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วนัทหีนงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์

ประเทศสงิคโปร ์                                 (-/-/-) 
17.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ Singapore Airlines โดยมีเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขนัตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

20.10 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 
Airlines เทยีวบนิท ีSQ983  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชวัโมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
23.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพอืเปลยีนเครอืง ** 
 
วนัทสีอง ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืง

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

02.25 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืงแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิ Singapore 
Airlines เทยีวบนิท ีSQ052 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ชวัโมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
09.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืงแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) ตังอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ จัดเป็นเมืองใหญ่และมี
ประชากรมากอันดับสองรองจากเมอืงลอนดอน แมนเชสเตอรต์ดิต่อกับทีราบเชชเชอรท์างทศิใต ้ตอิต่อกับเทอืกเขาเพนไนนท์าง
ทิศเหนือและทิศตะวันออก เมืองนีขยายตัวและเจรญิรุ่งเรืองจากการผลิตสิงทอในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลให ้
แมนเชสเตอรก์ลายเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่แรกของโลก 

 นําท่าน ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กับ สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) ของสโมสร แมนยูฯ ทีจัดว่า
ราํรวยทสีดุในโลก เป็นสนามทใีหญ่เป็นอนัดับ 2 ของประเทศองักฤษ สามารถรองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจาก
สนามเวมบลีย ์สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทมีชาตอิังกฤษเพียงแห่งเดยีว และใหญ่เป็นอนัดับที 11 ของ
ยุโรปนอกจากนันยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว ทีรวบรวมประวัตคิวามเป็นมาตังแต่เรมิก่อตัง
สโมสร และ ยังมีสงิของถว้ยรางวัลต่างๆ จัดแสดงโชวอ์ยู่ดว้ย จากนันอสิระใหท้่านเลอืกซือของทรีะลกึของทีมทีท่านชนืชอบ
มากมายสําหรับแฟนบอล ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมภายในสนามฟุตบอล และสว่นของพพิธิภณัฑ ์ซงึบรเิวณน ีอาจไม่
สามารถเขา้ชมได ้เนอืงจาก เช่น วนัทมีกีารแข่งขนั วนัทมีกีารเตรยีมความพรอ้มก่อนการแข่งขนั หรอื เหตุผลใด 
เหตุผลหนงึก็ตามซงึอาจนอกเหนอืการควบคุมของบรษิทั และ ไมส่ามารถทราบลว่งหนา้ได ้ค่าบตัรเขา้ชม ท่านละ 
ประมาณ 20 ปอนด ์หรอื คํานวน เป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 860 บาท ขนึอยูก่บัประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้ง
ตรวจสอบรอบ ทวีา่งอกีครงั โดยทงัน ีคณะทวัรจ์าํเป็นตอ้งดาํเนนิไปตามระบทุงัหมด **  
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นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั วหิารแมนเชสเตอร ์(Manchester Cathedral) สรา้งขนึมาตังแตปี่ ค.ศ. 1215 โดยบารอนโร
เบริต์ เกรสเล็ต เจา้ของคฤหาสนแ์มนเชสเตอร ์สงัใหส้รา้งขนึมาขา้งกับทพีักของเขา เพอืใชเ้ป็นโบสถป์ระจําเขตศาสนาของเมอืง
แมนเชสเตอร ์กอ่นทจีะผ่านวันเวลาและไดร้ับความเสยีหายอย่างหนักจากระเบดิในสงครามโลกครังท ี2 จนงานไมต้า่งๆ ทีงดงาม
ของตัวอาคารแห่งนถีูกทําลายไปหมด และไดม้กีารบูรณะขนึมาในชว่งหลังสงครามโลก จงึเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุคกลางของ
ประเทศองักฤษทงีดงาม และมกีารตกแตง่ดว้ยงานไมแ้กะสลักแบบเมอืงเหนือของประเทศองักฤษ แต่ก็น่าเสยีดายเมอืในปี ค.ศ. 
1996 ไดถ้กูลอบวางระเบดิจากผูก้อ่การรา้น ไออารเ์อ ทําใหต้อ้งมกีารบรูณะใหมอ่กีครงั แตปั่จจบุันนันก็กลับมาสวยงามดังเดมิและ
ใชป้ระกอบพธิกีรรมทางศาสนารวมทังเป็นส่วนหนงึของ Church of England ทีหากมาถงึประเทศอังกฤษ ตอ้งมาเยยีมเยอืนอกี
ดว้ย 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงลเิวอรพู์ล (Liverpool) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที) เมอืงถนิกําเนดิของวงดนตรสีเีต่าทองหรอื
เดอะบทีเทลิ (The Beatles) ทโีด่งดังและมชีอืเสยีงกอ้งโลก ในทางประวัตศิาสตรข์องมณฑลเดมิลเิวอรพ์ูลเป็นสว่นหนงึของแลง
คาสเชอร ์ความรุ่งเรอืงของเมอืงลเิวอรพ์ูล มาจากการเป็นเมอืงท่าสําคัญในครสิตศ์ตวรรษที 18 การตดิตอ่คา้ขายกับแครบิเบยีน , 
ไอรแ์ลนด ์และแผน่ดนิใหญ่ยโุรป และความสะดวกในการตดิตอ่คา้ขายกับการคา้ทาสขา้มมหาสมทุรแอตแลนตคิ (Atlantic Slave 
Trade) ยงิทําใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตมากยงิขนึ ภายในตน้ครสิตศ์ตวรรษที 19 กวา่ 40% ของการคา้ขายในโลกตอ้งผ่านเมืองท่า 
อย่างเมอืงลเิวอรพ์ูลแห่งน ีทําใหเ้มอืงลเิวอรพ์ูลกลายเป็นเมอืงสําคัญทสีดุเมอืงหนงึของประเทศองักฤษ ไดร้บัการขนึทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 2004 
นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กบั สนามฟุตบอล แอนฟิลด ์(Anfield Stadium) สนามเหยา้ของทีมสโมสรลเิวอรพ์ูล ยอดทีม
แห่งถนิเมอรซ์ไีซด ์พรอ้มเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึจากทีมหงสแ์ดง ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมภายในสนามฟุตบอล และ
สว่นของพพิธิภณัฑ ์ซงึบรเิวณน ีอาจไม่สามารถเขา้ชมได ้เนอืงจาก เช่น วนัทมีกีารแข่งขนั วนัทมีกีารเตรยีมความ
พรอ้มกอ่นการแขง่ขนั หรอื เหตผุลใด เหตผุลหนงึก็ตามซงึอาจนอกเหนอืการควบคุมของบรษิทั และ ไมส่ามารถทราบ
ลว่งหนา้ได ้คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 20 ปอนด ์หรอื คาํนวน เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 860 บาท ขนึอยูก่บั
ประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจํากดัจํานวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนั โดยทงัน ีคณะทวัร ์
จาํเป็นตอ้งดาํเนนิไปตามระบทุงัหมด ** 
นําท่าน ผา่นชม เดอะ ทร ีเกรซ (The Three Graces) อาคารเกา่แก ่3 หลัง สญัลักษณ์ของเมอืงลเิวอรพ์ูล ซา้ยมอืสดุ คอื ที
ทําการของการท่าเรือลิเวอร์พูล (Port of Liverpool Building) อาคารกลาง คือ อาคารของบรษัิทเดินเรือคูนาร์ด (Cunard 
Building) สว่นขวามอืสดุ คอื อาคารสาํนักงาน สรา้งดว้ยคอนกรตีแบบหลายชนัอาคารแรกทสีรา้งในประเทศอังกฤษ (Royal Liver 
Building)  
นําท่านเดนิทางสู ่ยา่นอลัเบริต์ ด็อกค ์(Albert Dock) หรอื ท่าเรอือลัเบริต์ ด็อกซ ์(Albert Dock Port) เป็นชอืของยา่นตกึอฐิ
แดงเกา่แกส่วยงาม อาคารเหลา่นเีป็นอาคารเก่าแกท่ีกอ่สรา้งดว้ยอฐิปูนแห่งแรกๆในประเทศอังกฤษ โดยเปิดใชง้านโดยเจา้ชาย
อัลเบริต์ ในปี ค.ศ. 1846 เพือใชเ้ป็นท่าเรือและโกดังขนถ่ายสนิคา้ โดยหลังจากทีปิดทําการจากการเป็นท่าเรือ ก็ไดรั้บการ
ปรับปรงุใหมจ่นกลายเป็นสถานททีอ่งเทยีวสําคัญในเมอืงลเิวอรพ์ลู  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว ** 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Best Western Everglades Park Hotel, Liverpool, United Kingdom หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสีาม เมอืงลเิวอรพู์ล - เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน ประเทศองักฤษ - บา้นของวลิเลยีม เช็คสเปียร ์- โบสถโ์ฮล ี- เมอืง
กลอสเตอร ์- อาสนวหิารกลอสเตอร ์- เมอืงคารด์ฟิฟ์ ประเทศเวลล ์- ศาลาวา่การเมอืงและกลุม่อาคารโบราณเกา่แก ่- 
สวนสาธารณะคารด์ฟิฟ์ - สนามกฬีามลิเลนเนยีม - อาคารททีาํการของรฐับาล - ปราสาทคารด์ฟิฟ์            (B/L/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford Upon Avon) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัวโมง 30 
นาที) เป็นเมืองสําคัญดา้นวรรณกรรมของ ประเทศองักฤษ (England) ทีตังอยู่รมิฝังแม่นําเอวอน เป็นบา้นเกดิของวลิเลยีม 
เช็คสเปียร ์(William Shakespeare) กวทีมีชีอืเสยีงทสีดุของประเทศอังกฤษ ดว้ยผลงานทที่านรูจ้ักอาท ิโรมโิอ แอนด ์จูเลยีส, เว
นสิ วานชิ ฯลฯ 
นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กบั บา้นของวลิเลยีม เช็คสเปียร ์(Nash’s House / William Shakespeare House) สมัผัส
ชวีติความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี ผ่านชม โบสถโ์ฮล ี(Holy Trinity Church) โบสถเ์ก่าแก่ตังอยู่รมิแม่นําเอวอนอันเงยีบ
สงบและสถานทีในประวัตศิาสตร์ทีเกียวขอ้งกับกวีเอกผูนี้ สถานทีทีใชใ้นการประพันธผ์ลงานต่างๆทีมีชือเสียงไปทัวโลก  
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงกลอสเตอร ์(Gloucester) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง) เป็นเมืองทีมฐีานะเป็นนครและเมอืง
หลวงของมณฑลกลอสเตอรเ์ชอร ์(Gloucestershire) ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ ตงัอยู่ทางตดิกับ
ชายแดนของประเทศเวลส์ และตังอยู่บนฝังแม่นําเซเวริน์ เมืองกลอสเตอรก์่อตังเมือปี ค.ศ. 48 โดยจักรวรรดิโรมัน ในชือ 
“Glevum” และไดรั้บพระบรมราชานุญาต ใหเ้ป็นเมืองครังแรกในปี ค.ศ. 1155 โดยสมเด็จพระเจา้เฮนรทีี 2 ทางดา้นเศรษฐกจิ
กลอสเตอรเ์ป็นเมอืงอุตสาหกรรมการบรกิาร และมคีวามสําคัญทางดา้นการเงนิและทางดา้นธรุกจิโดยเป็นทตีังของธนาคารเชลท์
แนม รวมไปถงึเป็นเมอืงทมีบีทบาทสาํคญัทเีกยีวขอ้งกับอตุสาหกรรมการบนิอกีดว้ย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่าน เขา้ชม อาสนวหิารกลอสเตอร ์(Gloucester Cathedral) เพือตามรอยนวนยิายชอืดังระดับโลก แฮรร์ ีพอตเตอร ์
(Harry Potter) ภายในวหิารแห่งนีถูกเลือกใหเ้ป็นฉากสําคัญในภาพยนตร ์ภาค 1 , 2 และ 6 โดยจุดทีใชถ้่ายทําคือบรเิวณ
ทางเดนิภายในรอบของวหิาร ในภาค 1 มีฉากระเบียงทางเดนิไปหอคอยของศาสตราจารย์กรฟิฟินดอร ์โดยสุดทางมีประตูที
ทมีงานเอารปูสภุาพสตรอีว้นมาจัดฉากไว,้ ฉากทแีฮรร์ฯีกบัรอนฯรูว้า่เฮอรไ์มโอนฯีกําลังตกอยูใ่นอนัตราย, ฉากโทรลลกํ์าลังไปหอ้ง
อาบนําหญงิ, ฉากแฮรร์ฯีกบัรอนฯหลบมมุอยูบ่รเิวณหอ้งนําโบราณ (The Lavatorium) และในภาค 6 มฉีากทศีาสตราจารยม์ักกอน
นากัลฯแจง้พวกนักเรยีนในโรงเรยีนฮอกวอตสใ์หเ้ดนิไปหาหอ้งเรยีนของตนเอง และ ฉากทแีฮรร์ฯีแอบไดย้นิวา่ศาสตราจารยส์เนป
ฯทําปฏญิาณไมค่นืคํา ขณะหลบมุมอยูบ่รเิวณหอ้งนําโบราณ (The Lavatorium) ** อาสนวหิารกลอสเตอร ์อาจไม่สามารถ
เขา้ชมได ้เช่น วนัทมีกีารเตรยีมจดัพธิกีรรมตา่งๆทางศาสนา วนัทมีพีธิกีรรมตา่งๆทางศาสนา หรอื เหตุผลใด เหตผุล
หนงึก็ตาม ซงึนอกเหนอืการควบคุมของบรษิทั และ ไม่สามารถทราบล่วงหนา้ได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธไิม่สามารถคนืค่าใช้จา่ย ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนงึใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนอืงจากเป็นการชําระล่วงหนา้กบั
ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด ทงันทีางบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั ** 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคารด์ฟิฟ์ (Cardiff) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง 15 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศเวลส ์
(Wales) ประเทศทีประกอบเป็นสหราชอาณาจักร (ไดแ้ก ่องักฤษ สกอตแลนด ์เวลส ์และไอรแ์ลนดเ์หนอื) ประเทศเวลสอ์ยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตข้องเกาะบรเิตนใหญ่ โดยทิศตะวันออกติดกับประเทศอังกฤษ ทิศใตต้ิดกับช่องแคบบรสิตอล (Bristol 
Channel) ทศิตะวันตกตดิกับชอ่งแคบจอรเ์จส (George's Channel) และทางเหนือตดิกบัทะเลไอรชิ คําวา่ ราชรัฐเวลส ์ยังคงเป็น
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ทนียิมใช ้ถงึแมว้า่เจา้ชายแห่งเวลสจ์ะไม่มบีทบาททางการเมอืงตังแตปี่ พ.ศ. 1825 (ค.ศ. 1282) โดยพระเจา้เอ็ดเวริด์ที 2 แห่ง
ประเทศอังกฤษทรงเขา้ยดึครอง ต่อมาเมอืงหลวงของเวลสถ์ูกยา้ยจากคายรน์ารว์อน (ซงึเป็นเมอืงของเจา้ชายเวลส)์ มาทีเมือง
คารด์ฟิฟ์ ในปี พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) เดมิเป็นทพํีานักของขนุนางผูป้กครองเมอืง ถกูลอ้มรอบไวด้ว้ยกาํแพงโบราณ  
นําท่าน ผ่านชม ศาลาวา่การเมอืงคารด์ฟิฟ์ (Cardiff City Hall), สวนสาธารณะคารด์ฟิฟ์ (Park of Cardiff), สนาม
กีฬามิลเลนเนียม  (Millennium Stadium), อาคารทีทําการของรฐับาล  (Government Officer Building) และ 
ปราสาทคารด์ฟิฟ์ (Cardiff Castle) 

