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มหาวหิารบาธ - โรงอาบนํา้โรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวร่ี  

 อนุสาวรีย์เสาหนิสโตนเฮนจ์  หอนาฬิกาบิก๊เบน  

 ชงิช้าสวรรค์ลอนดอน อาย  พระราชวังบคักิง้แฮม สะพานมิลเลนเนียม 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

วันที่หน่ึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 

21.00 น. ขอเชิญคณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 

ประตทูางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมือง

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ - เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบนํา้โรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวร่ี - อนุสาวรีย์

เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองลอนดอน         

              (-/-/-) 

00.15 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน Thai 

Airways เที่ยวบินที่ TG910 (เที่ยวบินตรง)  

** ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง 20 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

นําทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 

นําทา่นเดินทางสู ่เมืองบาธ (Bath) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาที) เป็นเมืองที่มีฐานะนครในมณฑลซอมเมอร์

เซ็ทในภาคการปกครองตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศองักฤษ เมืองบาธได้รับพระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระ

ราชินีนาถเอลซิาเบธท่ี 1 ในปี ค.ศ. 1590 และได้เป็นเทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตัวเมืองบาธตัง้อยู่เนินหลายลกูในหบุ

เขาของแม่นํา้เอวอนในบริเวณที่มีนํา้พุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตัง้ถ่ินฐานของโรมนั ผู้สร้างโรงอาบนํา้โรมนัโบราณ ( Roman 

Baths) และวดัโดยตัง้ช่ือเมืองว่า “Aquae Sulis” เมืองบาธเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์ดผู้ รักสงบทําพิธีราชาภิเษก

เป็นพระมหากษัตริย์องักฤษที่มหาวิหารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมยัจอร์เจีย เมืองบาธกลายเป็นเมืองนํา้แร่ที่ได้รับ

ความนิยมกนัมาก ซึง่ทําให้เมืองบาธขยายตวัมากขึน้และมีสถาปัตยกรรมจอร์เจียที่เด่นๆ จากสมยันัน้ที่สร้างจากหินบาธที่

เป็นหินสีเหลืองนวลสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ 

ยเูนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1987 

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณด้านหน้าของ โรงอาบนํา้โรมันโบราณ 

(Roman Baths) ถือเป็นโรงอาบนํา้โรมนัขนาดใหญ่ในสมยัโบราณที่ได้รับการอนรัุกษ์และดแูลเป็นอย่างดี ซึ่งโรงอาบนํา้ของ

ที่นี่อยู่ตํ่ากว่าระดบัพืน้ถนนในปัจจุบนั ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลกัๆ 4 โซนด้วยกนั ตัง้แต่โซน Sacred Spring , Roman 

Temple , Roman Bath House และ Museum ซึ่งแหลง่นํา้แร่แห่งนีถ้กูค้นพบตัง้แต่สมยัชาวโรมนับกุเข้ามายึดเกาะองักฤษ 

เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของทางตะวันตกอีกด้วย ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชมสําหรับเด็ก ท่านละ 

ประมาณ 14.00 ปอนด์ หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 602 บาท / ผู้ใหญ่ ท่านละ ประมาณ 15.00 

ปอนด์ หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 645 บาท ขึน้อยู่กับประเภทของบัตร และ จําเป็นต้องจอง

ก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจาํกัดจาํนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ** 



 

 

 
 

 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวร่ี (Salisbury) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นที่ตัง้ของอนสุาวรีย์อนัลกึลบั เสา

หินสโตนเฮ้นจ์ นําทา่น เข้าชม ในรัว้อาณาเขตที่ตัง้ของ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์

ของโลกในยคุก่อนประวตัิศาสตร์ มีอายกุวา่ 5,000 ปี เป็นกลุม่แทง่หินขนาดใหญ่ตัง้อยูก่ลางทุง่ราบกว้างใหญ่ ในบริเวณตอน

ใต้ของเกาะองักฤษ ซึ่งไม่มีใครทราบวตัถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน เป็นอนุสรณ์สถานยุคก่อนประวตัิศาสตร์ ตัว

อนสุรณ์สถานประกอบด้วยแทง่หินขนาดยกัษ์ 112 ก้อน ตัง้เรียงกนัเป็นวงกลมซ้อนกนั 3 วง แทง่หินบางอนัตัง้ขึน้ บางอนัวาง

นอนลง และบางอนัก็ถูกวางซ้อนอยู่ข้างบน นกัโบราณคดีเช่ือว่ากลุ่มกองหินนีถู้กสร้างขึน้จากที่ไหนสกัแห่งเมื่อประมาณ 

3000 - 2000 ปีก่อนคริสตกาล กลา่วคือ การหาอายจุากคาร์บอนกมัมนัตรังสีเมื่อ พ.ศ. 2551 เผยให้เห็นว่าหินก้อนแรกถูก

วางตัง้เมื่อประมาณ 2400 - 2200 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอื่นๆ ระบวุ่ากลุม่หินที่ถกูวางตัง้มาตัง้แต่ก่อนหน้านัน้ถึง 

3000 ปีก่อนคริสตกาลนกัวิทยาศาสตร์และนกัประวตัิศาสตร์ตา่งสงสยัว่า คนในสมยัก่อนสามารถยกแท่งหินที่มีนํา้หนกักว่า 

30 ตนั ขึน้ไปวางเรียงกนัได้อย่างไร ทัง้ๆที่ปราศจากเคร่ืองทุ่นแรงอย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบนั และบริเวณที่ราบดงักลา่วไม่มี

ก้อนหินขนาดมหึมานี ้ดงันัน้จึงสนันิษฐานว่าผู้สร้างต้องทําการชกัลากแท่งหินยกัษ์ทัง้หมดมาจากที่อื่น ซึ่งคาดว่าน่าจะมา

จาก "ทุ่งมาร์ลโบโร" ที่อยู่ไกลออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร  ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1986 



 

 

 
 

  นําทา่นเดินทางสู ่เมืองลอนดอน (London) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาที) เมืองหลวงของประเทศองักฤษ 

