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** บินตรงสู่มหานครลอนดอน ** 
ชมสโตนเฮ้นจ ์หลกัฐานทางประวติัศาสตรแ์ละเมืองบาธ 

เดินเล่นย่าน Royal Mile ในนครเอดินเบิรก์  
เท่ียวออ๊กซฟ์อรด์ ชมเมืองยอรค์ ถ่ายรปูกบัสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ 

เข้าชม Harry Potter Studio   
กินเป็ดย่างร้าน Four Season  พร้อมช้อปป้ิงลอนดอน  
 
 บริษทัฯ...ขอแนะน ารายการเทีย่วแบบโมโนองักฤษ และมีเวลาช้อปป้ิง ดงัน้ี 

  
ออ๊กซฟ์อรด์  เรยีกขานกนัว่าเป็นเมอืงแห่งมหาวทิยาลยั ซึง่ชือ่เมอืงตัง้ตามมหาวทิยาลยัระดบัโลกทีรู่จ้กักนัในนามของ

มหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์   
แมนเชสเตอร ์ เมอืงดงัทีท่า่นคุน้ชือ่จากฟุตบอลพรเีมยีรล์กี และเป็นเมอืงอุตสาหกรรมดา้นการทอผา้มาตัง้แต่ศตวรรษที ่16 

และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทางธุรกจิการคา้ทีส่ าคญัและเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ชีือ่เสยีง  
วินเดอรเ์มียร ์ เมอืงแห่งเขตเลคดสิทรคิทางฝัง่ตะวนัตกของเกาะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ชือ่มต่อกนัดว้ยทะเลสาบและแม่น ้า อกี

ทัง้ยงัมทีะเลสาบตดิชายฝัง่ทะเลทีม่ทีศันยีภาพ และธรรมชาตอินังดงาม  
เอดินเบิรก์ หรอืเอดนิเบรอะ เมอืงหลวงแหง่สกอ็ตแลนด ์ชมปราสาทเอดนิเบริก์ และการแต่งกายแบบงพื้นเมอืงของ

ชาวสกอ็ต ชมอดตีเมอืงโบราณแห่งยอรค์ทีส่วยงาม และเมอืงแหง่มหาวทิยาลยัทีเ่มอืงนิวคาสเซลิ  
ยอรค์ เมอืงแห่งมรดกดา้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมขององักฤษ อดตีเมอืงโบราณในยุคโรมนัทีย่งัมซีาก

โบราณสถานโรมนัอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เคยไดร้บัรางวลัเมอืงท่องเทีย่วแห่งยโุรปเมือ่ปี 2007  
เบอรมิ์ง่แฮม  ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของเกาะองักฤษ ในเขตเวสตม์ดิแลนด ์เมอืงใหญ่อนัดบัสองรองจากลอนดอน เมอืงทีม่ี

ชือ่เสยีงในดา้นอุตสาหกรรม หรอืไดร้บัฉายาว่าเป็นโรงงานของโลก  
แอมสเ์บอรรี์ ่ ชมสโตนเฮน้จ ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคก่อนประวตัศิาสตร ์ ชมอทิธพิลในอดตีของชาวโรมนัโบราณที ่

เมอืงบาธ  
ลีฟเดน ทีต่ัง้ของสตูดโิอวอรเ์นอรส์บราเธอรข์องภาพยนตรเ์รือ่งดงั Harry Potter 
ลอนดอน มหานครตลอดกาล ทีต่ัง้ของทีส่ าคญัๆ เช่น พระราชวงับัก๊กิ้งแฮม สะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์ หอนาฬกิาบิก๊เบน  

ลอนดอนอายส ์ พพิธิภณัฑอ์งักฤษ  จากนัน้มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนออ็กซฟอรด์ ยา่นชอ้ปป้ิง
ชือ่ดงัของมหานครลอนดอน 

 

 

 

 



 

 