** อสิระอาหารคาํ เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว ** 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Hotel Holiday Inn Cardiff North M4 Jct 3, Cardiff, Wales หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทสี ี เมอืงคารด์ฟิฟ์ ประเทศเวลล ์- เมอืงเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์ประเทศองักฤษ- เมอืงออกซฟ์อรด์ - มหาวทิยาลยั
ออกซฟ์อรด์ - มหาวทิยาลยัไครสตเ์ชริช์ - มหาวหิารไครสตเ์ชริช์ - หมูบ่า้นไบบลูร ี- เมอืงบาธ            (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์(Bourton On The Water) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง 30 
นาท)ี หมูบ่า้นเล็กๆทรีูจ้ักกนัในนามของ เวนสิ แหง่คอทสโ์วลส ์(Venice of Cotswolds) ของ ประเทศองักฤษ (England) 
เป็นเมอืงทีมคีวามสวยงามน่ารัก มคีวามโดดเดน่ในดา้นธรรมชาตอินังดงาม มลํีาธารสายเล็กไหลผา่นกลางเมอืง และมสีะพานหนิ
ทอดขา้มลําธารเป็นช่วงๆ บรเิวณรมิลําธารเต็มไปดว้ย ตน้วลิโลว ์(Willow) แกว่งกงิกา้นใบอยู่รมิลําธารตลอดแนว ทําใหเ้มืองน ี
เป็นเมืองทมีีมนตเ์สน่ห์แสนสวยงามจากธรรมแบบลงตัวทีสุด ทีหาชมไดย้าก เมืองนีมีรา้นอาหาร รา้นคา้ จําหน่ายของทีระลกึ
นา่รักๆตา่งๆมากมาย 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงออกซฟ์อรด์ (Oxford) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที) เป็นเมอืงทีเป็นทรีูจ้ักกันในนามเมืองแห่ง
มหาวทิยาลัย ของประเทศอังกฤษ ซงึชอืเมืองตังตาม มหาวทิยาลัยระดับโลกทีรูจั้กกันในนามของมหาวทิยาลัยออกซ์ฟอรด์ 
(Oxford University)  
นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั มหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ (Oxford University) เป็นมหาวทิยาลยัเกา่แกท่ใีชภ้าษาอังกฤษ
เป็นภาษาแม่ในการเรยีนการสอน โดยเปิดสอนมานานนับ 900 ปี โดยไม่มหีลักฐานประวัตกิารกอ่ตังมหาวทิยาลัยทีแน่นอน และ
ประวัตศิาสตรท์ียาวนานนับเป็นเวลามากกวา่ 9 ศตวรรษของสถาบันแห่งนี ชอืเสยีงทางดา้นการศกึษา , งานวจัิย , การคน้พบสงิ
ใหม่ๆ  และการประสบความสําเร็จของศษิยเ์กา่ทสีรา้งชอืเสยีงทมีมีาตลอด ทําใหผู้ค้นทังโลกตา่งยกย่องใหเ้ป็นมหาวทิยาลัยทใีคร
กต็่างใฝ่ฝันอยากทจีะมาเรยีนทมีหาวทิยาลัยแหง่น ี
นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั มหาวทิยาลยัไครสตเ์ชริช์ (Christ Church University) หรอื ไครสตเ์ชริช์คอลเลจ (Christ 
Church College) เป็นมหาวทิยาลัยทใีหญ่และงามสง่าทสีดุของเมืองอ็อกซฟ์อรด์ มชีอืเรยีกกนัง่ายๆวา่ เดอะเฮา้ส ์(The House) 
กอ่ตังในปี 1525 ในชอื คารด์นัิล คอลเลจ โดยพระคารนั์ลวลูซยี ์คนเดยีวกับผูท้สีรา้งแฮมป์ตันคอรด์ในเมืองลอนดอน กอ่นทีพระ
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เจา้เฮนรที ี8 จะเปลยีนชนืมาเป็นไครสตเ์ชริช์ แตต่ราวทิยาลัยกย็ังคงเป็นหมวกทรงแหลม ของพระราชาคณะวลูซยี ์วทิยาลัยแหง่นี
อยู่ในเครอืของมหาวทิยาลัยแห่งอ๊อกซฟ์อรด์ บรเิวณเดยีวกัน นําท่าน ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั มหาวหิารไครสตเ์ชริช์ (Christ 
Church Cathedral) เป็นอาคารทีสรา้งดว้ยหนิสทีองและเป็นสถาปัตยกรรมทีสวยงามน่าประทับใจทีสุดของประเทศอังกฤษ 
สรา้งขนึในสมัยพระเจา้เฮนรที ี8 เป็นมหาวหิารทมียีอดแหลมสงู 43 เมตร 
นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นไบบลูร ี(Bibury Village) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เป็นหมู่บา้นเล็กๆตงัอยู่ในแควน้กลอส
เตอรเ์ชอร ์เขตคอทสโ์วลส ์จัดวา่เป็น หมูบ่า้นทสีวยทสีดุ ในประเทศองักฤษ (The Most Beautiful Village in England) 
เป็นหมูบ่า้นน่ารกั มลีกัษณะบา้นทเีป็นกระท่อมเกา่แก ่เรยีกวา่เป็นแบบฉบับบา้นของประเทศอังกฤษโดยแท ้สรา้งขนึเมอืศตวรรษท ี
17-18 และยังคงรักษาสภาพใหค้งอยู่จากอดตีไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีมแีม่นําสายเล็กๆชอืว่า แม่นําโคน (Coln River) ซงึมนํีาใสไหล
ผา่นหมู่บา้น โดยบา้นแต่ละหลังจะตกแต่งหนา้บา้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบองักฤษตามฤดูกาล แตท่มีชีอืเสยีงและสวยงามมากทสีดุ
คอื ดอกกหุลาบองักฤษ อนัเป็นทมีาของ กหุลาบองักฤษ 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาธ (Bath) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง 10 นาที) เป็นเมืองทมีฐีานะนครในมณฑลซอมเมอร์
เซ็ทในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศองักฤษ เมืองบาธไดร้ับพระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราชนีิ
นาถเอลซิาเบธท ี1 ในปี ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็นเทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตัวเมอืงบาธตังอยู่เนนิหลายลกูในหุบเขาของ
แม่นําเอวอนในบรเิวณทมีนํีาพุรอ้นธรรมชาตทิเีป็นทตีงัถนิฐานของโรมัน ผูส้รา้งโรงอาบนําโรมันโบราณ (Roman Baths) และวัด
โดยตังชอืเมอืงว่า “Aquae Sulis” เมอืงบาธเป็นสถานทีทีสมเด็จพระเจา้เอ็ดการด์ผูรั้กสงบทําพธิรีาชาภเิษกเป็นพระมหากษัตรยิ์
อังกฤษทมีหาวหิารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมัยจอรเ์จีย เมอืงบาธกลายเป็นเมอืงนําแร่ทไีดร้ับความนยิมกันมาก ซงึทําให ้
เมอืงบาธขยายตัวมากขนึและมสีถาปัตยกรรมจอรเ์จียทเีด่นๆ จากสมัยนันทีสรา้งจากหนิบาธทเีป็นหนิสเีหลอืงนวลสวยงามเป็น
เอกลกัษณ์ ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมอืปี ค.ศ. 1987 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว ** 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Best Western Limpley Stoke Hotel, Bath, England  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทหีา้ เมอืงบาธ - มหาวหิารบาธ - โรงอาบนําโรมนัโบราณ - เมอืงซาลสิบวัร ี- อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮนจ ์- เมอืงลอนดอน - 
จตัุรสัทราฟัลกา้ร ์- จตัุรสัรฐัสภา - พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์- หอนาฬิกาบกิเบน - ชงิช้าสวรรคล์อนดอน อาย - 
พระราชวงับคักงิแฮม                                                    (B/-/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กบั มหาวหิารบาธ (Bath Abbey) และ บรเิวณดา้นหนา้ของ โรงอาบนาํโรมนัโบราณ (Roman 
Baths) ถอืเป็นโรงอาบนําโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณทไีดร้ับการอนุรักษ์และดแูลเป็นอยา่งด ีซงึโรงอาบนําของทนีอียูตํ่ากวา่
ระดับพืนถนนในปัจจุบัน ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนดว้ยกัน ตังแต่โซน Sacred Spring, Roman Temple, Roman 
Bath House และ Museum ซงึแหลง่นําแร่แห่งนถีกูคน้พบตังแตส่มัยชาวโรมนับกุเขา้มายดึเกาะองักฤษ เป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรย์
ทางธรรมชาตขิองทางตะวันตกอกีดว้ย ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมสําหรบัเด็ก ท่านละ ประมาณ 14 ปอนด ์หรอื คํานวณ
เป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 602 บาท / ผูใ้หญ่ ท่านละ ประมาณ 15 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ท่านละ 
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ประมาณ 645 บาท ขนึอยูก่บัประเภทของบตัร และ จาํเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจํากดัจาํนวนผูเ้ขา้ชมในแต่
ละวนัได ้** 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลสิบวัร ี(Salisbury) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) ประเทศอังกฤษ เป็นทตีงัของอนุสาวรยีอ์นั
ลกึลบั เสาหนิสโตนเฮน้จ ์ 
นําท่าน เขา้ชม ในรวัอาณาเขตทตีงัของ อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) ไดร้บัการคดัเลอืกจากองคก์ร 
New 7 Wonders ใหเ้ป็น 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยข์องโลกยุคกอ่นประวตัศิาสตร ์มอีายุกวา่ 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหนิขนาด
ใหญ่ตังอยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ในบรเิวณตอนใตข้องเกาะอังกฤษ ซงึไม่มใีครทราบวัตถุประสงคใ์นการสรา้งอย่างชัดเจน ตัว
อนุสรณ์สถานประกอบดว้ยแท่งหนิขนาดยกัษ์ 112 กอ้น ตังเรยีงกันเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แท่งหนิบางอนัตังขนึ บางอันวางนอน
ลง และบางอนัก็ถกูวางซอ้นอยู่ขา้งบน นักโบราณคดเีชอืวา่กลุม่กองหนินถีูกสรา้งขนึจากทีไหนสกัแห่งเมอืประมาณ 3000 - 2000 
ปีก่อนครสิตกาล กล่าวคือ การหาอายุจากคารบ์อนกัมมันตรังสเีมือ พ.ศ. 2551 เผยใหเ้ห็นวา่หนิกอ้นแรกถูกวางตังเมอืประมาณ 
2400 - 2200 ปีกอ่นครสิตกาล ในขณะททีฤษฎอีนืๆ ระบุว่ากลุ่มหนิทีถูกวางตังมาตังแต่กอ่นหนา้นันถงึ 3000 ปีกอ่นครสิตกาล
นักวทิยาศาสตรแ์ละนักประวัตศิาสตรต์่างสงสยัว่า คนในสมัยกอ่นสามารถยกแท่งหนิทีมนํีาหนักกว่า 30 ตัน ขนึไปวางเรยีงกันได ้
อย่างไร ทังๆทีปราศจากเครืองทุ่นแรงอย่างทีเราใชอ้ยู่ในปัจจุบัน และบรเิวณทีราบดังกล่าวไม่มกีอ้นหนิขนาดมหมึานี ดังนันจงึ
สนันษิฐานวา่ผูส้รา้งตอ้งทําการชักลากแท่งหนิยักษ์ทังหมดมาจากทอีนื ซงึคาดวา่น่าจะมาจาก "ทุ่งมารล์โบโร" ทีอยูไ่กลออกไป
ประมาณ 40 กโิลเมตร ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1986 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงลอนดอน (London) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง 50 นาที) เมอืงหลวงของประเทศองักฤษ ที
เป็นศูนยก์ลางสําคัญทางธุรกจิ การเมือง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรข์องโลก เป็นผูนํ้าดา้นการเงนิ การเมอืง การสอืสาร การ
บนัเทงิ แฟชนั ศลิปะ และเป็นทยีอมรบัวา่มอีทิธพิลไปทวัโลก และยังเป็นเมอืงทอ่งเทยีวทใีหญแ่ละสําคัญของยุโรปอกีดว้ย 