ที่เป็นศนูย์กลางสาํคญัทางธุรกิจ การเมือง วฒันธรรม และประวตัิศาสตร์ของโลก เป็นผู้นําด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร 

การบนัเทิง แฟชัน่ ศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัว่โลก และยงัเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสําคญัของยโุรปอีก

ด้วย  

** อิสระอาหารกลางวนั และ คํ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

 นําคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน                   

(B/-/-)      



 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีบริการรถโค้ช) 

หัวหน้าทัวร์แนะนําวิธีการเดินทางเบือ้งต้น ทัง้นีท่้านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนถึง

วันเดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน 

แนะนําสถานที่ท่องเที่ยว 

- ทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใต้ดิน หรือทูป (Tube) เที่ยวชมเมือง และวิถีชีวิต

ของชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) 

- ทดลองน่ังรถเมล์ 2 ชัน้ หรือลอนดอนแทก็ซี่  เพื่อเที่ยวชมเมอืงและวิถีชีวติของชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) 

- ช้อปป้ิงสินค้าในห้างสรรพสินค้าบน ถนนอ็อซฟอร์ด (Oxford Street) ที่มีห้างสรรพสนิค้าใหญ่มากมายอย่าง Mark & 

Spencer , Primark , Selfridges , Next , Zara ฯลฯ  

- เที่ยวพระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Palace) พระราชวงัซึ่งได้ช่ือว่าเป็นบ้านของครอบครัวกษัตริย์และพระราชินีแห่ง

องักฤษมานานกว่า 1,000 ปี โดยพระราชวงัเก่าแก่ขนาด 5 ไร่แห่งนี ้ปัจจุบนัยงัถกูใช้เป็นที่พํานกัของสมเด็จพระราชินีอลิ

ซาเบธที่ 2 ซึ่งมกัจะใช้เวลาสว่นใหญ่ในช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห์อยู่เสมอ ทัง้นีผู้้มาเยือนควรเผ่ือเวลาในการเข้าชมอย่างน้อย

ประมาณ 2-3 ชัว่โมง เพราะที่นี่ล้วนเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทัง้ State Apartments ที่ถกูตกแต่งอย่างสวยงามด้วย

ผลงานศิลปะอนัทรงคณุคา่ ซึง่เป็นของสะสมของเหลา่ราชวงศ์ รวมถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคในโบสถ์ St. 

George ซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์แห่งประเทศองักฤษหลายพระองค์ และประหลาดใจไปกบั Queen Mary’s Dolls 

House บ้านตุ๊กตาแสนสวยและมีช่ือเสียงที่สดุโลกที่สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1920 โดยช่างฝีมือชัน้นําในสมยันัน้ เป็นต้น ** ค่า

บัตรเข้าชมสําหรับเด็ก ท่านละ ประมาณ 11.50 ปอนด์ (GBP) หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 500 

บาท (THB) / ผู้ใหญ่ ท่านละ ประมาณ 18.50 ปอนด์ (GBP) หรือ คาํนวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 800 บาท 

(THB) ขึน้อยู่กับประเภทของบัตร และ จาํเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจํากัดจํานวนผู้เข้าชมในแต่ละวัน

ได้ ** 

- ขึน้ชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) หรือที่รู้จกัในช่ือของ มิลเลเนียม 

วีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สงูที่สดุในทวีปยโุรป มีความสงู 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่

ได้รับความนิยมอย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 30 ปอนด์ (GBP) 

หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 1,290 บาท (THB) ขึน้อยู่กับประเภทของบัตร และ จําเป็นต้องจอง

ก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจาํกัดจาํนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ** 

** อิสระอาหารกลางวนั และ คํ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 



 

 

 นําคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่ เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน                   

(B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีบริการรถโค้ช) 

หัวหน้าทัวร์แนะนําวิธีการเดินทางเบือ้งต้น ทัง้นีท่้านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนถึง

วันเดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน 

แนะนําสถานที่ท่องเที่ยว 

- หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London) เป็นพระราชวงัหลวงและป้อมปราการตัง้อยู่บนฝ่ังแม่นํา้เทมส์ในเมือง

ลอนดอน เป็นพระราชวงัที่เดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลยีมที่ 1 แหง่องักฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ 

พระราชวงัเป็นรู้จกักนัในนามวา่ “หอคอยแหง่ลอนดอน” หรือ “หอ” ในประวตัิศาสตร์ ตวัปราสาทตัง้อยู่ภายในโบโรแห่งทาว

เวอร์แฮมเลท็ส์และแยกจากด้านตะวนัออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ด้วยลานโลง่ที่เรียกว่าเนินหอคอยแห่ง

ลอนดอน หรือ “ทาวเวอร์ฮิล” (Tower Hill) หอคอยแหง่ลอนดอนมกัจะรู้จกักนัในการเก่ียวข้องกบัหอขาว (White Tower) ซึ่ง

แตเ่ดิมเป็นหอสขีาวที่สร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งองักฤษในปี ค.ศ. 1078 แต่กลุม่สิ่งก่อสร้างทัง้หมดของหอคอยแห่ง

ลอนดอนตัง้อยู่รอบวงแหวนสองวงภายในกําแพงและคูป้องกันปราสาท ตัวหอคอยใช้เป็นป้อม พระราชวังของ



 

 

พระมหากษัตริย์ และที่จําขังโดยเฉพาะสําหรับนกัโทษท่ีมียศศกัดิ์สงูเช่นพระราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 1 ก็เคยทรงถูกจําขงัใน

หอคอยโดยพระราชินีนาถแมรี และยังเป็นที่สําหรับประหารชีวิตและทรมาน คลงัเก็บอาวุธ ท้องพระคลงั สวนสตัว์ โรง

กษาปณ์หลวง หอเก็บเอกสาร หอดูดาว และตัง้แต่ปี ค.ศ. 1303 เป็นที่เก็บรักษามงกุฎและเคร่ืองราชาภิเษกของสหราช