ก าหนดการเดินทาง  15 - 23 พ.ค.2562   
 
วนัแรก  15 พ.ค.62 กรงุเทพฯ- ลอนดอน  (องักฤษ) 
10.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  เคาน์เตอรส์ายการบินอี วี เอ แอร ์

เคาน์เตอร ์R เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครือ่ง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 

12.50 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ บินตรงสู่ลอนดอน  โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR 067 
19.25  น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว ์กรงุลอนดอน น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้ให้

ท่านตรวจรบัสมัภาระ   
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่อง 16 พ.ค.62 ลอนดอน-ออ๊กซฟ์อรด์-แมนเชสเตอร ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 นําทาาน ดนิทางสูา เมืองออ๊กซฟ์อรด์ Oxford  มอืงแหางยอดแหลมชวนฝัน ตามคาํที ่รยีกขานโดยกวชีื่อ

ดงัแมทธวิ อารโ์นลด ์พื่อกลาาวถงึยอดโบสถท์ีง่ดงามและสถาปัตยกรรมอนักลมกลนืของอาคาร  (ใช ้วลา
 ดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชม เมืองออ๊กซฟ์อรด์ ซึง่รูจ้กักนัในนามของเมอืงแห่งมหาวทิยาลยั ซึง่
ชื่อเมอืงตัง้ตามมหาวทิยาลยัระดบัโลกทีรู่จ้กักนัในนามของมหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์  น าท่านถ่ายรปู
ภายนอกกบัมหาวทิยาลยัไครส้ทเ์ชริช์ อาคารสรา้งดว้ยหนิสทีองและเป็นสถาปัตยกรรมทีน่่าประทบัใจทีส่ดุ
ขององักฤษ และยงัเป็นทีต่ัง้ของโบสถท์ีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงและตน้ก าเนิดของหนงัสอือลซิทีโ่ด่งดงัของเลวสิ 
แครโ์รล หรอื เกรทฮอลล ์ในแฮรร์ี ่พอตเตอรก์ไ็ดแ้รงบนัดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมแห่งเมอืงชวนฝันน้ี บาง
หอ้งยงัเคยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตเ์รื่องดงัแฮรร์ี ่พอตเตอรด์ว้ย เป็นตน้ ใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงเก่าที่
มคีวามงดงาม ผ่านชมสถานทีส่ าคญัต่างๆ เช่น โบสถป์ระจ าเมอืง จตุัรสักลางเมอืง ศาลาว่าการประจ าเมอืง 
อาคารพพิธิภณัฑต่์างๆ รวมถงึย่านการคา้ของเมอืง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์Manchester (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เมอืง

อุตสาหกรรมที ่ชีย่วชาญดา้นการทอผา้มาตัง้แตาศตวรรษที ่16 ทีท่าํใหผ้า้วลูและคอ็ตตอ้นขององักฤษ ป็นที่
นิยมชมชอบของผูค้นทัว่โลกจวบจนปัจจุบนั และยงั ป็น มอืงใหญาทางธุรกจิการคา้ทีส่าํคญัและ ป็น มอืง
อุตสาหกรรมทีม่ชีื่อ สยีง และยงั ป็น มอืงทีม่สีโมสรทีม่ชีื่อ สยีงโดางดงัในวงการฟุตบอลโลก  ทีส่รา้งนกั ตะ
ฝี ทา้ยอด ยีย่มของทมีปีศาจแดง แมน ชส ตอร ์ยไูน ตด็ มาหลายสมยัทีจ่ดัไดว้าา ป็นสนามฟุตบอลของ
สโมสรทีร่วยทีส่ดุในโลก ใหท้าานถาายรปูภายนอกสนามกฬีาโอลแทรฟฟอรด์ สนามฟุตบอลชื่อดงัของประ ทศ
องักฤษ และอิสระให้ท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกหลากหลายชนิดจากทีมฟตุบอลดงัท่ีคณุช่ืนชอบจาก
รา้นค้า Megga Store ของสนามโอลดท์ราฟฟอรด์  