** อสิระอาหารกลางวนั เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัทราฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) จตรัุสกลางเมอืงทีรายลอ้มไปดว้ยอาคารราชการสําคัญของเมอืง
ลอนดอน นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทีระลึก กับ จตัุรสัรฐัสภา (Parliament Square) และ พระราชวงัเวสท์มินส์เตอร ์
(Westminster Palace) หรอื ตกึรฐัสภาเวสตม์นิสเตอร ์(Houses of Parliament) เป็นสถานททีสีภาสองสภาของรัฐสภาแห่งส
หราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน) ใชป้ระชุม พระราชวังตังอยู่บนฝังเหนือของแม่นําเทมสใ์นนครเวสตม์นิสเตอร์
ของเมอืงลอนดอนบะระหไ์มไ่กลจากพระราชวังไวทฮ์อลล ์พระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์สรา้งในปี ค.ศ. 1016 มหีอ้งทังหมดดว้ยกัน
ประมาณ 1,100 หอ้ง, 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมทังหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัวสิงก่อสรา้งส่วนใหญ่สรา้งใน
ครสิตศ์ตวรรษที 19 แต่ก็ยังมีสว่นกอ่สรา้งเดมิเหลืออยู่บา้งเล็กนอ้ยรวมทังทอ้งพระโรงทใีนปัจจุบันใชใ้นงานสําคัญๆ เช่น การตัง
ศพของบุคคลสําคัญกอ่นทจีะนําไปฝัง และหออญัมณี (Jewel Tower) การบรหิารพระราชวังแต่เดมิเป็นหนา้ทขีองผูแ้ทนพระองค ์
Lord Great Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปลยีนมอืไปเป็นของรัฐสภานอกจากหอ้งพธิบีางหอ้งทยีังคงอยู่ภายใตก้ารบรหิาร
ของผูแ้ทนพระองค ์หลังจากเกดิเพลงิใหมใ้นปี ค.ศ. 1834 ตกึรัฐสภาปัจจุบันก็ไดรั้บการสรา้งใหม่โดยใชเ้วลาสรา้ง 30 ปี โดยมี
เซอร ์ชารล์ส ์บารร์ยี ์(Charles Barry) และผูช้ว่ยออกัสตัส พวิจนิเป็นสถาปนกิ การออกแบบรวมทอ้งพระโรงเวสตม์นิสเตอรแ์ละชา
เปลเซนตส์ตเีฟน (St Stephen's Chapel) ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 
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เมอืปี ค.ศ. 1987 และยังเป็นทตัีงของหอนาฬกิาทีรูจั้กกนัดใีนนาม หอนาฬกิาบกิเบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อัน
เป็นสญัลกัษณข์องประเทศองักฤษ ทมีคีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุหนงึชวัโมง เป็นนาฬกิาทมีหีนา้ปัดใหญท่สีดุในโลก และ 
ฝังตรงขา้มเป็นทีตังของ ชิงช้าสวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรือทีรูจ้ักในชือของ มลิเลเนียม วลี (Millennium 
Wheel) เป็นชงิชา้สวรรค์ทสีงูทีสดุในทวปียุโรป มคีวามสงู 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานทีท่องเทยีวทไีดร้ับความนยิมอยา่ง
มาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี โดยมแีมนํ่าเทมสก์นัอยู ่
นําท่าน ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กับ พระราชวงับคักงิแฮม (Buckingham Palace) เดมิชอื คฤหาสนบ์ักกงิแฮม (Buckingham 
House) เป็นพระราชวังทเีป็นทปีระทับเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานท ีทใีชส้ําหรับการเลยีงรบัรองของรัฐและยังเป็น
สงิดึงดูดนักท่องเทียวสําคัญทีหนึงของเมืองลอนดอน เป็นทีรวมพลังใจทังในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ 
สงิกอ่สรา้งเดมิเป็นคฤหาสนท์ีสรา้งสําหรับจอหน์ เชฟฟิลด ์ยุคแห่งบักกงิแฮมในปี ค.ศ. 1703 ตอ่มาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระ
เจา้จอรจ์ท ี3 ทรงซอืเพอืใชเ้ป็นพระราชฐานสว่นพระองค ์ทรีูจ้กักนัในชอื “วังพระราชนิ”ี (The Queen's House) ระยะ 75 ปีตอ่มา
เป็นเวลาทมีกีารขยายตอ่เตมิพระราชวังโดยสถาปนกิจอหน์ แนช (John Nash) และ เอ็ดเวริด์ บลอร ์(Edward Blore) เป็นสามปี
กรอบลานกลาง พระราชวังบักกงิแฮมกลายมาเป็นพระราชฐานทปีระทับอยา่งเป็นทางการของราชวงศอ์ังกฤษเมอืสมเด็จพระราชนิี
นาถวกิตอเรยีขนึครองราชยเ์มอืปี ค.ศ. 1837 การตอ่เตมิครังใหญ่ครงัสดุทา้ย ไดเ้รมิดําเนนิขนึชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษท ี19 และ 
ตน้ครสิตศ์ตวรรษท ี20 ซงึรวมทงัดา้นหนา้ทเีห็นอยูใ่นปัจจุบนั  