อาณาจกัร ** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 20 ปอนด์ (GBP) หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 888 

บาท (THB) ขึน้อยู่กับประเภทของบัตร และ จําเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจํากัดจํานวนผู้เข้าชมในแต่

ละวันได้ ** 

- เยี่ยมชม โรงถ่ายภาพยนตร์ แฮร์ร่ี พอตเตอร์ (Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry Potter) 

แหง่คา่ย Warner Bros ตัง้อยูท่างตอนเหนือของเมืองลอนดอน ในสถานที่ที่มีช่ือว่า Leavesden Aerodrome ซึ่งแต่เดิมเคย

เป็นโรงงานผลิตเคร่ืองบินที่มีช่ือเสียงหลายรุ่น เช่น Mosquito , Halifax Bombers ในสมยัสงความโลกครัง้ที่สอง ก่อนที่ 

Warner Bros จะซือ้ที่นี่และตัง้โรงถ่ายภาพยนตร์แฮร์ร่ี พอตเตอร์มานานกว่าสิบปี และสดุท้ายที่นี่ก็กลายมาเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวซึ่งสาวกเหล่าพ่อมดแม่มดน้อยไม่ควรพลาด ด้วย Warner Bros ยงัคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากที่โดดเด่นจาก

ภาพยนตร์ รวมถึงของประกอบฉาก กระทัง่เสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย เพื่อให้แฟนๆ แฮร์ร่ี พอตเตอร์ได้เข้ามาสมัผสักบัความ

มหศัจรรย์ และเก็บภาพความประทบัใจลงในบนัทึกความทรงจําไปตลอดกาล ** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 85 

ปอนด์ (GBP) หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 3,700 บาท (THB) ขึน้อยู่กับประเภทของบัตร และ 

จาํเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจาํกัดจาํนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ** 

** อิสระอาหารกลางวนั และ คํ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

 นําคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรือเทียบเท่า 

 



 

 

 
วันที่ห้า เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์

ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิง้แฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่ง

เมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล - ย่านไนซ์บริด - ห้างฮาร์วีย์ นิโคล - ห้างแฮรอดส์ - ท่าอากาศยาน

นานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย  

                         (B/-/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดินทางสู ่จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) จตรัุสกลางเมืองที่รายล้อมไปด้วยอาคารราชการสําคญัของเมือง

ลอนดอน  

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) และ พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster 

Palace) หรือ ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (Houses of Parliament) เป็นสถานที่ที่สภาสองสภาของรัฐสภาแห่งสหราช

อาณาจกัร (สภาขนุนาง และสภาสามญัชน ) ประชมุ พระราชวงัตัง้อยูบ่นฝ่ังเหนือของแม่นํา้เทมส์ในนครเวสต์มินสเตอร์ของ

ลอนดอนบะระห์ไม่ไกลจากพระราชวงัไวท์ฮอลล์ พระราชวงัเวสต์มินสเตอร์ สร้างในปี ค.ศ. 1016  มีห้องทัง้หมดด้วยกัน

ประมาณ 1,100 ห้อง , 100 บนัได และ ระเบียงยาวรวมทัง้หมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตวัสิ่งก่อสร้างสว่นใหญ่สร้างใน

คริสต์ศตวรรษที่ 19 แตก็่ยงัมีสว่นก่อสร้างเดิมเหลอือยูบ้่างเลก็น้อยรวมทัง้ท้องพระโรงที่ในปัจจบุนัใช้ในงานสาํคญัๆ เช่น การ

ตัง้ศพของบคุคลสาํคญัก่อนท่ีจะนําไปฝัง และหออญัมณี (Jewel Tower) การบริหารพระราชวงัแต่เดิมเป็นหน้าที่ของผู้แทน



 

 

พระองค์ Lord Great Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปลี่ยนมือไปเป็นของรัฐสภานอกจากห้องพิธีบางห้องที่ยงัคงอยู่

ภายใต้การบริหารของผู้แทนพระองค์ หลงัจากเกิดเพลิงใหม้ในปี ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาปัจจุบนัก็ได้รับการสร้างใหม่โดยใช้

เวลาสร้าง 30 ปี โดยมีเซอร์ ชาร์ลส์ บาร์รีย์ (Charles Barry) และผู้ช่วยออกสัตสั พิวจินเป็นสถาปนิก การออกแบบรวมท้อง

พระโรงเวสต์มินสเตอร์และชาเปลเซนต์สตีเฟน (St Stephen's Chapel) ที่ยงัเหลอื ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก

โดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1987 และยังเป็นท่ีตัง้ของหอนาฬิกาท่ีรู้จักกันดีในนาม หอ

นาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อนัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศองักฤษ ท่ีมีความสงู 320 ฟุต ตีบอกเวลาทกุ

หนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ที่สดุในโลก และฝ่ังตรงข้ามเป็นที่ตัง้ของ ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London 

Eye) หรือที่รู้จกัในช่ือของ มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สงูที่สดุในทวีปยโุรป มีความสงู 135 เมตร 

และกลายมาเป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกวา่ 3 ล้านคนตอ่ปี โดยมีแมน่ํา้เทมส์กัน้อยู ่ 

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ ระลึก กับ พระราชวังบัคกิง้แฮม (Buckingham Palace) เดิมช่ือ คฤหาสน์บักกิง้แฮม 

(Buckingham House)  เป็นพระราชวงัที่เป็นที่ประทบัเป็นทางการของราชวงศ์องักฤษตัง้อยู่ที่เมืองลอนดอนในสหราช

อาณาจกัร เป็นสถานที่ ที่ใช้สําหรับการเลีย้งรับรองของรัฐและยงัเป็นสิ่งดึงดดูนกัท่องเที่ยวสําคญัที่หนึ่งของเมืองลอนดอน 

เป็นท่ีรวมพลงัใจทัง้ในการฉลองและในยามคบัขนัของชาวองักฤษ สิง่ก่อสร้างเดิมเป็นคฤหาสน์ที่สร้างสาํหรับจอห์น เชฟฟิลด์ 