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 



 

 

วนัทีส่าม 17 พ.ค.62 แมนเชสเตอร-์วินเดอรเ์มียร-์เอดินเบิรก์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 นําทาาน ดนิทางสูา เมืองวินเดอรเ์มียร ์Windermere (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงแหง่เขต

เลคดสิทรคิทางฝัง่ตะวนัตกของเกาะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ชื่อมต่อกนัดว้ยทะเลสาบและแม่น ้า อกีทัง้ยงัมี
ทะเลสาบตดิชายฝัง่ทะเลทีม่ทีศันยีภาพ และธรรมชาตอินังดงาม ใหท้่านเดนิเล่นชมความงดงามของหมูบ่า้น
รมิทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ น าทา่น ล่องเรอืทะเลสาบวินเดอรเ์มียร ์พรอ้มถ่ายรปูกบัทศันียภาพอนังดงาม
ของทะเลสาบทีย่งัคงสภาพทีเ่ป็นธรรมชาตไิวอ้ย่างสมบรณ์ู  ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญ่ มคีวามยาว
ประมาณ 18 กโิลเมตรและสว่นกวา้งทีส่ดุราวๆ 1 กโิลเมตรครึง่คนองักฤษเรยีกกนัวา่ “ทะเลสาบรบิบิน้” ซึง่
เป็นทะเลสาบในลกัษณะไม่กวา้งนกัแต่ยาวเหยยีดคลา้ยๆ ผา้รบิบิน้ทีใ่ชผ้กูของขวญั ทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร์
เป็น1 ใน 16 ทะเลสาบในบรเิวณวนอุทยานแห่งชาตทิีเ่รยีกว่า เลคดสิ-ทรคิต ์(Lake District) ซึง่อยู่ทาง
ตะวนัตกเฉยีงเหนือขององักฤษ ในเขตคมัเบรยี และเป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในละแวกนี้ และเลคดนิทรคิต์
แห่งนี้ยงัเป็นเมอืงบา้นเกดิของปีเตอร ์แรบบทิ ตวัการต์ูนทีม่ชีื่อเสยีงขององักฤษอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําทาาน ดนิทางสูา เอดินเบิรก์ Edinburgh (ใช ้วลา ดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เมืองหลวงแห่ง 

สกอ็ตแลนด ์ทีแ่มว้าาจะ ป็นสาวนหนึ่งของสหราชอาณาจกัรมาตัง้แตาปี ค.ศ. 1707 แตาชาวสกอ็ตกย็งัคงรกัษา
ขนบธรรม นียม วฒันธรรมทีด่งีามของบรรพบุรุษไวไ้ด ้ป็นอยาางด ีไมาวาาผา้ลายสกอ็ต, ป่ีสกอ็ต หรอืแมแ้ตา
การแตางตวัแบบดัง้ ดมิของชายชาวสกอ็ต กย็งัมใีหท้าานพบ หน็อยูา รื่อยๆ  นําทาานชมตวัเมืองเอดินเบิรก์ 
ทีต่ัง้อยูาในบร ิวณของแนวภู ขาไฟในอดตี ทาํใหต้วั มอืงอยูาบนทีส่งูและยงัคง ป็น  มอืงหลวงทีย่งัคง
บรรยากาศในอดตีไวไ้ดอ้ยาางด ี ป็น มอืงทีม่คีวาม กาาแกาทีม่ปีระวตัคิวาม ป็นมาอนัยาวนานตัง้แตาสมยักลาง 
ดว้ยจาํนวนประชากรระดบั 500,000 คน ทีช่าวยกนัอนุรกัษ์สิง่ตาางๆ ไวไ้ดอ้ยาางด ีปัจจุบนั ป็น มอืงทีม่คีวาม
 จรญิมากทีส่ดุ มอืงหนึ่งในสหราชอาณาจกัร และ รยีกไดว้าา ป็น มอืงแหาง ทศกาลตาางๆ ไดแ้กา  ทศกาล
ศลิปะนานาชาต ิภาพยนตร ์วทิยาศาสตร ์งานหนงัสอื ดก็  พลงแจ๊สและ พลงพืน้บา้น ซึง่สมารถดงึดดู
นกัทาอง ทีย่วได ้ป็นอยาางดแีละทาํให ้อดนิ บริก์ ป็น มอืงทีต่ดิอนัดบั มอืงทีม่นีกัทาอง ทีย่วมากทีส่ดุ ป็น
อนัดบัสองรองจากนครลอนดอน  และยงั ป็นศนูยก์ลางทางการ งนิทีใ่หญา ป็นอนัดบัสองรองจากลอนดอน
 ชานกนัและใหญา ป็นอนัดบัหา้ของยุโรป 