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) พเิศษ !! เมนูเป็ดยา่ง (โกลด ์ไมล)์  
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Ibis London Wembley, London, United Kingdom หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทหีก เมอืงลอนดอน - อสิระทอ่งเทยีว หรอื พกัผอ่น ทเีมอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั                   (B/-/-)  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเทยีว หรอื พกัผอ่น ทเีมอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 
หวัหนา้ทวัรแ์นะนําวธิกีารเดนิทางเบอืงตน้ ทงันที่านควรเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางลว่งหนา้กอ่นถงึวนั
เดนิทาง เพอืประโยชนส์งูสุดของทา่น 
แนะนําสถานททีอ่งเทยีว 
- ทดลองใชร้ะบบขนสง่สาธารณะของชาวเมอืงลอนดอน โดยรถไฟใตด้นิ หรอืทูป (Tube) เทยีวชมเมอืง และวถิชีวีติของ
ชาวลอนดอนเนอร ์(Londoner) ** คา่บตัรโดยสาร เรมิตน้ ประมาณ 10 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 430 
บาท (ชนดิ One Day Pass) ขนึอยูก่บัประเภทของบตัร ** 
- ทดลองนงัรถเมล ์2 ชนั หรอืลอนดอนแท็กซ ีเพอืเทยีวชมเมอืงและวถิชีวีติของชาวลอนดอนเนอร ์(Londoner) ** ค่าบตัร
โดยสาร เรมิตน้ ประมาณ 14 ปอนด ์หรอื คาํนวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 602 บาท ขนึอยูก่บัประเภทของแพ็คเกจ ** 
- พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์(Windsor Palace) พระราชวังซงึไดช้อืวา่เป็นบา้นของครอบครัวกษัตรยิแ์ละพระราชนีิแห่งองักฤษมา
นานกวา่ 1,000 ปี โดยพระราชวังเกา่แกข่นาด 5 ไรแ่หง่น ีปัจจบุนัยงัถกูใชเ้ป็นทพํีานักของสมเด็จพระราชนีิอลซิาเบธท ี2 ซงึมักจะ
ใชเ้วลาสว่นใหญใ่นชว่งวนัหยดุสดุสปัดาหอ์ยูเ่สมอ ทงันผีูม้าเยอืนควรเผอืเวลาในการเขา้ชมอย่างนอ้ยประมาณ 2-3 ชวัโมง เพราะ
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ทนีลีว้นเต็มไปดว้ยสงิทนี่าตนืตาตนืใจ ทัง State Apartments ทถีกูตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยผลงานศลิปะอันทรงคุณคา่ ซงึเป็น
ของสะสมของเหลา่ราชวงศ ์รวมถงึความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธคิในโบสถ ์St. George ซงึเป็นทฝัีงพระศพของกษัตรยิ์
แห่งประเทศอังกฤษหลายพระองค ์และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บา้นตุ๊กตาแสนสวยและมชีอืเสยีงทีสดุ
โลกทีสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1920 โดยช่างฝีมือชันนําในสมัยนัน เป็นตน้ ** ค่าบตัรเขา้ชมสําหรบัเด็ก ท่านละ ประมาณ 13 
ปอนด ์หรอื คาํนวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 559 บาท / ผูใ้หญ ่ทา่นละ ประมาณ 22 ปอนด ์หรอื คาํนวณเป็นเงนิ
ไทย ทา่นละ ประมาณ 946 บาท ขนึอยูก่บัประเภทของบตัร และ จาํเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจาํกดัจาํนวนผู้
เขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 
- ขนึชมความสวยงามของเมอืงลอนดอน บน ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรอืทรีูจั้กในชอืของ มลิเลเนยีม วลี 
(Millennium Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์สีงูทสีดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานทที่องเทียวทไีดร้ับ
ความนยิมอยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 30 ปอนด ์หรอื คาํนวณเป็นเงนิ
ไทย ท่านละ ประมาณ 1,290 บาท (THB) ขนึอยู่กบัประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้งจองก่อนลว่งหนา้ เพราะอาจ
จาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- พระราชวงัเคนซิงตนั  (Kensington Palace) แรกเริมทีเดียววังเคนซิงตันเป็นเพียงว ิลล่าขนาดเล็กทีถูกเรียกว่า 
“Nottingham House” สรา้งสําหรับเป็นบา้นของดยคุแหง่นอตตงิแฮม เคยเป็นทปีระทับของพระเจา้วลิเลยีมท ี3 และพระนางเมรที ี
2 (ค.ศ. 1689-1702) มากอ่น จนกระทังครสิตศ์ตวรรษท ี17 พระราชวังเคนซงิตันไดถ้กูปรบัปรงุเปลยีนแปลงใหเ้ป็นทปีระทับของ
ราชวงศอ์งักฤษ โดยมสีมาชกิคนสําคัญของราชวงศอ์งักฤษหลายพระองคเ์คยประทับ ณ พระราชวังแห่งน ีอาท ิสมเด็จพระราชนิี
วกิตอเรยีไดเ้ตบิโตและใชเ้วลาในชว่งวยัเด็กทนี ีกอ่นทจีะยา้ยไปประทับทพีระราชวังบคักงิแฮมในปี ค.ศ. 1837 เจา้หญงิมารก์าเร็ต
และเจา้หญงิไดอาน่าก็เคยประทับทีพระราชวังแห่งนเีชน่กัน ปัจจุบันพระราชวังเคนซงิตันเป็นทีประทับอยา่งเป็นทางการของดยุค
และดัชเชสแห่งเคมบรดิจ ์ซงึก็คอืเจา้ชายวลิเลยีมและเจา้หญงิเคทนันเอง ทังยังเป็นบา้นของพระโอรส พระธดิาองคน์อ้ยของทังคู่
อกีดว้ย ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 16 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 688 บาท ขนึอยูก่บั
ประเภทของบตัร และ จาํเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 
- หอคอยแห่งกรุงลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก สถานทีเก็บสมบัต ิสถานทสีํารวจทางประวัตศิาสตร ์
ทังหมดรวมอยูใ่นสถานทเีดยีวกนัซงึก็คอืหอคอยแห่งกรงุลอนดอนนเีอง ภายในมอีาคารสําคัญๆ มากมายทีลว้นแตม่ปีระวตัศิาสตร์
ทีค่อนขา้งโหดเหยีม จงึไม่แปลกเท่าไรทสีถานทแีห่งนจีะไดรั้บการกล่าวขานวา่ “ผดี”ุ ทีสดุแห่งหนงึโดยเฉพาะ White Tower 
หรอืหอคอยสขีาว ทสีรา้งขนึในปี 1078 ในรัชสมัยของวลิเลยีมผูพ้ชิติ นอกจากนีไม่ควรพลาดทีจะเขา้ชมพพิธิภัณฑท์เีก็บรักษา
ของมีค่าของราชวงศเ์อาไว ้ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎเพชร ชุดอัศวนิสมัยโบราณ รวมถงึการเขา้ร่วมทรปิกับ Yeoman Warders อดีต
ทหารรักษาพระองค ์ทผีันตัวมาเป็นไกดนํ์าเทยีว ** คา่บตัรเขา้ชม ท่านละ ประมาณ 22 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย 
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ทา่นละ ประมาณ 946 บาท ขนึอยูก่บัประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้
ชมในแตล่ะวนัได ้** 
- โรงถา่ยภาพยนตร ์แฮรร์ ีพอตเตอร ์(Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry Potter) แห่ง
ค่าย Warner Bros ตังอยู่ทางตอนเหนือของเมืองลอนดอน ในสถานทีทีมีชอืว่า Leavesden Aerodrome ซงึแต่เดมิเคยเป็น
โรงงานผลติเครอืงบนิทีมีชอืเสยีงหลายรุ่น เช่น Mosquito , Halifax Bombers ในสมัยสงความโลกครังทีสอง ก่อนที Warner 
Bros จะซอืทนีแีละตังโรงถ่ายภาพยนตรแ์ฮรร์ ีพอตเตอรม์านานกวา่สบิปี และสดุทา้ยทนีกี็กลายมาเป็นสถานทที่องเทยีวซงึสาวก
เหล่าพ่อมดแมม่ดนอ้ยไม่ควรพลาด ดว้ย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากทโีดดเด่นจากภาพยนตร ์รวมถงึของประกอบ
ฉาก กระทังเสอืผา้และเครอืงแต่งกาย เพือใหแ้ฟนๆ แฮรร์ ีพอตเตอรไ์ดเ้ขา้มาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ และเก็บภาพความ
ประทับใจลงในบันทกึความทรงจําไปตลอดกาล ** คา่บตัรเขา้ชม ท่านละ ประมาณ 85 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย 
ท่านละ ประมาณ 3,700 บาท ขนึอยู่กบัประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจํากดัจํานวนผู้
เขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 
- ช้อปปิงหา้งสรรพสนิคา้ชนันําท ีถนนออกซ์ฟอรด์ (Oxford Street) ทีมีหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมายอย่าง Mark & 
Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรอื ยา่นไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซงึเป็นทตีังของ หา้งสรรพสนิคา้
ชอืดังอย่าง หา้งฮารว์ยี ์นโิคล (Harvey Nicole) และ หา้งแฮรร์อดส ์(Harrods) ทที่านสามารถเลอืกซอืสนิคา้แฟชนัชนันํา
จากทัวทุกมมุโลก รวมทังกระเป๋าแฮรร์อดสท์นียิมกนัทัวโลก 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว ** 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Ibis London Wembley, London, United Kingdom หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทเีจ็ด เมอืงลอนดอน - พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์- สะพานมลิเลนเนยีม - โรงละครโกลบ - หอศลิป์แบงคไ์ซด ์- โรงเรยีนแหง่