ยุคแห่งบักกิง้แฮมในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 ทรงซือ้เพื่อใช้เป็นพระราชฐานส่วน

พระองค์ ที่รู้จกักนัในช่ือ “วงัพระราชินี” (The Queen's House) ระยะ 75 ปีต่อมาเป็นเวลาที่มีการขยายต่อเติมพระราชวงั

โดยสถาปนิกจอห์น แนช (John Nash) และ เอ็ดเวิร์ด บลอร์ (Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลานกลาง พระราชวงับกักิง้

แฮมกลายมาเป็นพระราชฐานที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึน้

ครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1837 การต่อเติมครัง้ใหญ่ครัง้สุดท้าย ได้เร่ิมดําเนินขึน้ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ ต้น

คริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึง่รวมทัง้ด้านหน้าที่เห็นอยูใ่นปัจจบุนั  

นําท่านเดินทางสู่ สะพานมิลเลนเนียม (Millennium Bridge) หรือเป็นรู้จักในสะพานทางเท้ามิลเลนเนียมแห่งเมือง

ลอนดอน คือ สะพานแขวนโครงสร้างเหลก็สาํหรับคนเดินท่ีสร้างข้ามแมน่ํา้เทมส์ เช่ือมต่อเขตแบงค์ไซด์ (Bankside) กบัเขต

ตวัเมืองลอนดอน ตัง้อยู่ระหว่างสะพานเซาท์วาร์ค (Southwark Bridge) และสะพานรถไฟแบล็คเฟรียร์ (Blackfriars) 

สะพานมิลเลนเนียม ถกูสร้างขึน้ใน ค.ศ. 1998 และเปิดใช้งานเมื่อวนัที่ 10 มิถนุายน ค.ศ. 2000 ชาวลอนดอนเรียกสะพาน

แหง่นีว้า่สะพานเว็มเบล้ (Wobbly Bridge) หลงัจากมีสว่นร่วมในการเดินการกศุล ซึง่เป็นตวัแทนขององค์กรสทิธิเด็ก บริเวณ

ตอนใต้ของสะพาน ผ่านชม โรงละครโกลบ (Globe Theater) และ หอศิลป์แบงค์ไซด์ (Bankside) ตอนเหนือของสะพาน 

ผ่านชม โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน (School of London) และ ผ่านชม ด้านลา่งของสะพาน คือ มหาวิหารเซนต์พอล 

(St. Paul's Cathedral) เป็นอาสนวิหารของคริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษ และเป็นโบสถ์ประจําตําแหน่งบิชอปแห่งเมือง

ลอนดอน สร้างขึน้เพื่ออทุิศแก่นกับญุเปาโลอคัรทตู ตัง้อยูใ่นเมืองลอนดอน ประเทศองักฤษ อาสนวิหารท่ีเห็นในปัจจบุนัสร้าง

เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 17 และเช่ือกนัวา่เป็นอาสนวิหารที่ 5 ตัง้แตส่ร้างอาสนวิหารกนัมา ณ ที่ตัง้นี  ้แต่อาจจะสงูกว่านัน้ถ้านบั



 

 

การบรูณะเข้าไปด้วย แนวเช่ือมของสะพานมิลเลนเนียมสามารถเห็นทิวทศัน์ด้านหน้าของมหาวิหารเซนต์พอลจากมมุไกลได้

อยา่งชดัเจนสวยงาม 

นําท่านเดินทางสู่ ย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ ห้างสรรพสินค้าช่ือดังอย่าง ห้างฮาร์วีย์ นิโคล 

(Harvey Nicole) และ ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าแฟชั่นชัน้นําจากทัว่ทุกมุมโลก รวมทัง้

กระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกนัอยา่งมาก รวมทัง้มีร้านค้าแฟชัน่มากมาย 

** อิสระอาหารกลางวนั และ คํ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

นําทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮทีโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อให้ทา่นมีเวลาในการ

ทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลอืกซือ้สนิค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร 

21.35 น. นําทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ 

TG917 (เที่ยวบินตรง)  

** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบนิ ** 

 

 
 

 

วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย                 (-/-/-) 

16.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 



 

 

 

อัตราค่าบริการ 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ เดก็มี

เตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

15 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 39,999 39,999 39,999 8,999 22,999 

22 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 40,999 40,999 40,999 8,999 23,999 

22 - 27 มีนาคม 2562 40,999 40,999 40,999 8,999 23,999 

14 - 19 เมษายน 2562 49,999 49,999 49,999 8,999 32,999 

23 - 28 เมษายน 2562 45,999 45,999 45,999 8,999 28,999 

26 เม.ย. - 01 พ.ค. 2562 49,999 49,999 49,999 8,999 32,999 

10 - 15 พฤษภาคม 2562 42,999 42,999 42,999 8,999 25,999 

17 - 22 พฤษภาคม 2562 42,999 42,999 42,999 8,999 25,999 

25 - 30 มิถุนายน 2562  42,999 42,999 42,999 8,999 25,999 

 

** อัตรานี ้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 

 

** อัตรานี ้ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ ท่านละ 6,000 บาท ** 

 

** อัตราค่าบริการ สาํหรับเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท ** 

 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ

บินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

** สาํหรับอตัราค่าบริการนี ้จาํเป็นต้องมีผู้เดนิทางจาํนวน 25 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถงึตามจาํนวนที่

กาํหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อให้คณะได้

ออกเดนิทาง ตามความต้องการ) ** 

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทัง้หมดก่อนทาํการจอง โดยละเอยีดทุกข้อ ** 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 



 

 

 คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class)  

กรณีต้องการ Upgrade เป็น ที่นัง่พิเศษ (Premium Economy) หรือ ชัน้ธุรกิจ (Business Class) จําเป็นออกบตัรโดยสารใบใหม่แยกจากคณะ 

และ จองเป็นราคาทวัร์ ไมร่วมตัว๋ (Join Land) ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง สิง่สาํคญัก่อนออกบตัรโดยสาร กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ก่อนทกุครัง้ว่าคณะ