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีสี่ ่  18 พ.ค.62 เอดินเบิรก์-นิวแคสเซิลอพัอนไทน์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 นําทาาน ขา้ชม ปราสาทแห่งเอดินเบิรก์ Edinburgh Castle ทีง่ดงามและ ป็นสถานที ่กบ็รกัษามหามงกฎุ

แหางราชวงศ ์ คย ป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิส์กอ็ต  คยถูกทาํลายลงหลายครัง้แตาทุกครัง้กไ็ดร้บัการบรูณะและ
สรา้งใหมาใหก้ลบัคนืสูาความสงาางามดงั ดมิ และยงัถอืวาา ป็นจุดชม มอืง อดนิ บริก์ได ้ป็นอยาางด ีนื่องจาก
 ป็น นิน ขาสงู มอง หน็ ดาน ป็นสงาาจากทุกมุม มอืงและปราสาทแหางนี้ยงั ป็นสถานทีส่าํหรบั ปิดตวัของ
หนงัสอื รื่องดงัแหางยุค แฮรี ่พอต ตอร ์อกีดว้ย น่ืองจากมลีกัษณะใกล ้คยีงฉาก มอืงแมามดใน รื่องนัน่ อง 
และยงัไดร้บัการขนานนามวาา ป็น มอืง อ ธนสแ์หางทศิ หนือ น่ืองจากสถาปัตยกรรมการกาอสรา้งทีค่ลา้ยคลงึ
กบัวหิารแพนธอีอนในประ ทศกรซี  



 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําทาานผาาน ถนนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายสาํคญัที ่ชื่อมสูา พระตําหนกัโฮลีรู่๊ด (Palace of 

Holyroodhouse) ซึง่ ป็นทีป่ระทบัของพระราชนิี  วลา สดจ็ ยอืนสกอ็ตแลนด ์และ คย ป็นทีป่ระทบัของพระ
นางแมรแีหางสกอ็ต ฝัง่ตรงขา้ม ป็นรฐัสภาแหางชาตสิกอ็ตอนันาาภาคภูมใิจดว้ยสถาปัตยกรรมราวมสมยั ม ีวลา
ใหท้าาน ลอืกซือ้สนิคา้จากยาานรอยลัไมล ์หรอื ดนิชม มอืง ถาายรปูกบัวหิารประจาํ มอืง กาาแกาของนคร อดนิ
 บริก์ St.Giles Cathedral วหิารในศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลคิ สรา้งขึน้ตัง้แตาศตวรรษที ่12 ทีม่ี
อนุ สาวรยีพ์ระ จา้ชารล์ที ่2 ตัง้อยูา หรอืถาายรปูกบัอนุ สาวรยี ์Adam Smith ชาวสกอ็ตแลนด ์ซึง่ไดร้บัยกยาอง
ให ้ป็น บดิาแหาง ศรษฐศาสตร ์ผูก้าํหนดแนวคดิ ศรษฐศาสตรต์ลาด สร ีและ กดิการ ปลีย่นแปลงการคา้ครัง้
ใหญาในยโุรป ป็นการคา้แบบ สร,ี The Lucky Heart หรอืหวัใจแหางความโชคด ี ดมินัน้ ป็นจุดทีท่าํไวส้าํหรบั
นําตวันกัโทษมายนืประจาน และชาว มอืงจะมาถามน้ําลายใสา พือ่ใหโ้ชคด ี(แตาปัจจุบนัน้ีไมามใีครทาํแลว้ 
 พราะถอืวาาไมาสภุาพและไมาสะอาด), หรอืแวะชม Greyfriars Bobby อนุสาวรยีห์มาน้อยผูซ้ื่อสตัยแ์ละกตญัํ ู
ทีน่อน ฝ้าหลุมศพ จา้นายถงึ 14 ปี ตม็  สมควรแกา วลานดัหมายนําทาาน ดนิทางสูา มอืง นิวแคสเซิล-
อพัอน-ไทน์ Newcastle-Upon-Tyne  (ใช ้วลา ดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) หรอืนิวคาส ซลิ  มอืงทีต่ัง้อยูา
ทางตะวนัออก ฉยีง หนือขององักฤษบนรมิฝัง่แมาน้ําไทน์ ซึง่ ป็นทีม่าของชื่อ มอืง  