เมอืงลอนดอน - มหาวหิารเซนตพ์อล - ยา่นนลีส ์ยารด์ - ยา่นไนซบ์รดิ - หา้งฮารว์ยี ์นโิคล - หา้งแฮรอดส ์- ทา่อากาศ
ยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ - ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์
ประเทศสงิคโปร ์                                (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ พพิิธภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์(British Museum) เป็นสถานทีไม่ควรพลาดการเขา้ชมเป็นอย่างยงิ เพราะ
พพิธิภัณฑแ์ห่งน ีไดร้วมรวมสงิของลําคา่ทางประวตัศิาสตร ์อยา่งทไีมส่ามารถประเมนิคา่ไดจ้ากทุกมมุโลกมาตังไว ้ตงัแตส่มัยยคุ
เปอรเ์ซยี อัสสเีรยีน อยีปิต ์กรกี โรมัน และเอเชยี โดยภายในไดม้ีการแบ่งออกเป็นโซน ๆ เชน่ โซนอยีปิตก์็จะม ีโลงศพคลโีอพัต
รา มัมมีอยีปิตท์ังคนและสัตว ์รวมถงึรปูสลักของอัสซเีรยีน หากเป็นโซนกรกี ก็จะมี วหิารพารเ์ธนอน รูปปันเทพอีะโฟรไดท ์โซน
เอเชยี กจ็ะมพีระพทุธรปูโบราณจากอนิเดยีและกมัพชูา รวมไปถงึเครอืงประดับโบราณจากประเทศไทย และทตีอ้งหา้มพลาดเลยก็
คอื แผน่หนิ Rosetta Stone ทเีป็นตน้แบบของศลิาจารกึภาษาอยีปิต ์ 
นําท่านเดนิทางสู ่สะพานมลิเลนเนยีม (Millennium Bridge) หรอืเป็นรูจ้ักในสะพานทางเทา้มลิเลนเนยีมแห่งเมอืงลอนดอน 
คือ สะพานแขวนโครงสรา้งเหล็กสําหรับคนเดนิทีสรา้งขา้มแม่นําเทมส ์เชอืมต่อเขตแบงคไ์ซด ์(Bankside) กับเขตตัวเมือง
ลอนดอน ตังอยูร่ะหวา่งสะพานเซาทว์ารค์ (Southwark Bridge) และสะพานรถไฟแบล็คเฟรยีร ์(Blackfriars) สะพานมลิเลนเนยีม 
ถกูสรา้งขนึใน ค.ศ. 1998 และเปิดใชง้านเมอืวนัท ี10 มถินุายน ค.ศ. 2000 บรเิวณตอนใตข้องสะพาน ผา่นชม โรงละครโกลบ 
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(Globe Theater) และ หอศลิป์แบงคไ์ซด ์(Bankside) ตอนเหนือของสะพาน ผ่านชม โรงเรยีนแห่งเมอืงลอนดอน 
(School of London) และ ผ่านชม ดา้นล่างของสะพาน คอื มหาวหิารเซนตพ์อล (St. Paul's Cathedral) เป็นอาสน
วหิารของครสิตจักรแห่งประเทศองักฤษ และเป็นโบสถป์ระจําตําแหน่งบชิอปแห่งเมอืงลอนดอน สรา้งขนึเพอือทุศิแกนั่กบญุเปาโล
อคัรทูต ตังอยูใ่นเมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ อาสนวหิารทเีห็นในปัจจุบันสรา้งเมอืครสิตศ์ตวรรษท ี17 และเชอืกันวา่เป็นอาสน
วหิารท ี5 ตังแตส่รา้งอาสนวหิารกนัมา ณ ทตัีงน ีแตอ่าจจะสงูกวา่นันถา้นับการบรูณะเขา้ไปดว้ย แนวเชอืมของสะพานมลิเลนเนยีม
สามารถเห็นทวิทัศนด์า้นหนา้ของมหาวหิารเซนตพ์อลจากมมุไกลไดอ้ยา่งชดัเจนสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านนลีส ์ยารด์ (Neal’s Yard) คือย่านทีน่าสนใจซ่อนตัวอยู่ใจกลางเมืองลอนดอน พืนทีทีรายลอ้มดว้ย
อาคารหลากสสีันแห่งน ีสรา้งขนึเพอืเป็นสถานทอีนัน่าจดจําของเมืองลอนดอน โดยตังชอืเพือเป็นเกียรตใิหก้ับ Thomas Neale 
สถาปนกิผูพ้ัฒนาพืนนีนีเมอืศตวรรษที 17 ภายใตพ้ืนทีรูปทรงสามเหลียมแห่งนี เต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่เพือ
สขุภาพมากมาย อาท ิรา้น Neal’s Yard Salad Bar ซงึเป็นทนียิมสําหรับทา่นทรีักสขุภาพ 
นําท่านเดินทางสู่ ย่านไนซ์บรดิจ  ์(Knights Bridge) ซ ึงเป็นทีตังของ หา้งสรรพสนิคา้ชือดังอย่าง ห้างฮารว์ ีย ์น ิโคล 
(Harvey Nicole) และ หา้งแฮรร์อดส ์(Harrods) ททีา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้แฟชนัชนันําจากทัวทุกมมุโลก รวมทังกระเป๋า
แฮรร์อดสท์นียิมกนัอยา่งมาก รวมทังมรีา้นคา้แฟชนัมากมายใหท้า่นเลอืกซอื 