คอนเฟิร์มออกเดินทางหรือไม ่

 คา่ภาษีนํา้มนั ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนญุาตให้โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้อง

เคร่ืองบินได้ ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมีนํา้หนกัรวมกนัไมเ่กิน 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนกัไมเ่กิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบ ุ(ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมที่พกัระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบ ุ(พกัห้องละ 2 ทา่น หรือ 3 ทา่น ตอ่ห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพกั 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณี

มีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําให้โรงแรมตามรายการท่ีระบเุต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิ ในการปรับเปลีย่นโรงแรมท่ีพกั

ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั 

 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไว้ในโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็น

สาํคญั 

 คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซือ้ประกนัเพิ่มเพื่อคุ้มครองสขุภาพ

กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่ทําหนงัสอืเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์

ในห้อง รวมถึงคา่อาหาร เคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บริการจาก

หวัหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 50 ปอนด์ (GBP) หรือ คํานวน เป็นเงินไทยประมาณ 2,150 บาท (THB) 

รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( Infant) ทัง้นีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

  ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ ท่านละ 6,000 บาท ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ 

ธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนีข้อความกรุณาลูกค้าผู้เดินทางถือไปจ่ายในวันที่ยื่น

เอกสาร สแกนนิว้ กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแล และ อาํนวยความสะดวกในวันนัน้) 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระค่าบริการ 



 

 

1. นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 60 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท 

และ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ ท่านละ 6,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 26,000 บาท (กรณีมีวี

ซ่าเรียบร้อยแล้ว ชาํระเฉพาะเงนิมัดจาํ 20,000 บาท)  ตวัอย่างเช่น ท่านทําจองวนัที่ 1 กรุณาระเงินมดัจํา สว่นนีภ้ายในวนัที่ 3 ก่อน

เวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินมดัจําตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์

จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องเช็คที่ว่างและทําจองเข้ามาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ ( Waiting List) ทางบริษัทขอ

สงวนสทิธ์ิในการให้สทิธ์ิลกูค้ารายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที่ทํารายการจองเข้ามาตามลําดบั เนื่องจากทกุพีเรียดทาง

บริษัทมีที่นัง่ราคาพิเศษจํานวนจํากดั 

2. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเยน่ต์ กรุณาชําระค่าทวัร์สว่นที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนกัท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นต์ไม่ชําระเงิน หรือ ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทําให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กําหนด

ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั ให้ถือวา่นกัทอ่งเที่ยวสละสทิธิการเดินทางในทวัร์นัน้ๆทนัที 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง ศกุร์ เวลา 9.00 

น.-18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น

วนัหยดุทําการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นกัท่องเที่ ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มี

รายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยนัยกเลิกการ

จองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  

2. กรณีนกัทอ่งเที่ยวหรือเอเยน่ต์ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเยน่ต์ (ผู้มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ 

หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี

ดําเนินการแทนผู้ เดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้

เดินทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอํานาจ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงิน

คา่บริการดงันี ้

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใด

วันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่า

กาํหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากคา่บริการท่ีชําระแล้วเนื่องจากการจดัเตรียม การจดัการนําเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น 

การสาํรองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เป็นต้น ** 



 

 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่าน

ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจําหรือคา่บริการทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สาํหรับอตัราคา่บริการนี ้จําเป็นต้องมีผู้ เดินทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีที่มีผู้ เดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีกํ่าหนด ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง อตัราคา่บริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพือ่ให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ

ต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กบันกัทอ่งเทีย่วหรือเอเยน่ต์ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที่ไมม่ีวซีา่ 

และ อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที่มวีีซา่ แตห่ากทางนกัทอ่งเทีย่วหรือเอเยน่ต์ทกุทา่นยินดีที่จะชําระคา่บริการเพิ่ม

จากการท่ีมีนกัทอ่งเทีย่วร่วมเดินทางน้อยกวา่ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดาํเนินการตอ่ไป 

5. ในกรณีที่ลกูค้าดําเนินการยื่นวีซา่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลกูค้าชําระมาแล้วไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง ยกเว้นใน

กรณีที่วีซา่ไมผ่า่นการอนมุตัิจากทางสถานทตู กรณีนีท้างบริษัทจะคิดคา่ใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลกูค้า

เป็นสาํคญั 

6. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 

น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น

วนัหยดุทําการของทางบริษัท 

 

ข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว  (Single) , ห้องพกัคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพกั 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความ

จําเป็นต้องแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บคา่บริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึน้จากนกัทอ่งเที่ยวหรือเอเยน่ต์ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิตํ่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัต และไมม่ีอา่ง

อาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับ การยื่นคาํร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ 

1. ผู้สมคัรทกุทา่น จําเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศนูย์ยื่นรับคําร้องขอวีซา่ เพื่อสแกนลายนิว้มือทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วนั ทําการเป็นอย่างน้อย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทิตย์ ในบางกรณี) ทัง้นี ้

ขึน้อยูก่บัจํานวนของผู้สมคัรในแตล่ะช่วงเป็นสาํคญั  



 

 

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยื่นวีซา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ ได้รับกําหนดการนดัหมายวนัและเวลาจากทางสถานทตู

หรือศนูย์รับคําร้องขอวีซา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนินการยื่นวีซา่วนัใดบ้าง รวมไปถึงมีความจําเป็นต้องใช้หนงัสอืเดินทางเพื่อกิจ

ธุระสว่นตวัของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ ซึ่งอาจทําให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่ม

หนงัสอืเดินทางอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาที่สถานทตู) ท่านจําเป็นจะต้องแจ้งลว่งหน้าก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนชําระเงินมดั

จํา พร้อมแจ้งวนั และ เวลาที่ทา่นสะดวกจะยื่นวีซา่มาก่อน แผนกวีซา่จะประสานงานให้อีกครัง้ หากมีคิวยื่นวา่งช่วงที่ท่านสะดวก แผนกวี