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีห้่า  19 พ.ค.62 นิวแคสเซิลอพัอนไทน์-ยอรค์-เบอรมิ์ง่แฮม 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 นําทาานชมความสวยงามของ มอืงทีใ่นอดตี คย ป็น มอืงทีม่ชีื่อ สยีงในดา้นการคา้แกะและถาานหนิ ตาอมายงั

ได ้ป็นทีรู่จ้กัในฐานะ ป็น มอืงศนูยก์ลางในการตาอ รอืในอดตี และชมความงดงามอื่นไมาวาาจะ ป็นสะพานขา้ม
แมาน้ําไทน์  มอืง กาาสถาปัตยกรรมแบบคลาสสคิ Grainger Town, อนุ สาวรยี ์Grey Central ARchade และ
ตลาด Grainger  ป็นตน้ หรอืผาานชมและถาายรปูกบัวหิาร ซน้ตน์โิคลสัทีม่อีายุ กาาแกากวาา 900 ปี, ปราสาทคปี 
ป้อมปราการในยุคนอรแ์มนทีด่ทีีส่ดุแหางหนึ่งในองักฤษ หรอืสโมสรนิวคาส ซลิซึง่ตัง้อยูาบร ิวณสวนสาธารณะ
 ซน้ต ์จมสใ์จกลาง มอืง  จากนัน้นําทาาน ดนิทางสูา เมืองยอรค์ York (ใช ้วลา ดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
ตัง้อยูาในบร ิวณทีแ่มาน้ําอสูและแมาน้ําฟอสส ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําทาานชม มอืงยอรค์  มอืงสดุทา้ยที ่ป็น มอืงมรดกดา้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมขององักฤษ ในอดตี

 ป็น มอืงโบราณในยุคโรมนัทยีงัมซีากโบราณสถานโรมนัอายุ กาาแกากวาา 2,000 ปี  คยไดร้บัรางวลั มอืง
ทาอง ทีย่วแหางยโุรป มื่อปี 2007 มทีัง้กาํแพง มอืง กาาแกาและมหาวหิารศลิปะแบบกอธคิ มชีื่อวาา York 

Minster นอกจากน้ียงัมสีถาปัตยกรรม กาาแกาทีไ่ดร้บัอทิธมิาจากพวกโรมนั ไวกิง้ และยโุรปชาตอิื่นๆที ่คย
 ขา้มาตัง้รกรากทีน่ี่ดว้ย  จากนัน้นําทาาน ดนิทางสูา เมืองเบอรม่ิ์งแฮม Birmingham (ใช ้วลา ดนิทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง) ตัง้อยูาทางตะวนัตกของ กาะองักฤษ ใน ขต วสตม์ดิแลนด ์ มอืงใหญาอนัดบัสองรองจาก
ลอนดอน  ป็น มอืงทีม่ชีื่อ สยีงในดา้นอุตสาหกรรม หรอืไดร้บัฉายาวาา ป็นโรงงานของโลก  น่ืองจากผลผลติ
การสางออกของประ ทศ และยงั ป็น มอืงทีม่คีวามหลากหลายในดา้นวฒันธรรมหลาย ชือ้ชาต ิ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ.ภตัตาคารจนี 