** อสิระอาหารกลางวนั เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว ** 
นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทําคนื
ภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร        

20.50 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 
Airlines เทยีวบนิท ีSQ335 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ชวัโมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
 

วนัทแีปด ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ 
ประเทศไทย                      (-/-/-) 

16.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์
18.30 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines 

เทยีวบนิท ีSQ978 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชวัโมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 

20.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทยีวบนิ 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดยีว
เพมิ 

ราคา 
ไมร่วม 

ตวั 

16 - 23 กรกฎาคม 2562 
(16 ก.ค. วนัอาสาฬหบูชา / 17 ก.ค. วนั

เขา้พรรษา) 

16JUL SQ983 BKK-SIN 20.10-23.30 
17JUL SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 
22JUL SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 
23JUL SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00  

49,999 49,999 49,999 9,999 36,999 

15 - 22 สงิหาคม 2562 
(15 ส.ค. วนัสารทจนี) 

15AUG SQ983 BKK-SIN 20.10-23.30 
16AUG SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 
21AUG SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 
22AUG SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00 

49,999 49,999 49,999 9,999 36,999 

14 - 21 กนัยายน 2562 
14SEP SQ983 BKK-SIN 20.10-23.30 
15SEP SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 
20SEP SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 
21SEP SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00 

53,999 53,999 53,999 9,999 40,999 

12 - 19 ตลุาคม 2562 
(13 ต.ค. คลา้ยวนัสวรรคต ร. 9 และ วนัออกพรรษ / 

14 ต.ค. วนัหยุดชดเชย) 

12OCT SQ983 BKK-SIN 20.10-23.30 
13OCT SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 
18OCT SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 
19OCT SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00 

58,999 58,999 58,999 9,999 45,999 

16 - 23 พฤศจกิายน 2562 
16NOV SQ983 BKK-SIN 20.25-00.05+1 
17NOV SQ052 SIN-MAN 02.05-08.30 
22NOV SQ319 LHR-SIN 20.35-17.30+1 
23NOV SQ978 SIN-BKK 18.45-20.10 

49,999 49,999 49,999 9,999 36,999 

05 - 12 ธนัวาคม 2562 
(05 ธ.ค. วนัคลา้ยวนัเฉลมิฯ ร. 9 / 10 ธ.ค. วนั

รฐัธรรมนูญ) 

05DEC SQ983 BKK-SIN 20.25-00.05+1 
06DEC SQ052 SIN-MAN 02.05-08.30 
11DEC SQ319 LHR-SIN 20.35-17.30+1 
12DEC SQ978 SIN-BKK 18.45-20.10 

59,999 59,999 59,999 12,999 46,999 

26 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2563 
(31 ธ.ค. วนัสนิปี / 01 ม.ค. วนัขนึปีใหม่) 

26DEC SQ983 BKK-SIN 20.25-00.05+1 
27DEC SQ052 SIN-MAN 02.05-08.30 
01JAN SQ319 LHR-SIN 20.35-17.30+1 
02JAN SQ978 SIN-BKK 18.45-20.10 

65,999 65,999 65,999 12,999 52,999 

 
** อตัราน ีไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ** 

 
** อตัราน ีไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศองักฤษ ทา่นละ ประมาณ 6,000 บาท 
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สาํหรบัการยนืวซีา่แบบหมูค่ณะ จาํเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพอื ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัทําการ (บาง
กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ทงันขีนึอยูก่บัจาํนวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้
หนงัสอืเดนิทางเพอืเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจาํเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนื
ทา่นภายใน 3-5 วนัทําการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลาํดบัตอ่ไป จากนนัระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอสาํหรบัยนืวซีา่ครงัใหม ่

การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงอืนไข ทุกกรณี ** 
 

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

** หากทา่นทตีอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตวั เครอืงบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทาํการออก
บตัรโดยสารเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
** อตัราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 20 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทกีําหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ
ตอ้งการ) ** 

 
** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนงึ และ ไมว่า่มอืใดมอื

หนงึ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพมิเตมิขณะมอือาหาร เนอืงจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี
ขอ้จาํกดัเรอืงของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมกีงึสาํเร็จรปู เทา่นนั กรณีที

ทา่นมคีวามประสงคท์จีะสงัเมนนูอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในสว่นนดีว้ยตนเอง **  
 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ทงัหมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่บตัรโดยสารโดยเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชนัประหยดั (Economy Class) ไมส่ามารถเลอืน เปลยีนวนัเดนิทาง หรอื อพัเกรดได ้
 คา่ภาษีนํามนั ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง
เครอืงบนิได ้ทา่นละ 2 ชนิ โดยมนํีาหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชนิ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชนิ 7 ก.ก. 1 ชนิ รวม 30 ก.ก.) 
 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทรีะบ ุ(ยงัไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทพีักระดับมาตราฐานตามทรีายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทโีรงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple วา่ง) กรณีมงีาน
เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอนืๆ ทีทําใหโ้รงแรมตามรายการทีระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีนโรงแรมทพีักไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 
 ค่าเขา้ชมสถานทตี่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นทีระลกึ หรือ ผ่านชม ทังนีขนึอยู่กับความ
เหมาะสมของเวลา และ สถานการณจ์รงิอกีครัง  
 คา่อาหารตามทรีายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซอืประกนัเพมิเพอืคุม้ครองสขุภาพกรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึค่าอาหาร เครอืงดมืทีสงัเพมินอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์
กอ่นการใชบ้รกิารทกุครงั) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 15 ปอนด ์(GBP) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ปอนด ์(GBP) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางทงัหมด ตามธรรมเนยีม 36 ปอนด ์(GBP) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,548 บาท (THB) รวมไปถงึ
เด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและ
ความพงึพอใจของทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศองักฤษ ทา่นละ ประมาณ 6,000 บาท ขนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา และ 
คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (ชําระพรอ้มเงนิมดัจํา) 
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีว กรณุาทาํการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 20,000 บาท และ คา่ธรรมเนยีม

และคา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศองักฤษ ทา่นละ 6,000 บาท รวมเป็น ทา่นละ 26,000 บาท (กรณีมวีซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ชําระ
เฉพาะเงนิมดัจํา 20,000 บาท) ตัวอย่างเชน่ ท่านทําจองวันที 1 กรณุาระเงนิมัดจํา ส่วนนภีายในวันที 3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน โดย
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ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่าน
จําเป็นตอ้งเช็คทวี่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง กรณีทีคณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิูกคา้ราย
ถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ททีํารายการจองเขา้มาตามลําดบั เนอืงจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักท่องเทียว กรณุาชําระค่าทัวรส์ว่นทเีหลอืทังหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทียวหรอืเอเย่นตไ์มช่ําระ
เงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไม่วา่ส่วนใดสว่นหนงึ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทงั 
กรณีทอียูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ททํีาใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้บัเงนิตามเวลาทกีําหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่น
วนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 
น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุ
ทําการของทางบรษัิท 
 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเทยีว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบรษัิทอย่างใดอยา่งหนงึ เพือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรเทา่นัน ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทังสนิ 