ซ่าจะดําเนินการให้ดีที่สดุที่จะช่วยอํานวยความสะดวกให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทัง้นี ้การนดัหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จําเป็นต้องมี

คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

2.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนดัหมายที่เร็วขึน้ หรือ สามารถเลอืกเวลาได้มากขึน้  

2.2 การยื่นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกวา่ปกติ  

** การบริการพิเศษนีย้งัคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทัง้หมด ** 

ประเทศที่ทา่นสามารถเลอืกซือ้บริการพิเศษนีไ้ด้ ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝร่ังเศส สวิสเซอร์แลนด์ เทา่นัน้  

** สาํหรับค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทา่นไมส่ามารถยื่นวีซา่พร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรือ หลงั คณะ และหากเกิดคา่ใช้จ่ายไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะต้อง

ชําระคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ตามจริงทัง้หมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายงัไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลงั

คณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซา่แบบปกติทัว่ไปคือ 15 วนัทําการ (เป็นอยา่งน้อย) ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัจํานวนผู้สมคัรในช่วงนัน้ๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วง

ฤดกูาลทอ่งเที่ยว ท่ีมีผู้สมคัรเป็นจํานวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกวา่ปกติ 

6. หลงัจากที่ผู้สมคัรได้ทําการยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทตูไม่อนญุาตให้ผู้สมคัรทําการยืมหนงัสือเดินทางจากสถานทตูออกมาใช้

ระหวา่งขัน้ตอนการพิจารณาวีซา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดงันัน้หากท่านมีความจําเป็นในการใช้เลม่ฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็ น

กรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลว่งหน้า กรณีที่ต้องการใช้หนงัสอืเดินทางกะทนัหนั ทําให้ต้องร้องขอหนงัสอืเดินทางกลบัคืนดว่น ระหวา่งขัน้ตอน

การพิจารณาวีซ่า อาจทําให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจําเป็นต้องสมัครเข้าไปใหม่ นั่นหมายถึงจะต้องเสียค่าธรรมเนียม และ 

คา่บริการใหมท่ัง้หมด โดยคํานงึถึงระยะเวลาการพิจารณาเป็นสาํคญัก่อนดําเนินการ 

7. กรณีที่ทา่นมีวีซา่ทอ่งเที่ยวเชงเก้นชนิดที่สามารถเข้าออกได้หลายครัง้โดยยงัไมห่มดอายอุยูแ่ล้ว และต้องการใช้เดินทางท่องเที่ยวกบัคณะ

นี ้สามารถใช้ได้ หากวีซา่นัน้ถกูใช้มาแล้วตามเง่ือนไขของกลุม่เชงเก้น คือ วีซา่ออกจากประเทศใด จะต้องพํานักประเทศนัน้ๆมากที่สดุ มา

ก่อนแล้วอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ หากไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขและลกูค้ายืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บผิดชอบเก่ียวกบัความ

เสยีหาย และ คา่ใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ในทกุกรณี เช่น กรณีถกูปฏิเสธจากดา่นตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเข้าออกได้หลายครัง้ และยงัไม่หมดอาย ุจําเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิดท่องเที่ยวเท่านัน้ โดย

จะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนัที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลบั รวมถึงวีซ่าชนิดที่อนุมตัิโดยระ บุวนัที่

สามารถพํานกัในประเทศเชงเก้น จะต้องไมเ่กินกวา่กําหนดที่อนมุตัิในหน้าวีซา่ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาสง่หน้าวีซ่า

และหน้าที่มีการประทบัตราเข้าประเทศมาแล้วให้กบัเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและลกูค้ายืนยนั

เดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บผิดชอบเก่ียวกบัความเสยีหาย และ คา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ในทกุกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการ



 

 

บินไมอ่นญุาตให้เช็คอินได้เนื่องจากอายหุนงัสอืเดินทางคงเหลอืไมเ่พียงพอ กรณีถกูปฏิเสธจากดา่นตรวจคนเข้าเมือง และ ถกูสง่กลบัจาก

ประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถกูระงบัมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุม่เชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏิเสธ

วีซา่ สถานทตูฯ ไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถกูระงบัมิให้เดินทางเข้า

ประเทศในกลุม่เชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏิเสธวีซา่ สถานทตูฯ ไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอให้มาแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในสว่นนีเ้พื่อให้การยื่นคํา

ร้องในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทตูเป็นสาํคญั 

11. การท่ีวีซา่จะออกให้ทนัวนัเดินทางหรือไม ่หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไมก่ี่วนั เราไมส่ามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้ทั ง้สิน้ 

เพราะเน่ืองจากมีเอกสทิธ์ิทางการทตูคุ้มครองอยู ่ 

 

ข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน

ทกุกรณี แตท่างบริษัทจะพยายามให้มากที่สดุ ให้ลกูค้าผู้ เดินทางที่มาด้วยกนั ได้นัง่ด้วยกนั หรือ ใกล้กนัให้มากที่สดุเทา่ที่จะสามารถทําได้ 

2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบมุาให้ชดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจ้งลว่งหน้าก่อนเดินทางกะทนัหนั 

อาจมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเพื่อชําระกบัเมนใูหมท่ี่ต้องการ เพราะเมนเูก่าของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได้ 

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัร์นีส้าํหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีข้อสงวนสิทธ์ิสําหรับผู้ เดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีนํา้ตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีท่ีท่านถือหนงัสือเดินทาง

ราชการ  (หน้าปกสีนํา้เงินเข้ม) หนงัสือเดินทางทตู (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทวัร์อนัมีวตัถปุระสงค์เพื่อการ

ทอ่งเที่ยว โดยไมม่ีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนญุาตการใช้หนงัสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนมุตัิ

ของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ดา่นตรวจคนเข้าเมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเข้าไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิ

ในการไมรั่บผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึน้ในสว่นนี ้และ ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่

