเ่คยเป็นบา้นของ Lady Jaen Grey ผูซ้ ึง่เป็นราชนีิ

องักฤษเคยพ านักสมยัวยัเด็ก ใหท่้านเดนิเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 

น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Holiday Inn Leicester City หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก เลสเตอร-์บาธ-สโตนเฮน้จ-์ลอนดอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านออกจากทีพ่กัเพือ่น าท่านเดนิทางสู่เมืองบาธ น าท่านผ่านชมสนามเลสเตอรซ์ติี ้สโมสรทมีฟุตบอลประจ า

เมืองเลสเตอร ์จดัเป็นทมีฟุตบอลระดบัพรเีมียลกี โดยมีสนามเหยา้คอืสนามคงิพาวเวอร ์โดยตัง้ช ือ่ตามผูส้นับสนุน

หลกั ซึง่สามารถจุผูช้มไดถ้งึ 32,500 ทีน่ั่ง สนามนีจ้ดัเป็นสนามทีส่วยงามทีม่ีสิง่อ านวยความสะดวกครบครนั ใหท่้าน

ถ่ายรูปภายนอกของสนาม จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาธ Bath เมืองอาบน ้าแรท่ีม่ีอทิธพิลมาตัง้แต่ยุคเรอืง

อ านาจของอาณาจกัรโรมนัโบราณ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงใหท่้านชมิเมนู Fish & Chips  
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บ่าย น าท่านเขา้ชมของ โรงอาบน ้าแรร่อ้นทีส่รา้งขึน้มาตัง้แต่ยุคโรมนัโบราณ โดยมีการตกแต่งอย่างงดงาม ปัจจุบนั

น ้าพุรอ้นนีก็้ยงัมีปรมิาณนับลา้นนับแสนแกลลอน ดว้ยอุณหภมูิระดบั 45-46 องศาเซลเซยีส ซึง่หลกัฐานบ่อน ้าพุรอ้น

และซากอาคารเก่าแก่ทีห่ลงเหลอือยูนี่ ้ท าใหเ้มืองบาธไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี 

ค.ศ.1987 นอกจากนีย้งัมีกลุ่มอาคารส าคญัของเมืองคอืบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบ่อน ้าแรร่อ้นคงิส ์ส่วนทีส่องคอื 

บรเิวณวดั และสว่นทีส่ามคอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กท่องเทีย่วหรอืชาวเมืองใชบ้รกิารน ้าแร ่ซึง่มีทัง้สระว่ายน ้า, บ่อ

น ้าแรร่อ้น-เย็น, หอ้งอบไอน ้า และส่วนทีเ่ป็นเตอรก์ชิบาธ (Turkish Bath) และใหท่้านไดช้มิน ้าแรท่ีจ่ดัใหก้บั

นักท่องเทีย่วเท่าน้ัน  และใหท่้านชมเมืองอาคารบา้นเรอืนถูกสรา้งขึน้ในยุคจอรเ์จีย้น ทีม่ีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัอกีทัง้

อาคารรอยลั เครสเซน่ กลุม่อาคารรูปคร ึง่วงกลมทีม่สีถาปัตยกรรมแปลกตา ท าใหเ้มืองบาธมีเสน่หไ์ม่นอ้ย จากน้ัน

เดนิทางสู่ เมอืงแอมสเ์บอรร์ ี ่Amesbury ในเขตทุ่งหญา้ซอลส์บูร ี ่Salisbury Plain (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ช ัว่โมง) น าทา่นชมเสาหนิสโตนเฮน้จ ์Stonehenge หน่ึงในสถานทีส่ าคญัทีม่ีช ือ่เสยีงทีสุ่ดในสหราชอาณาจกัร

และเป็นสญัลกัษณท์างวฒันธรรมขององักฤษ จดัเป็นกลุ่มของแท่งหนิขนาดยกัษ ์112 กอ้นทีต่ัง้เรยีงเป็นวงกลมซอ้น

กนั 3 วง โดดเด่นอยูก่ลางทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่บนทีร่าบซอลสบู์ร ีใ่นบรเิวณตอนใตข้องประเทศองักฤษ หนิบางกอ้น

ถูกตัง้ขึน้ บางกอ้นก็ถูกวางนอนลง โดยทบัซอ้นกบัหนิกอ้นอืน่ๆ นักโบราณคดเีช ือ่ว่ากลุ่มกองหนินีถู้กสรา้งขึน้เมือ่

ประมาณหลายพนัปีก่อนครสิตกาล จากการค านวณหาอายุโดยใชว้ธิตีรวจวเิคราะหค์ารบ์อนกมัมนัตรงัสไีดป้ระมาณ

ว่าหนิกอ้นแรกถูกวางตัง้แต่เมือ่ประมาณ 2,000-1,300 ปีก่อนครสิตกาล ในขณะทีท่ฤษฎอีืน่ๆ ระบุว่า เฮนส ์แปลวา่

กลุ่มหนิหรอืไมเ้รยีงกนัเป็นวงกลม กลุ่มหนิเหล่านีไ้ดถู้กสรา้งขึน้ประมาณ 2,500 ปีก่อนครสิตศ์กัราช หรอืบางที