2. กรณีนักท่องเทยีว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง
มาทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามดําเนนิการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 
พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของ
ผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน ี

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขนึไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั
หนงึ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทมีคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิ ทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
** ทงัน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ การ
สาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีตอ้งการันตมีัดจําหรอืซือขาดแบบมีเงอืนไข หรอืเทียวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทกีําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทยีวหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีมวีซี่า แตห่ากทางนักท่องเทยีวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทลีกูคา้ดําเนนิการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ลีกูคา้ชาํระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ยกเวน้ในกรณีทวีี
ซ่าไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนีทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิทังหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 
กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดสว่นหนึงได ้และ หากสามารถคืนได ้
(Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 
18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืว่าเป็นวันหยุดทํา
การของทางบรษัิท 
 

ขอ้มูลสําคญัเกยีวกบั โรงแรมทพีกั ททีา่นควรทราบ 
1. เนืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดียว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชันกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซงึถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ
จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดยีว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีก
เก็บคา่บรกิารเพมิตามจรงิทเีกดิขนึจากนักท่องเทยีวหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศ เนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติํา  
3. กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขนึมากกว่ากําหนด หรือหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการ

ปรับเปลยีนหรอืยา้ยทพีักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยุโรปทีมลัีกษณะเป็นอาคารแบบดังเดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเป็นหอ้งเดียวอาจเป็นหอ้งทมีีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอา่ง

อาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 

ขอ้มูลสําคญัเกยีวกบั การยนืคํารอ้งขอวซีา่ ททีา่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่น จาํเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์นืรบัคาํรอ้งขอวซีา่ เพอืสแกนลายนวิมอืทุกทา่น  
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2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทังนีขนึอยู่กับ
จํานวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่งเป็นสําคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยนืวซี่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซี่าจะเป็นผูไ้ดร้ับกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอื
ศนูยร์บัคํารอ้งขอวซี่าเท่านัน หากท่านไมส่ะดวกมาดําเนนิการยนืวซีา่วนัใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพอืกจิธรุะสว่นตัว
ของท่านในชว่งใดบา้ง ซงึอาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซงึอาจทําใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่น
ระหวา่งการพจิารณาทสีถานทูต) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตังแต่ขันตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที
ท่านสะดวกจะยนืวซี่ามาก่อน แผนกวซี่าจะประสานงานใหอ้กีครัง หากมคีวิยนืว่างชว่งทที่านสะดวก แผนกวซี่าจะดําเนนิการใหด้ทีีสดุทจีะชว่ย
อาํนวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ังน ีการนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ ทา่นสามารถเลอืกซอื 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทเีร็วขนึ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขนึ  
3.2 การยนืแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนยีงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิทงัหมด ** 
ประเทศททีา่นสามารถเลอืกซอืบรกิารพเิศษนไีด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝรงัเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นนั  
** สําหรบัการให้บรกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีเป็นกรณีพิเศษอกีครงั อาจมีการ
เปลยีนแปลง ** 

4. กรณีททีา่นไมส่ามารถยนืวซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยนืกอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในช่วงททีางบรษัิทจะเรมิดําเนนิการ
จัดเตรยีมเอกสารเพอืขอยนืวซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วนั กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัน) และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ
กต็าม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิทังหมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตัว) จะตอ้งออกกอ่นกําหนด แตว่ซีา่ยังไม่
ดําเนนิการ หรอื วซี่ายังไมไ่ดร้ับการอนุมัต ิ(อยู่ในระหวา่งการพจิารณา) เนอืงจากทา่นดําเนนิการยนืวซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีทที่านตอ้งการ
ยนืกอ่นคณะ แตค่ณะทที่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยูร่ะหวา่งการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพํานักใน
ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทียวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี ท่าน
จําเป็นตอ้งดําเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทสีดุคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมส่ามารถชดเชย
คา่เสยีหายใหกั้บทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิัวไปคือ 15-20 วันทําการ (ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย ์ทังนี ขนึอยู่กบัจํานวนผูส้มัครในชว่งนันๆ ซงึหากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทยีว ทมีผีูส้มคัรเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทผีูส้มัครไดท้ําการยนืขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครทําการยืมหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง
ขนัตอนการพจิารณาวซีา่ไม่วา่กรณีใดๆทังสนิ ดังนันหากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพอืเดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ เพอื
วางแผนล่วงหนา้ กรณีทตีอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขันตอนการพจิารณาวซี่า 
อาจทําใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นันหมายถงึจะตอ้งชําระคา่ธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทังหมด โดย
คํานงึถงึระยะเวลาทเีหลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคญักอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง หรอื หลายครัง (Multiple) ทยีังไมห่มดอาย ุไม่ชํารดุ และ ยังมวีันคงเหลอืในกลุ่มประเทศ
เชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ีวซี่าเชงเกน้ฉบับนันๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทียวกับคณะน ี
สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นันถกูใชม้าแลว้ตามเงอืนไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วซี่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนันๆมากทีสดุ มากอ่น
แลว้อยา่งนอ้ยหนงึครัง หากไม่เป็นไปตามเงอืนไขและลกูคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมร่ับผดิชอบเกยีวกับความเสยีหาย 
และ คา่ใชจ้า่ยทจีะเกดิขนึในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทที่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีสามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง และยังไม่หมดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเทยีวเท่านัน โดยจะตอ้ง
อยู่ในหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทมีอีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทอีนุมัตโิดยระบุวนัทสีามารถพํานักใน
ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดทีอนุมัตใินหนา้วซี่า ทังนี ขนึอยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง กรุณาส่งหนา้วซี่าและหนา้ทีมีการ
ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีตรวจสอบเพอืความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงอืนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการไม่รับผดิชอบเกยีวกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทจีะเกดิขนึในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนญุาตใหเ้ช็คอนิได ้
เนอืงจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณถีกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซี่า 
สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน
กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซงึขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในสว่นนเีพอืใหก้ารยนืคํารอ้งใน
ครงัตอ่ๆไปสะดวกมากขนึ ทงันขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทสีถานทตูเป็นสําคญั 

11. การทีวซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กวัีน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสียหายใดๆไดท้ังสนิ 
เพราะเนอืงจากมเีอกสทิธทิางการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกยีวกบัเอกสารทางราชการทีจําเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทอีอกจากสํานกังานเขต หรอื 
อาํเภอ ทอีาศยัอยู,่ ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง, ใบสําคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยนืคํารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูต
ตอ้งการ เอกสารทแีปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่านนั ซงึจะมคีา่ใชจ้่ายเพมิ 
ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน ีจําเป็นทสีุด สําหรบัเด็กทอีายุตํากวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 
(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใช้จา่ยในสว่นน ีลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธไิมส่ามารถชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนใีหท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ําเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั
ยนิดอีาํนวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทจีองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซอืตวัเครอืงบนิแยกเอง) ท่านจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการ
จอง ตัวเครอืงบนิ โรงแรมทนีอกเหนือจากคณะ ทที่านพํานักกอ่น หรอื ต่อจากคณะ ประกนัการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันทที่านเดนิทาง ไป และ 
กลับ เพือใชใ้นการประกอบการยืนขอวซี่าใหค้รบตามเงือนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่
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สามารถยนืขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรบัเงือนไข และ หากมคีา่ใชจ่้ายเพมิเตมิเนอืงจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยนื
ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ท่านจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้า่ยเพมิเตมิสว่นน ีหรอื สว่นใดส่วนหนงึดว้ยตนเองทังหมดไม่วา่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึ
กรณีทใีนวันนัดหมายเพอืยนืขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยนืขอได ้ไมว่า่กรณ๊ใดก็ตาม ทําใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป
ตามเงอืนไขการยกเลกิทงัหมด  
 

ขอ้มูลสําคญัเกยีวกบั สายการบนิ ททีา่นควรทราบ 
1. เกยีวกับทนัีงบนเครอืงบนิ เนอืงจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธใินการเลอืกทีนังบนเครอืงบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทสีดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทมีาดว้ยกัน ไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุเทา่ทจีะสามารถทําได ้
2. กรณีทที่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขันตอนการจอง กรณีทแีจง้ล่วงหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพมิเพอืชําระกบัเมนูใหมท่ตีอ้งการ เพราะเมนเูกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
3. บางสายการบนิอาจมเีงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้รกิารอาหารบนเครอืงแตกต่างกัน ขอใหท้่านทําความเขา้ใจถงึวฒันธรรมประจําชาตขิองแต่ละสาย