ระบไุว้ในรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน

คา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการ

เข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง เลขที่วี

ซา่ และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้สง่หน้าหนงัสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กบัทางบริ ษัท

พร้อมการชําระเงินมดัจําหรือสว่นท่ีเหลอืทัง้หมด 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ

เวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้ทางบริษัทจะคํานงึถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัทอ่งเท่ียวท่ีไมไ่ด้เกิดจากความผิดของทางบริษัท 

เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า 

เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราคา่บริการนีค้ํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับ

ราคาคา่บริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีนํา้มนั ค่าภาษีสนามบิน 

คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ท่ีทําให้ต้นทนุสงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจ

ของบริษัทกํากบัเทา่นัน้ 

9. นกัทอ่งเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทกุประการ หากเกิดเหตสุดุวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตทุี่เก่ียวข้องกบัทาง

บริษัท อาทิเช่น วีซา่ไมผ่า่น เกิดอบุตัิภยัที่ไม่สามารถควบคมุได้ นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์

เฉพาะสว่นท่ีบริษัทยงัไมไ่ด้ชําระแก่ทางคูค้่าของทางบริษัท หรือจะต้องชําระตามข้อตกลงแก่คูค้่าตามหลกัปฏิบตัิเทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 

1,000 มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ 

อนญุาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถ้าสิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่

โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้ 

11. สิง่ของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โห ลดใต้

ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้ 

12. คณะทวัร์นี ้เป็นการชําระคา่ใช้จ่ายทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบริษัทท่ีได้รับการรับรองอย่างถกูต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสว่น

ของโปรแกรมอาจจําเป็นต้องทอ่งเที่ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่ทา่นไมต้่องการใช้บริการสว่นใดสว่นหนึ่ง 

ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงทัง้หมดกบัผู้ เดินทาง กรณีที่เกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นคาํร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ 

1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายกุารใช้งานคงเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และมีหน้าวา่งไมต่ํ่ากวา่ 2 หน้า 

(หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านัน้) 



 

 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลงัต้องเป็นพืน้

สขีาว ถ่ายมาแล้วไมเ่กิน 3 เดือน ไมซ่ํา้กบัวีซา่ประเทศอื่นๆท่ีเคยได้รับ เทา่นัน้ 

3. หลักฐานการทาํงาน / การเรียน 

3.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจด

ทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า 

3.2 กรณีเป็นพนกังาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบตุําแหนง่ วนัเร่ิมงาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรับรองการทํางานให้ระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือประเทศ ไม่จําเป็นต้องระบุช่ือประเทศ

ปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่าง

ชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีที่เป็นข้าราชการ : หนงัสอืรับรองการทํางานจากหนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถ้ามี) สาํเนาบตัรข้าราชการบํานาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจ่ดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเก่ียวกบัหน้าที่การงาน เป็นภาษาองักฤษ สามารถเขียนแนะนํา

ตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได้ แตท่ัง้นี ้อยูท่ี่ดลุยพินิจของเจ้าหน้าที่รับยื่นเทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนกัเรียน นกัศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการทาํงาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วนั ณ วนัที่นัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษและ

ต้องสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถกูต้องตามหน้าหนังสอืเดนิทาง เท่านัน้ กรณีไม่ถกูต้องเจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

4. หลักฐานการเงนิ สถานทตูรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านัน้ กรุณาจดัเตรียมดงันี ้

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลงั 3 เดือน  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดาํเนินการมาแล้ว ไม่เกนิ 20 วัน ณ วนัที่นัดยื่นวีซ่า ** 
** ผู้ที่ประกอบอาชีพ มีหน้าที่การงาน จาํเป็นจะต้องมีบัญชส่ีวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการพิจารณาได้ แต่ไม่

สามารถใช้ยื่นแทนบัญชีส่วนตัวได้ ซึ่งหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

5. สาํเนาทะเบียนบ้าน 

6. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ (ถ้ามี) 

7. สาํเนาใบเปลีย่นช่ือ - เปลีย่นนามสกลุ (ถ้ามี) 

8. สาํเนาสตูิบตัร (กรณีผู้เดินทางอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา  

หรือเดนิทางพร้อมบดิา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสาํนกังาน

เขตหรืออําเภอ ตามสาํเนาทะเบยีนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนงัสอื

รับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามสาํเนาถกูต้อง 



 

 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดนิทางกับ บดิา จําเป็นต้องมี หนังสอืยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บตุรเดินทางไป

ตา่งประเทศ ท่ีออกโดยสาํนกังานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหน้าหนงัสอืเดินทาง ของบิดา 

และ มารดา หนงัสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดนิทางกบั มารดา จําเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บตุรเดินทางไป

ตา่งประเทศ ท่ีออกโดยสาํนกังานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหน้าหนงัสอืเดินทาง ของบิดา 

และ มารดา หนงัสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- สาํเนาพาสปอร์ต ของบดิาและมารดา 

- สาํเนาทะเบียนมรณะบตัร 

** กรณีรับรองการเงนิให้บุคคลในครอบครัว จาํเป็นต้องเกี่ยวข้องกนัทางสายเลือดเท่านัน้ บิดา , มารดา , บุตร , พี่ , น้อง , สามี , 

ภรรยา สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จาํเป็นต้องแนบสาํเนามาด้วย และจาํเป็นต้องยื่นเอกสารสาํคัญ

ดังนี ้** 

- หนังสือรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้รับรอง) ยืนยนั

รับรองให้กบัผู้ถกูรับรอง จําเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผู้ถกูรับรอง ให้

ถกูต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ย้อนหลงั 3  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดาํเนินการมาแล้ว ไม่เกนิ 20 วัน ณ วนัที่นัดยื่นวีซ่า ** 

** จาํเป็นต้องใช้ทัง้ผู้รับรอง และ ผู้ถกูรับรองไม่ว่ากรณีใดกต็าม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

** หลกัฐานทางการเงนิข้างต้น ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกนั ** 

- เอกสารเพื่ออ้างอิงความสมัพนัธ์ อาทิ สาํเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สตูิบตัร 