อาจจะเป็นสถานทีท่ าพิธทีีศ่กัดิส์ทิธิซ์ ึง่เกีย่วขอ้งกบัการบูชาพระอาทติยเ์พราะกลุม่กอ้นหนิวางแนวเป็นเสน้ตรงกบัดวง

อาทติย ์ดงัน้ันจงึเป็นกองหนิประหลาด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคก่อนประวตัศิาสตรม์ากกว่า 4,000 ปี

มาแลว้ ทีปั่จจุบนัก็ยงัไม่สามารถสรุปขอ้เท็จจรงิไดว้่าใครสรา้ง? เพือ่อะไร? มแีต่การวเิคราะหแ์ละคาดเดา สมควรแก่

เวลาน าท่านเดนิทางสู่ มหานครลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) เมืองหลวงและเมืองทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ขององักฤษและยงัเป็นศูนยก์ลางอนัเก่าแก่ทางดา้นการเงนิแห่งหน่ึงของโลก ถอืว่าเป็นเมอืงหน่ึงในเมืองระดบัโลกทัง้

ทางดา้นศลิปะ การพาณิชย ์การศกึษา ความบนัเทงิ แฟช ัน่ การสือ่สารและการท่องเทีย่ว ท าใหอ้งักฤษเป็นเมือง

เศรษฐกจิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรปเลยทเีดยีว 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Novotel London Wembley หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด ลอนดอน-วอรเ์นอรบ์ราเธอรส์ตูดโิอทวัรแ์ฮรีพ่็อตเตอร-์ชอ้ปป้ิงบสิเตอรว์ลิเลจเอา๊ทเ์ล็ต-ลอนดอน-

สถานี Kings Cross 9 ¾  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงลฟีเดน Leavesden ทีต่ัง้ของ Warner Brother Studio (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

45 นาท)ี น าท่านเขา้ชมสถานทีจ่ าลองการถ่ายท าภาพยนตรฟ์อรม์ยกัษเ์ร ือ่งดงั Harry Potter น าท่านชมเบือ้งหลงั

เพือ่คน้หาความลบัทีซ่อ่นอยู่หลงักลอ้งของทัง้ 8 ภาค พรอ้มส ารวจฉากต่างๆ ทีใ่ชจ้รงิในภาพยนตร ์เชน่ ฮอกสว์อตส ์

ตรอกไดอากอนและซอนพรเีว็ตและอกีมากมาย พาท่านด าดิง่ลงไปในโลกแห่งคาถา กลวเิศษและเวทมนตอ์นัน่าทึง่ 

ตืน่ตะลงึไปกอ้งหอ้งโถงอนัตระการตาและนึกภาพตามถงึตอนทีแ่ฮรร์ ีป่รารถนาทีจ่ะเขา้บา้นกรฟิฟินดอร ์ซึง่จะไดเ้ห็น

หมวกคดัสรรของจรงิทีใ่ชพ้ิจารณาว่าเหล่านักเรยีนควรอยู่บา้นไหนในภาคแรก และฉากการจ าลองเหตุการณต่์างๆ 

จากภาพยนตรด์งัและหอ้งต่างๆ พรอ้มกบักจิกรรมตามอย่างภาพยนตร ์ใหท่้านไดถ่้ายรูปบรเิวณหนา้บา้นหลงัเก่าของ

แฮรร์ ีใ่นซอยพรเีว็ต รวมถงึเลอืกซือ้สนิคา้เป็นทีร่ะลกึ และใหเ้วลาท่านเดนิเล่นโดยรอบทีม่ีการจดัวางสถานทีต่่างๆ ไว ้

อย่างสวยงาม  

** เพือ่ความสะดวกในการเขา้ชมและเวลาอสิระ อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 

บ่าย น าทา่นเดนิทางสู่ บสิเตอรว์ลิเลจ Bicester Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ทีต่ัง้ของเอา๊ทเ์ล็ตขนาด

ใหญแ่ละมชี ือ่เสยีงแห่งหน่ึงขององักฤษ น าท่านชมและเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ทัง้ขององักฤษและในยุโรป เชน่ 

Anne Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY,  Diesel, Dior, 

Dunhill, Ermenegildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling, L'Occitane, 

Levi's, Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith  เป็นตน้ นอกเหนือจากการชอ้ปป้ิง

สนิคา้แลว้ทา่นสามารถเตมิพลงังานกนัไดท้ีร่า้นอาหารและเคร ือ่งดืม่รวมถงึคาเฟ่ต่างๆ ในเอา๊ทเ์ล็ตทีม่ีใหเ้ลอืก

หลากหลาย อาท ิCafé Wolseley, Farmshop Restarant & Café, Shan Shui, London Grade Coffee, La 

Tua Pasta, Mrs.Chew’s Chinese Kitchen เป็นตน้ สมควรแก่เวลานัดหมาย น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงลอนดอน 
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ใหท่้านถ่ายรูปกบัสถานี Kings Cross 9 ¾ สถานทีห่น่ึงในการถ่ายท าภาพยนตรเ์ร ือ่งดงัแฮร ี ่พ็อตเตอร ์เกีย่วกบั