การบนิทกีาํลงัใหบ้รกิารทา่นอยู ่
 

เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอนืๆ ทวัไป ททีา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์สีาํหรบัผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ขีอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน กรณีทีทา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว โดยไม่
มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ 
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทังฝังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่
รบัผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นน ีไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

3. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทังหมด หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอื
ทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทีหนังสอืเดนิทาง เลขทีวซีา่ 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนีักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมดัจําหรอืสว่นทเีหลอืทังหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 
วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทไีม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํานวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับราคา
คา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีนํามัน คา่ภาษีสนามบนิ ค่าประกนัภัย
สายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททํีาใหต้น้ทนุสงูขนึ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของ
บรษัิทกาํกบัเทา่นัน 

9. นักทอ่งเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไม่ใชเ่หตทุีเกยีวขอ้งกบัทางบรษัิท 
อาทเิช่น วซี่าไมผ่่าน เกดิอุบัตภิัยทไีม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที
บรษัิทยงัไมไ่ดช้าํระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิท่านัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกนัทกุชนิไมเ่กนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกีําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิ
เทา่นัน 

11. สงิของทีมีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้ง
เครอืงบนิเทา่นัน 

12. คณะทัวรน์ี เป็นการชําระค่าใชจ้า่ยทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซงึบางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทยีวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีททีา่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนงึ ไมว่า่กรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้า่ยเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้าย
ทเีกดิขนึจรงิทงัหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทเีกดิเหตกุารณน์ขีนึ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทีจองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซอืตัวเครอืงบนิแยกเอง) ในวันเรมิทัวร ์(วันทหีนงึ) ท่านจําเป็น
จะตอ้งมารอคณะเท่านัน ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม กรณีทไีฟลท์ของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง 
ท่านจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทที่องเทยีวทคีณะอยู่ในเวลานันๆ กรณีน ีจะมคีา่ใชจ้่ายเพมิ ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายทีใชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทังหมดเท่านัน ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมส่ามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก
ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทยีวเมอืง หรอื สถานททีอ่งเทยีวใดๆ สถานทหีนงึ ทกุกรณี เนอืงจากเป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกับตวัแทนแลว้ทงัหมด 
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การเตรยีมเอกสาร เพอืยนืคํารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศองักฤษ 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ตํากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่นนั) 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพนืสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ํากบั

วซีา่ประเทศอนืๆทเีคยไดรั้บ เทา่นนั 
3. หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน
พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเรมิงาน เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุอืประเทศ ไม่
จําเป็นตอ้งระบชุอืประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทมีหีัว
จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทอียู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทเีป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สาํเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธรุกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชแีจงตนเองเกยีวกับหนา้ทกีารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตท่ังน ีอยูท่ดีลุยพนิจิของเจา้หนา้ทรีับยนืเทา่นัน  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรบัรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซี่า จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง
สะกด ชอื-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่นนั กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่นนั กรณุาจัดเตรยีมดงัน ี
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** 
** ผูท้ปีระกอบอาชพี มหีนา้ทกีารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้นืแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซงึหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 
5. สาํเนาทะเบยีนบา้น 
6. สาํเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. สาํเนาใบเปลยีนชอื - เปลยีนนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สาํเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ)์ 

** เอกสารเพมิเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนงึ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทอีอกโดยสาํนักงานเขตหรอื
อาํเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสาํเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรบัรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรบัรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนงึ 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จาํเป็นตอ้งเกยีวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่นนั บดิา , มารดา , บุตร , พ ี, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 
สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จําเป็นตอ้งแนบสาํเนามาดว้ย และจาํเป็นตอ้งยนืเอกสารสําคญัดงัน ี** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั โดยระบชุอืเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน
รบัรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** โดยสะกด ชอื-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้ง
ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้งัผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไข เจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่นนั เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพอือา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสาํเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 
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แผนทกีารเดนิทาง เพอืยนืคํารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศองักฤษ 
สถานทยีนืคาํรอ้งวซีา่ : ศนูยย์นืคาํรอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศองักฤษ อาคารเดอะเทรนด ีออฟฟิศ ชนั 29 
ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทับตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชวัโมง  
การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงท ีสถานนีานา ทางออกท ี3 เป็นการเดนิทางทสีะดวกทสีดุ 
ซอย สขุมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างดา้น 
ขวามอื สงัเกตไดง้่าย จุดนับพบบรเิวณชนั 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบอืงตน้ เพอืยนืคํารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศองักฤษ 
1. ชอื - นามสกลุ ปัจจุบนั .............................................................................................................. 
2. ชอื - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลยีน)...................................................................................... 
3. ทอียูปั่จจบุนั (ตดิต่อไดส้ะดวก) ................................................................................................... 

.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ์........................... 
อาศัยในทอียูน่ีมาเป็นเวลา (ระบชุว่งเวลาเป็นเดอืน/ปี ดไูดจ้ากทะเบยีนบา้น) .........................................  

4. สถานะการเป็นเจา้ของบา้น 
         เจา้ของ   อาศัยอยูก่บัครอบครัวของฉัน 
         เชา่ผูอ้นือยู ่  อนื ๆ 

5. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ................................................... อเีมลล ์........................................................ 
6. เพศ        ชาย         หญงิ 
7. สถานภาพสมรส            โสด       สมรส           หยา่          หมา้ย           แยกกนัอยู่ 
8. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ........................................................................................................................ 
9. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................. 

10. หมายเลขพาสปอรต์........................................................................................................................ 
วันทอีอก ............................... วนัหมดอาย ุ............................ สถานทอีอก .................................. 
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พาสปอรต์เลม่เกา่ (ถา้ม)ี หมายเลข .............................................................................................. 
วันทอีอก ............................... วนัหมดอาย ุ............................ สถานทอีอก .................................. 

11. อาชพีปจัจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรณุาระบอุาชพี , ตําแหน่ง , หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายุกรุณา
ระบ.ุ.......................................................................................................................................
..... 
ชอืสถานททํีางาน/สถานศกึษา และที
อยู.่........................................................................................................................................
.... 
.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ์........................... 

 เบอรโ์ทร ................................................ เบอรแ์ฟกซ ์............................................................... 
 วันททีา่นเรมิตน้ทํางานกบันายจา้งนีหรอืเรมิธรุกจิน ี(วนั/เดอืน/ปี) ....................................................... 

1. รายไดห้ลังจากหักภาษีแลว้ตอ่เดอืน .................................... บาท/เดอืน 
รายไดป้ระจําอยา่งอนื    บํานาญ          เบยีเลยีงหรอืเงนิประจําจากครอบครัว       

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

2. ทา่นวางแผนจะใชจ้่ายเงนิเทา่ไหรต่อนอยูส่หราชอาณาจกัร ........................................................ บาท 
3. ทา่นใชจ้า่ยเงนิเทา่ไรตอ่เดอืน(รวมภาระค่าใชจ้า่ยทังหมด) ......................................................... บาท 
4. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มคัร 

ตวัผูส้มคัรเอง 
มผูีอ้นืออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ....................................... ความสมัพันธ ์........................................ 

5. ทา่นมบีคุคลทตีอ้งการใหท้า่นชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิหรอืไม่ 
ไมม่ ี
ม ีออกค่าใชจ้่ายให ้ระบุ ....................................................................................................... 

ความสมัพันธ ์......................................... 
6. ชอื-นามสกลุ บดิา .................................................................................................................... 

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

7. วซีา่ (องักฤษ) ทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 10 ปีทผีา่นมา 
   ไมเ่คย 

เคยไดรั้บ    ใชไ้ดตั้งแตว่ันท ี.............................. ถงึวนัท ี.............................................. 
   ใชไ้ดต้ังแตว่ันท ี.............................. ถงึวนัท ี........................................................................ 

ใชไ้ดต้ังแตว่ันท ี.............................. ถงึวนัท ี........................................................................ 
วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) หรอืวซีา่ประเทศตา่งๆ ทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 10 ปีทผีา่นมา 

ไมเ่คย. 
   เคยไดรั้บ 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ังแตว่นัท ี....................... ถงึวันท ี......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ังแตว่นัท ี....................... ถงึวันท ี......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ังแตว่นัท ี....................... ถงึวันท ี......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ังแตว่นัท ี....................... ถงึวันท ี......................... 

8. ประเทศอนื ๆ ทเีคยเดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลา 10 ปีทผี่านมา 
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ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ังแตว่นัท ี....................... ถงึวันท ี......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ังแตว่นัท ี....................... ถงึวันท ี......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ังแตว่นัท ี....................... ถงึวันท ี......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ังแตว่นัท ี....................... ถงึวันท ี......................... 

9. ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย   เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) .................................................................. 

10. ชอืบคุคลทเีดนิทางรว่มกบัทา่น .............................................. ความสมัพันธ.์.................................. 
      

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด และชดัเจนทสีดุเพอื 
ประโยชนข์องตวัทา่นเอง การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นนั ทางบรษิทัเป็น

เพยีงตวักลางในการอาํนวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