แผนที่การเดินทาง เพื่อยื่นคาํร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ 

สถานที่ยื่นคาํร้องวีซ่า : ศูนย์ยื่นคาํร้องขอวีซ่า VFS ประเทศอังกฤษ อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ชัน้ 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได้ ประทบัตราจอดรถได้ฟรี 1 ชัว่โมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที่ สถานีนานา ทางออกที่ 3 เป็นการเดินทางที่สะดวกที่สดุ 

ซอย สขุมุวิท 13 เข้าซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างด้าน 

ขวามือ สงัเกตได้งา่ย จดุนบัพบบริเวณชัน้ 1 ของอาคาร (บริเวณร้านกาแฟ) 



 

 

 
 

 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบือ้งต้น เพื่อยื่นคาํร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ 

1. ช่ือ - นามสกลุ ปัจจบุนั .............................................................................................................. 

2. ช่ือ - นามสกลุ ตอนเกิด (หากเคยเปลีย่น)...................................................................................... 

3. ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ติดตอ่ได้สะดวก) ................................................................................................... 

.............................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ........................... 

อาศยัในท่ีอยูน่ีม้าเป็นเวลา (ระบชุ่วงเวลาเป็นเดือน/ปี ดไูด้จากทะเบียนบ้าน) .........................................  

4. สถานะการเป็นเจ้าของบ้าน 

         เจ้าของ   อาศยัอยูก่บัครอบครัวของฉนั 

         เช่าผู้อื่นอยู ่   อื่น ๆ 

5. เบอร์โทรศพัท์มือถือ ................................................... อีเมลล์ ........................................................ 

6. เพศ        ชาย         หญิง 

7. สถานภาพสมรส            โสด       สมรส           หยา่          หม้าย           แยกกนัอยู ่

8. วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................................................................................................ 

9. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................. 



 

 

10. หมายเลขพาสปอร์ต........................................................................................................................ 

วนัท่ีออก ............................... วนัหมดอาย ุ............................ สถานท่ีออก .................................. 

พาสปอร์ตเลม่เก่า (ถ้ามี) หมายเลข .............................................................................................. 

วนัท่ีออก ............................... วนัหมดอาย ุ............................ สถานท่ีออก .................................. 

11. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบอุาชีพ , ตําแหนง่ , หากเป็นแมบ้่าน/เกษียณอายกุรุณาระบุ

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

ชื่อสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา และที่อยู่

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

.............................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ........................... 

 เบอร์โทร ................................................ เบอร์แฟกซ์ ............................................................... 

 วนัท่ีทา่นเร่ิมต้นทํางานกบันายจ้างนีห้รือเร่ิมธุรกิจนี ้(วนั/เดือน/ปี) ....................................................... 

1. รายได้หลงัจากหกัภาษีแล้วตอ่เดอืน .................................... บาท/เดือน 

รายได้ประจําอยา่งอื่น    บํานาญ          เบีย้เลีย้งหรือเงินประจําจากครอบครัว       

                                     การลงทนุ       รายได้อื่น 

      เป็นจํานวนเงิน ................................................................................................... บาท/เดือน 

      เงินออม (ถ้าม)ี เป็นจํานวนเงิน ................................ บาท/เดือน 

2. ทา่นวางแผนจะใช้จ่ายเงินเทา่ไหร่ตอนอยูส่หราชอาณาจกัร ........................................................ บาท 

3. ทา่นใช้จ่ายเงินเทา่ไรตอ่เดือน(รวมภาระคา่ใช้จ่ายทัง้หมด) ......................................................... บาท 

4. ความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการดํารงชีพระหวา่งการเดินทางและพํานกัของผู้สมคัร 

ตวัผู้สมคัรเอง 

มีผู้อื่นออกคา่ใช้จ่ายให้ ระบ ุ....................................... ความสมัพนัธ์ ........................................ 

5. ทา่นมีบคุคลที่ต้องการให้ทา่นชว่ยเหลอืทางด้านการเงินหรือไม่ 

ไมม่ี 

มี  ออกค่า ใ ช้จ่ ายใ ห้  ระบุ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ความสมัพนัธ์ ......................................... 

6. ช่ือ-นามสกลุ บิดา .................................................................................................................... 

สญัชาติ ................................................. วนั - เดือน – ปีเกิด ..................................................... 

ช่ือ-นามสกลุ มารดา ................................................................................................................ 

สญัชาติ ................................................................................................................................. 

วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................................................................................................... 



 

 

7. วีซา่ (องักฤษ) ที่เคยได้รับในระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา 

   ไมเ่คย 

เคยได้รับ    ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี .............................. ถึงวนัท่ี .............................................. 

   ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี .............................. ถึงวนัท่ี ........................................................................ 

ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี .............................. ถึงวนัท่ี ........................................................................ 

วีซา่ยโุรป (เชงเก้น) หรือวซีา่ประเทศตา่งๆ ที่เคยได้รับในระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา 

ไมเ่คย. 

   เคยได้รับ 

ประเทศ ........................................ ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 

ประเทศ ........................................ ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 

ประเทศ ........................................ ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 

ประเทศ ........................................ ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 

8. ประเทศอื่น ๆ ที่เคยเดินทางทอ่งเที่ยวในระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา 

ประเทศ ........................................ ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 

ประเทศ ........................................ ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 

ประเทศ ........................................ ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 

ประเทศ ........................................ ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 

9. ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซา่หรือไม่ 

ไมเ่คย   เคย (เหตผุลในการปฏิเสธ) .................................................................. 

10. ช่ือบคุคลที่เดินทางร่วมกบัทา่น .............................................. ความสมัพนัธ์................................... 

      

** ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด และชัดเจนที่สุดเพื่อ ประโยชน์ของตวัท่านเอง การ

พิจารณาอนุมตัิวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอาํนวยความสะดวกและบริการด้าน

เอกสารให้แก่ผู้เดนิทางเท่านัน้ ** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