ทางเขา้ออกของเหล่านักเรยีนของโรงเรยีนคาถาพ่อมดและแมม่ดและเมืองเวทมนตรฮ์อกสว์อตแสนวเิศษ ซึง่จะตอ้งมา

น่ังรถไฟสายฮอกสว์อตเอ็กซเ์พรส ซึง่ในภาพยนตรจ์ะกล่าวถงึแฮร ีแ่ละเพือ่นจะตอ้งพุ่งผ่านก าแพงอฐิระหว่างชานชลา

หมายเลข 9 และ 10 ในขณะเดยีวกนัในความเป็นจรงิสถานีคงิสค์รอสชานชลา 9 และ 10 จะถูกคั่นดว้ยรางรถไฟซึง่

ท่านจะตามหาชานชลาที ่9 ¾ ไดท้ีก่ าแพงในอาคารสถานีนี ้ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึเกีย่วกบั

ภาพยนตรเ์ร ือ่งนี ้

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Four Season Restaurant 

น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Novotel London Wembley หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีแ่ปด ลอนดอน-ชมเมอืง-พพิธิภณัฑอ์งักฤษ-ชอ้ปป้ิง-สนามบนิฮทีโทรว ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านชมมหานครลอนดอน เมืองหลวงของสหราชอาณาจกัรและเป็นเมืองใหญ่ทีสุ่ดในสหภาพยโุรป มีประชากร

กว่า 7.5 ลา้นคน ถอืเป็นหน่ึงในเมืองศูนยก์ลางทางดา้นธุรกจิ การเมืองและวฒันธรรมของโลก  การสือ่สาร, การ

บนัเทงิ, แฟช ัน่และศลิปะ ซึง่เป็นทีย่อมรบัว่ามีอทิธพิลไปทั่วโลก เร ิม่จากเก็บภาพสวยของหอนาฬิกาบิก๊เบน Big 

Ben สญัลกัษณท์ีส่ าคญัของลอนดอนทีต่ัง้อยูเ่คยีงขา้งอาคารรฐัสภาทีส่วยงามรมิฝั่งแม่น ้าเทมส ์แม่น ้าสายหลกัของ

มหานครลอนดอนและเป็นแม่น ้าใหญ่ทีไ่หลในองักฤษตอนใตแ้ละเป็นทีรู่จ้กัมากทีสุ่ด เพราะแม่น ้าเทมสไ์หลผ่านใจ

กลางมหานครลอนดอน และ สะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์Tower Bridge สะพานทีข่ึน้ช ือ่ว่าเป็นสญัลกัษณข์องกรุง

ลอนดอน เป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกนัเป็นหอคอยคู่ จงึท าใหส้ะพานแห่งนีม้ชี ือ่เรยีกอกีชือ่หน่ึงว่า 

สะพานหอคอยสขีาว-ฟ้า จนกระทั่งถงึท่าเรอืลอนดอนอายส ์แวะถ่ายรูปกบัลอนดอนอายส ์London Eye ชงิชา้

สวรรคท์ีส่ามารถชมววิกรุงลอนดอนไดแ้บบ360องศาและเป็นสญัลกัษณแ์ห่งสหสัวรรษขององักฤษ หรอืทีรู่จ้กัในชือ่

มิลเลเนียมวลี Millennium Wheel ตัง้อยู่รมิฝั่งทางใตข้องแม่น ้าเทมสเ์ป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมและ

เป็นจุดดงึดูดนักท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่างมาก ใกล ้ๆ  กนัเป็นทีต่ัง้ของมหาวหิารเวสตม์นิสเตอร ์Westminster 

Abbey เป็นหน่ึงในอาคารทางศาสนาทีม่ีช ือ่เสยีงทีสุ่ดของประเทศองักฤษ และเป็นสถานทีจ่ดัพระราชพิธบีรม

ราชาภเิษก พิธอีภเิษกสมรสและพระราชพิธพีระศพมากมาย ทีน่ี่เป็นโบสถท์ีม่ีช ือ่เสยีงระดบัโลกผา่นชมสถานทีส่ าคญั

ต่างๆ อาท ิบา้นเลขที ่10, จตุัรสัทราฟัลการ,์ อนุสรณแ์ห่งสงครามทราฟัลการข์องท่าน 

ลอรด์เนลสนั, ย่านโซโห ฯลฯ ชมภายนอกน าท่านถ่ายรูปกบัทาวเวอรอ์อฟลอนดอน Tower of London เดมิที

เป็นพระราชวงัเดมิสรา้งโดยพระเจา้วลิเลยีมที ่1 แห่งองักฤษ เมือ่ปี ค.ศ.1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ซึง่

แต่เดมิหอคอยแห่งนีเ้ป็นทัง้ป้อมปราการ พระราชวงัและทีข่งัโดยเฉพาะส าหรบันักโทษทีม่ียศศกัดิส์ูง คลงัเก็บอาวุธ 

ทอ้งพระคลงั สวนสตัว ์โรงกษาปณห์ลวง หอเก็บเอกสาร หอดูดาว และเมือ่ปี ค.ศ. 1303 เป็นตน้มาก็เปลีย่นเป็นทีเ่ก็บ