 

 

  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  20 พ.ค.62 เบอรมิ์ง่แฮม-บาธ-สโตนเฮ้นจ-์ลอนดอน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 นําทาานชม มอืง บอรม์ิง่แฮม ซึง่ยงั ป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัทีม่ชีื่อ สยีงอกีหลายแหางที ่ป็นทีรู่จ้กัของชาว

ไทย อาท ิUniversity of Central England, University of Birmingham, Aston University  ป็นตน้ ผาานชม
ซติี ้ซน็ ตอร ์ศาลาวาาการ มอืงหรอืวคิทอ รยีสแควร ์ โบสถ ์ซน้ตฟิ์ลลปิ หรอื Gas Street Basin, Soho 
House Museum  ป็นตน้  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองบาธ เมอืงอาบน ้าแรท่ีม่อีทิธพิลมาตัง้แต่ยุคเรอืง
อ านาจของอาณาจกัรโรมนัโบราณ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเขา้ชมภายในของโรงอาบน ้าแรร่อ้นทีส่รา้งขึน้มาตัง้แต่ยุคโรมนัโบราณ โดยมกีารตกแต่งอย่าง

งดงาม ปัจจบุนัน ้าพุรอ้นนี้กย็งัมปีรมิาณ นบัลา้น นบัแสนแกลลอน ดว้ยอุณหภมูริะดบั 45-46 องศาเซลเซยีส 
ซึง่หลกัฐานบ่อน ้าพุรอ้นและซากอาคารเก่าแก่ทีห่ลงเหลอือยู่นี้ ท าใหเ้มอืงบาธไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นเมอืง
มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987  ชม พิพิธภณัฑน์ ้าแรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) 
ซึง่มปีระวตักิารคน้พบทีน่่าสนใจ ปัจจบุนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมอืง คอืบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบ่อน ้าแร่
รอ้นคงิส ์สว่นทีส่องคอื บรเิวณวดั และสว่นทีส่ามคอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหน้กัท่องเทีย่วหรอืชาวเมอืงใช้
บรกิารน ้าแร่ ซึง่มทีัง้สระว่ายน ้า, บ่อน ้าแร่รอ้น-เยน็, หอ้งอบไอน ้า และสว่นทีเ่ป็นเตอรก์ชิบาธ (Turkish 
Bath) และใหท้่านไดช้มิน ้าแรท่ีจ่ดัใหก้บันกัท่องเทีย่วเท่านัน้  จากนัน้น าท่านชมเมอืงอาคารบา้นเรอืนถูก
สรา้งขึน้ในยุคจอรเ์จีย้น ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัอกีทัง้อาคารรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอาคารรปูครึง่วงกลมที่มี
สถาปัตยกรรมแปลกตา ท าใหเ้มอืงบาธมเีสน่หไ์ม่น้อย  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองแอมสเ์บอรร่ี์ 
Amesbury ในเขตทุ่งหญา้แอมสเบอรร์ี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ ์
Stonehenge กองหนิประหลาด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคก่อนประวตัศิาสตรม์ากกว่า 4,000 ปี
มาแลว้ ทีปั่จจุบนักย็งัไม่สามารถสรุปขอ้เทจ็จรงิไดว้่าใครสรา้ง? เพื่ออะไร? มแีต่การวเิคราะหแ์ละคาดเดา   

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่มหานครลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงหลวงแหง่ 
สหราชอาณาจกัรและเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในสหภาพยโุรป มปีระชากรกว่า 7.5 ลา้นคน  ถอืเป็น 1 ในเมอืง
ศนูยก์ลางทางดา้นธุรกจิ  การเมอืงและวฒันธรรมของโลก  การสือ่สาร  การบนัเทงิ  แฟชัน่และศลิปะ ซึง่
เป็นทีย่อมรบัว่ามอีทิธพิลไปทัว่โลก   