รกัษามงกุฎและเคร ือ่งราชาภเิษกของสหราชอาณาจกัร จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกบั พระราชวงับคักิง้แฮม 

Buckingham Palace ทีป่ระทบัแห่งพระราชนีิองักฤษ ชมการเปลีย่นยามของทหารรกัษาพระองคใ์นชดุเคร ือ่งแบบ

เต็มยศ สวมหมวกพู่สดี าแต่จะเปลีย่นเป็นชดุสเีทาในชว่งฤดูหนาว 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์งักฤษ British Museum หรอืทีนิ่ยมเรยีกกนัว่าพิพิธภณัฑอ์งักฤษในกรุงลอนดอน 

หน่ึงในพิพิธภณัฑด์า้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของมนุษยชาตทิีส่ าคญัทีสุ่ดและใหญท่ีสุ่ดในโลก มีการก่อตัง้ขึน้

ในปี ค.ศ.1753 เป็นทีเ่ก็บรวบรวมของสะสมของเซอรแ์ฮนส ์สโลน ซึง่เป็นแพทยแ์ละนักวทิยาศาสตร ์โดยเปิด

ใหบ้รกิารคร ัง้แรก 15 มกราคม ค.ศ.1759 ในมงตากูเฮาส ์เมอืงบลูมสเ์บอรร์ ี ่กรุงลอนดอน อนัเป็นสถานทีต่ัง้ของ

อาคารพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนั บรติชิมิวเซยีมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่างจากทุกทวบี จ านวนกว่า 7 ลา้นชิน้ ซึง่ลว้นมี

ช ือ่เสยีงและมีการบนัทกึเร ือ่งราวของวฒันธรรมมนุษยจ์ากจุดเร ิม่ตน้จนถงึปัจจุบนั จากน้ันมเีวลาใหท่้านเดนิเล่นชอ้ป

ป้ิงบนถนนรเีจนทแ์ละถนนอ็อกซฟ์อรด์ Oxford Street ย่านชอ้ปป้ิงใหญข่องลอนดอนทีท่่านจะไดเ้ลอืกซือ้

สนิคา้คุณภาพเยีย่มจาก มารค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซล 

ฟรดิจจ ์และหา้งอืน่ๆ อกีมากมาย และเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ทีร่ะลกึ 

 สมควรแก่เวลานัดหมายใหท่้านเตรยีมตวัเดนิทางสู่สนามบนิฮทีโธรว ์

21.20 น. น าท่านออกเดนิทางจากสนามบนิฮทีโทรว ์โดยสายการบนิ EVA Air เทีย่วบนิที ่BR-68 

วนัทีเ่กา้ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

15.45 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ..  
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**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางต่อไปต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อน

ท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรี ีแ่ละไดม้ีการด าเนินการไวล้่วงหนา้หลาย

เดอืน เมือ่เปลีย่นฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตุการณอ์ืน่ๆ ทีไ่ม่คาดคดิ

หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตุต่างๆ หรอืสถานทีปิ่ด

โดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  บรษิทัฯ ขออนุญาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ 

ทัง้น้ีเพือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบรกิาร              UK-EVA องักฤษ-สก็อตแลนด ์9 วนั 7 คนื-BR 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เครือ่งบนิ 

18-26 ก.ย.65 79,900 14,500 55,900 

23-31 ต.ค.65 79,900 14,500 55,900 

20-28 พ.ย.65 75,900 12,500 51,900 

4-12 ธ.ค.65 75,900 12,500 51,900 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ *** 

หมายเหตุ 

• อตัราค่าเดนิทางนี้ต้องมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไม่น้อยกว่า 20 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็**ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของ
บรษิทัฯ และจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัที 

• กรณีท่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืร่วมเดนิทางโดยไม่ใชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัร์หรอืของทางบรษิทัทวัร์  กรุณาแจง้ล่วงหน้า
เนื่องจากมกีารเกี่ยวขอ้งกบัการยื่นวซี่า ซึ่งผูเ้ดนิทางไม่สามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้ 
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 45-80 วนั ซึ่งผูเ้ดนิทางจะต้องไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บัการ
สแกนนิ้วมอืจากศูนย์รบัค ารอ้งของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอยีดโดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และ ส าเนาหน้า
หนังสอืเดนิทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อท าการนัดหมาย ** 

• ส าหรบัท่านทีต่้องการอยู่ต่อหรอืเดนิทางต่อไปยงัประเทศอื่น หรือหากมตีัว๋โดยสารอยู่แล้ว จะต้องยื่นวซี่าเดีย่ว พรอ้มแสดงเอกสาร
เรื่องทีพ่กั รวมถงึกรมธรรม์ประกนัภยัดว้ยทีน่อกเหนือจากรายการทวัร์ และทุกท่านต้องมาแสดงตวัทีส่ถานทูตหรอืศูนย์ยื่นวซี่าตาม
ก าหนดวนัเวลานัดหมายเพื่อถ่ายรูปและสแกนนิ้วมอื 

อตัราน้ีรวมบรกิาร 

• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ EVA เสน้ทาง สุวรรณภูมิ-ฮีทโทรว-์สุวรรณภูม ิช ัน้ประหยดั และค่าโหลดสมัภาระไม่

เกนิทีส่ายการบนิก าหนดท่านละ 23 กโิลกรมั / ช ิน่ / ท่าน (สายการบนิอนุญาตใหน้ ้าหนักกระเป๋า 23 กโิลกรมัท่านละ 2 ช ิน้

และส าหรบัถอืขึน้เคร ือ่งไม่เกนิ 7 กโิลกรมั / ท่าน) 

• ค่าภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่ีการเรยีกเก็บจากสายการบนิ โดยค านวนจากวนัทีจ่องและออกตั๋ว

โดยสาร หากมีเปลีย่นแปลงตั๋วโดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมีการเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ 

จะตอ้งมีการช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ (อตัราค่าน ้ามนัเช ือ้เพลงิค านวณไว ้ณ วนัที ่31 พ.ค.2565) 

• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณีที่

เดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่  

• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการและค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมืองเก่า, พระราชวงัและหวัหนา้ทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อ านวยความสะดวก

แก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

• ค่าทปิบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, พนักงานขบัรถรวมถงึทปิหวัหนา้ทวัรท์ีเ่ดนิทางดว้ยตลอดการเดนิทาง 
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• ค่าน ้าดืม่วนัละ 1 ขวด (จ านวน 8 วนัทวัร)์ 

• ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่าน้ัน 

ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ่้ายอืน่อนัเกดิจากอุบตัิเหตุ อาท ิค่าตั๋วโดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของ

บรษิทัประกนัฯ และไม่รวมค่าใชจ่้ายระหว่างการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเน่ืองจากโควดิ19 และเป็นไปตามเงือ่นไขของ

บรษิทัประกนั) **สามารถปรกึษารายละเอยีดการซือ้ประกนัเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ที*่* 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ค่าบรกิาร 7%  

อตัราน้ีไม่รวมบรกิาร 

• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 

• ค่าธรรมเนียมบรกิารนัดหมายและการยืน่วซีา่ (ไม่รวมค่าแปลเอกสาร) ท่านละประมาณ 9,500 บาท การยืน่แบบเรง่ด่วนเพิม่

ท่านละประมาณ 10,100 บาท **อตัราค่าธรรมเนียมวซีา่และค่าบรกิารอาจมีการปรบัเปลีย่นตามอตัราแลกเปลีย่นเงนิสกุล

ต่างประเทศ**) 

• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเก็บค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ย

ตวัท่านเองเพือ่ป้องกนัการสูญหาย 

• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด  

• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 

• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้

• สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่ีการใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยูก่บันโยบายของแต่ละโรงแรม)   

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ ั่งเพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีม่ิไดค้าดคิด เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซีา่ทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปล 

เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ิไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ช ัว่โมงก่อนเดนิทาง (กรณีทีส่าย

การบนิ / ประเทศปลายทางตอ้งการ) 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ช ัว่โมงก่อนเดนิทาง (กรณีทีป่ระเทศ

ไทยตอ้งการผลตรวจ) 

• ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอืน่ๆ ตามทีภ่าครฐัก าหนด 

(อาจมีการเปลีย่นแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปลีย่นแปลงจากภาครฐัเป็นส าคญั)  

• ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัการท า Vaccine Passport 

• ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัการกกัตวัเมือ่มีการตรวจพบโควดิในชว่งใดๆ 

การช าระเงิน  

ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน  20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเก็บทนัทหีลงัจาก

การจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเก็บทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มิฉะน้ันทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ค่ามดัจ าทัง้หมด 

การยกเลกิ 

1.  หากมกีารยกเลกิไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวน 

สทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซีา่ และ

ค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

2.  หากมกีารยกเลกิไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซีา่ 

และค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

3.  หากมีการยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

4.  กรณีทีต่อ้งการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท่้านตดิต่อเจา้หนา้ทีท่วัรก่์อนออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
หอ้งพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 
หอ้งเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน ้า ซึ่งขึน้อยู่

กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน ้า ซึ่งขึน้อยู่ 

หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่ีการเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณต่์างๆ เกดิขึน้และมีเหตุ

ท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจาก

สายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมือง

พิจารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทาง

สายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผิดชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หนา้ทีเ่กีย่วกบัการน าสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สู่

อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมืองหรอืบนเคร ือ่งบนิหรอืส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิด

และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั

เกลยีว/ปืนยงิตะปู, ธนูและลูกธนูหรอืหนา้ไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณฆ่์าสตัว,์ สเปรยเ์คร ือ่งเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่

สตัว/์สเปรยก์รด, แกส๊น ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เชน่ มีด มีดพบั ใบมีดโกน/ใบมีดคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว

กว่า 6 ซ.ม.เมือ่วดัจากจุดหมุน, เคร ือ่งมือส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่ีคมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่วสนิคา้, 

สว่านเจาะและหวัเจาะ, เคร ือ่งมือชา่งทุกชนิด, เลือ่ย, เคร ือ่งพ่นไฟ, อุปกรณไ์ม่มีคมแต่อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เชน่ ไมเ้บสบอล/

ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ า้ส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมือ, วตัถุระเบดิทุกชนิด/ดอกไม ้

เพลงิ/สารเคมีหรอืส่วนประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอืน่ๆ นอกเหนือจาก

ขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใตก้ารประเมินความเสีย่งดา้นการ

รกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมินภยัคุกคามของส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศ

ราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 มี.ค.2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนักส่วนที่

เกนิ 

o ท่านทีม่ีอาการ แพอ้าหาร, มีปัญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมีการใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและการดูแล

เป็นพิเศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหนา้ตัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์
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เน่ืองจากกฎทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวก

ส าหรบัผูท้ีม่ีปัญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์ร ือ่งการงดสูบบุหร ี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนใน

เร ือ่งการสูบบุหร ี ่และมีสถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหร ี ่ทัง้นีเ้น่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั 

ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความ

จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่

สถานทีเ่ขา้ชมน้ันๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน ์โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชม

ไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้

ชมน้ัน ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมีการล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่าง

การเดนิทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มีการคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากได ้

ช าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิตม์าสหรอืปีใหม่ ซ ึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงัน้ันขอให ้

พิจารณาก่อนการจองทวัร ์

เอกสารในการขอยื่นวีซ่า  (องักฤษ)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 45-80 วนั 

- ผูย้ื่นค ารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนนิ้วมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งทีศู่นย์ยื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทูตและศูนย์ยื่น 
- รูปถ่ายไม่จ าเป็นต้องเตรยีม สแกนใบหน้าและถ่ายรูปทีศู่นย์ยื่น  
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงนิด้วยตนเอง 
- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรุณาส่งส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทางทีเ่ป็นปัจจุบนัทีสุ่ด พรอ้มกรอกขอ้มูลเบื้องต้นส าหรบัเพื่อใชใ้นการท านัดหมาย   
  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอร์โทร.ทีส่ามารถตดิต่อได ้ไม่ควรใชเ้บอร์โทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ื่นค ารอ้งสูงอายุ 
  มากๆ หรอืเดก็เล็กมากๆ 
- เอกสารต้นฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิส าเนาหนังสอืรบัรองบริษทั / กจิการรา้นคา้, ส าเนาทะเบยีนบ้าน (กรณีเด็ก), ส าเนาสูติ 
  บตัร (กรณีผูท้ีอ่ายุต ่ากวา่ 20 ปี), ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาทะเบยีนหย่า, ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ, ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล  
  จะต้องถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้ทางบริษทัฯ จะบรกิารท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสอืสญัญาซื้อขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชพี 
  พเิศษทีม่เีนื้อหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้ริการศูนย์การแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลกีเลี่ยงความผิดพลาดในดา้นงานแปล ค่าใชจ้่าย 
  ผูย้ื่นค ารอ้งจะต้องช าระดว้ยตนเอง 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทูตองักฤษไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มหนังสอืเดนิทางระหว่างทีส่ถานทูตพจิารณาวซี่า แต่สามารถใหด้งึเล่มในวนัยื่นได ้

แต่จะต้องเสยีค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิตามทีศู่นย์ยื่นวซี่าเรยีกเก็บ  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษา

อยู่เท่านัน้ 
3. การแปลเอกสารจะต้องแปลจากศูนย์แปล ซึ่งมค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิ ขึน้อยู่กบัเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปลสามารถตรวจสอบกบั

บรษิทัทวัร์ได ้หรอืผูเ้ดนิทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศูนย์แปลมาไดเ้ช่นกนั (กรณีทีม่เีอกสารทีต่้องแปล) 
4. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร์ การเตรยีมเอกสารที่ดแีละถูกต้องจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ

สถานทูตง่ายขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีลูกค้าท่านใดมกีารใชห้นังสอืเดนิทาง เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลูกค้าต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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o หนังสอืเดนิทางมอีายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน  

- โดยนับวนัเร ิม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสือเดนิทางนีส้ามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  

- หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมีหนา้ว่างส าหรบัวซีา่อย่างนอ้ยไม่ต า่กว่า 3 หนา้   

- หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  

- ท่านทีม่ีปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมีการสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผิดชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางน้ันๆ  

o รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป เนน้ขนาดใบหนา้   

(ไม่จ าเป็นตอ้งเตรยีมแลว้ สามารถไปถ่ายไดท้ีศู่นยย์ืน่ไดเ้ลยเพือ่น าลงระบบสง่สถานทูต) 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 20 ปี  

- ใชส้ าเนาสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั  

- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้ีบตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูตบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 

o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดท้ ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  

o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 

o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านทีม่ีการเปลีย่นชือ่ พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 

o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่ีการเปลีย่นนามสกุล พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 

o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 

o หนังสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบ่งชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณีลูกจา้ง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจรงิ) โดยมีรายละเอยีดการเขา้

ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนจากวนัยืน่วซีา่ เป็นตน้ 

- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 

ชดุ เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนจากวนัยืน่วซีา่ 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสอืรบัรองความ

เป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตรา

ประทบั 

- กรณีท่านทีเ่ป็นแม่บา้น   

• หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส+ฉบบั

แปลภาษาองักฤษ จากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 

• หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดง

ส าเนาสูตบิตัรบุตร ทัง้นีเ้พือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืช ีแ้จง

เกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิไดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านทีว่่างงาน / ไม่มรีายได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่าใชจ่้าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร ช ีแ้จงการรบัรองค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผู ้

เดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมีความสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนีห้ากความสมัพนัธ ์

ไม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่นี)้   

- กรณีเป็นเด็กนักเรยีนและนักศกึษา 

- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนจากวนัยืน่วซีา่ เป็นตน้ 

o หลกัฐานการเงิน   

- ใช ้ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์่วนตวัแสดงชือ่เจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหนา้ และปรบัสมุด

อพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัไม่เกนิ 15 วนันับจากวนัยืน่วซีา่ พรอ้มส าเนาหนา้บญัชหีนา้แรกทีม่ีช ือ่เจา้ของบญัช ี 
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- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ

ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมีเงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า เป็น

ตน้ 

- หนังสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขทีบ่ญัชเีดยีวกบัส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากทีน่ ามาแสดง 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และ

ท าจดหมายรบัรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ ีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย  

อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้

ก็ตาม หากมีการเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ายทีม่ีการเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนังสอืรบัรองธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรอง

การเงนิพรอ้มระบุช ือ่และความสมัพนัธช์ ีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชกีระแสรายวนัทุกกรณี *** ท ัง้น้ีเพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงินเพยีงพอทีจ่ะ

ครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภู่มลิ าเนา  

 

o กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หย่ารา้ง)  

- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ่้ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้

สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะ

ทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ่้ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้

สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะ

ทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั

มารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะ

เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็น

ภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่าและมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตร 

พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 

*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ

ถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กคร ัง้ 

***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิทั ขอความรว่มมือในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและ

โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นีท้างบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของ

ท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะ

ขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมีการขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซีา่ ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหนา้ แต่หาก

กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซีา่และท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านน้ันจะตอ้งมายืน่

เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่

ระบุเท่าน้ัน การปฏเิสธวซีา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั 

โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั          
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        กรอกข้อมูลตามความจริง สำหรับการย่ืนขอวีซ่าอังกฤษ  กรณุากรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษเท่านั้น 
กรุณาอย่าเว้นช่องว่าง เน่ืองจากข้อมูลเหล่านี้มีความจำเป็นจะต้องนำไปกรอกลงใน Application Form Online ในระบบของสถานทูต

อังกฤษ ซึ่งหากทำการ Submit แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดังนั้นขอให้แจ้งรายละเอียดตามความเป็นจริงท่ีสุดของ
ผู้สมัครแต่ละบุคคล มิเช่นน้ันอาจถูกเพิกเฉยหรือถูก black list หรือเสียเวลาในการทำนัดหมายใหม่หรือมาแสดงตัวท่ีศูนย์ย่ืนอีกครั้ง

รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่อีกครั้ง 
 

1. ช่ือ-สกลุ ............................................................................................................................................................................... 
ช่ือ-สกลุเดมิหรืออื่นๆที่เคยใช้หรือกรณีมีการเปลี่ยนช่ือ หรือก่อนแต่งงาน ............................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.  มีหนังสือเดินทางเล่มเก่าหรือไม่   ........ไมม่ี   ......... มี (โปรดระบรุายละเอียด)  
 

หมายเลขหนงัสอืเดินทางเล่มเก่า .....................................  วันที่ออกหนังสือเดินทาง .......................................  
 

วันหมดอายุ ............................ 
 

3.  สถานภาพ   ........ โสด   ........ แต่งงานจดทะเบียน    ........ แต่งงานไม่จดทะเบียน  ........ หยา่   ........ หม้าย     

4.  ช่ือ-สกุล คู่สมรส .............................................................. นามสกลุก่อนแต่งงาน .......................................... 
 

    วัน-เดือน-ปี เกิดคู่สมรส  .................................... สถานที่เกิด .............................. เดินทางด้วยกันหรอืไม่ .........  

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

    วัน-เดือน-ปเีกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดนิทางด้วยกันหรอืไม่ ........................  

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

    วัน-เดอืน-ปเีกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางด้วยกันหรอืไม่ ........................  

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

    วัน-เดือน-ปเีกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางด้วยกันหรอืไม่ ........................  

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

    วัน-เดอืน-ปเีกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางด้วยกันหรอืไม่ ........................  

5.  ที่อยู่ปัจจบุัน  ............................................................................................................................................... 
 ................................................................................................  รหัสไปรษณีย์ ........................................... 
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................  รหัสไปรษณีย์ .......................................... 

     โทรศัพท์บ้าน .................................. โทรศัพทม์ือถือ .............................  

 อาศัยอยู่มากี่ปี ...............................................  E-Mail: ……….………….……………… 
 ........ บ้านตนเอง ........ อาศัยอยู่กับครอบครัว ........ บ้านเช่า    
 ........ อื่นๆ โปรดระบ ุ................................................................................................................................. 
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6.  ช่ือสถานที่ทำงาน ........................................................................................................................................ 
 (ช้ีแจงเกี่ยวกับกจิการที่ทำ หรือสินค้าที่ขายว่าเกี่ยวกับประเภทไหน ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของกจิการหรือลูกจ้าง) 
 ................................................................................................................................................................. 

ที่อยู่สถานทีท่ำงาน ..................................................................................................................................... 
 .......................................................................................  รหสัไปรษณีย์ ................................................... 

 โทรศัพท ์...................... หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ......................... 
ตำแหน่งหน้าที่  .......................................................................................................................................... 

ลักษณะงานที่ดูแลอยู่ ..................................................................................................................................  
วันที่เข้าทำงาน / วันเริ่มเข้าศึกษา ............................................  เงินเดือน ...................................................... 
กรณีศึกษาอยู่ / สถานที่ศึกษา .......................................................................................................................ทีอ่ยู่
สถานศึกษา .......................................................................................................................................... 

ศึกษาระดับช้ัน / หลักสูตร ............................................................................................................................   
 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ................................................ 

 

7.  ค่าใช้จ่ายครอบครัวต่อเดือน .................................................... ให้ครอบครัว+ภรรยา+ลกู .................................  
 

8.  ท่านมีเงินออมหรือไม่  ........ ไม่มี   ........ มี  โปรดระบุ ............ 
 (ถ้ามี กรุณากรอกใหเ้รียบร้อยเนื่องจากจะต้องนำไปเป็นข้อมูลในการกรอกออนไลน์)  
 ออมทรัพย์ ธนาคารอะไร ......................................................... เท่าไหร่ ......................................................... 

     ฝากประจำ ธนาคารอะไร ........................................................ เท่าไหร่ ......................................................... 
 หุ้นหรือหลักทรัพย์ .................................................................. เท่าไหร่ ........................................................ 
 

9.  ช่ือ-นามสกลุ บิดา  ......................................................... วัน-เดอืน-ปีเกิด ...................................................... 
     (หากจำไม่ได้ให้แจง้อายุ) .................................................. สถานที่เกิด .......................................................... 
 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไม่ต้องแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปเีกดิ และสถานที่เกิดมาตามปกติ จำเป็นต้องใส่ กรุณาอย่า
 เว้นว่าง ** 
  

 ช่ือ-นามสกุล มารดา  ...................................................... วันเดือนปเีกิด ...................................................... 
     (หากจำไม่ไดใ้ห้แจง้อายุ) .................................................. สถานที่เกิด .......................................................... 
 ** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ต้องแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปเีกดิ และสถานที่เกิดมาตามปกติ จำเป็นต้องใส่ กรุณาอย่า
 เว้นว่าง ** 
 

10.  กรณีที่ผู้เดินทางเป็นผูม้ีรายไดน้้อย / เป็นบุตร / เป็นผูท้ี่ไม่มีรายได้ / เป็นผู้ที่ต้องมีผูร้ับรองค่าใช้จ่าย โปรดระบุ ช่ือ-
 สกุลผูร้ับรองค่าใช้จ่ายและระบุความสมัพันธ์  
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 ผู้รบัรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่านคือ .................................................................................................
 ความสัมพันธ์ .....................................................  ที่อยูผู่ร้ับรองค่าใช้จ่าย .................................................... 
 ................................................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ......................  
 

11.  ท่านเคยได้ขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่   ........ ไม่เคย   ........ เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)  

 วีซ่าท่ีได้ ได้ระหว่าง วันที่ ....................................................... ถึงวันที่ ...................................................  

 เลขหมายวีซ่าทีเ่คยได้ .................................................................   

      ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศองักฤษหรือไม ่ ........ ไม่เคย    ........ เคย (กรณีทีเ่คยใหร้ะบุวันที)่  

      เข้าประเทศอังกฤษวันที่ ....................................... ออกจากประเทศอังกฤษวันที่ ............................................ 
 

  รวมระยะเวลาที่อยู่ในประเทศอังกฤษ กี่วัน .....................................    
  

  จุดประสงค์ที่เดินทางเข้าประเทศองักฤษไปทำอะไร .........................................................................................  
 

12. ท่านเคยเดินทางไปประเทศอะไรบ้าง  
 1. ................................................................................................ 

 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที่ .................................................. 
 2................................................................................................... 
 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที่ .................................................. 
 3. ................................................................................................. 
 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที่ .................................................. 
 4................................................................................................... 
 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที่ .................................................. 
 5.................................................................................................... 
 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที่ .................................................. 
 6...................................................................................................... 

 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที่ .................................................. 
 

13. คุณมีเพื่อน หรือ ลกู ที่เรียนทีป่ระเทศอังกฤษหรอืไม่ ถ้ามี ขอ ช่ือ-สกลุ ที่อยู่ และเบอร์โทร. ................................. 
 
 ที่พักที่องักฤษ ....................................................................................... โทร. .............................................. 
 

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

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