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีเ่จด็  21 พ.ค.62 ลอนดอน-วอรเ์นอรบ์ราเธอรส์ตดิูโอ-วินดเ์ซอร-์ลอนดอน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
  น าท่านเดนิทางสูเ่มืองลีฟเดนหรอืลีเวสเดน Leavesden            Warner Brother Studio (ใชเ้วลา 
  เดนิทางประมาณ 45 นาท)ี น าทา่นเขา้ชมสถานทีจ่ าลองการถ่ายท าภาพยนตร ์                   Harry  
  Potter น าท่านชมเบือ้งหลงัเพื่อคน้หาความลบัทีซ่่อนอยูห่ลงักลอ้งของทัง้ 8 ภาค พรอ้มส ารวจฉากต่างๆ ที่
  ใชจ้รงิในภาพยนตร ์เช่น ฮอกวอตส ์ตรอกไดอากอนและซอนพรเีวต็และอกีมากมาย พาท่านด าดิง่ลงไปใน
  โลกแหง่คาถา กลวเิศษและเวทมนตอ์นัน่าทึง่ ตื่นตะลงึไปกอ้งหอ้งโถงอนัตระการตาและนึกภาพตามถงึตอน



 

 

  ทีแ่ฮรร์ีป่รารถนาทีจ่ะเขา้บา้นกรฟิฟินดอร ์ซึง่จะไดเ้หน็หมวกคดัสรรของจรงิทีใ่ชพ้จิารณาวา่เหลา่นกัเรยีน
  ควรอยู่บา้นไหนในภาคแรก และฉากการจ าลองเหตุการณ์ต่างๆ จากภาพยนตรด์งัและหอ้งต่างๆ พรอ้มกบั
  กจิกรรมตามอย่างภาพยนตร ์ใหท้่านไดถ่้ายรปูบรเิวณหน้าบา้นหลงัเก่าของแฮรร์ีใ่นซอยพรเีวต็ รวมถงึเลอืก
  ซือ้สนิคา้เป็นทีร่ะลกึ 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น าท่านเดนิทางสู ่เมืองวินดเ์ซอร ์Windsor (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี ท่ีตัง้ของพระราชวงั 
  วินดเ์ซอร ์Windsor Castle น าท่านเขา้ชม                   ขององักฤษ เป็นทีพ่ านกัของกษตัรยิอ์งักฤษ
  ในช่วงฤดรูอ้น และยงัเป็นสถาปัตยกรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธข์องกษตัรยิแ์ต่ละสมยั สรา้งขึน้ใน
  สมยัของสมเดจ็พระเจา้วลิเลีย่มที ่1 แห่งองักฤษเมื่อปี ค.ศ.1070 หรอืช่วงยุคศตวรรษที ่11 ดว้ย 
  สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์พระราชวงัแหง่นี้ถอืเป็นพระราชฐานทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในโลกทีย่งัมผีู้
  อาศยัทีใ่หญ่ทีส่ดุจวบจนถงึปัจจบุนั รวมถงึสมเดจ็พระราชนิีนาถอลซิาเบธที ่2 มกัทรงใช ้วลาวนัสดุสปัดาห์
  หลายวนัทีพ่ระราชวงัวนิด ์ซอร ์ป็นทัง้ทีจ่ดังาน ลีย้งอยาาง ป็นทางการและ ป็นการสาวนพระองค์ สมควรแก่
  เวลาน าท่านเดนิทางสู ่มหานครลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจีน Four Season Restaurant                   จ ก 
          ช่ือ      ลอนดอน 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีแ่ปด 22 พ.ค.62 ลอนดอน-สนามบินฮีทโทรว ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
  น าท่านชม มหานครลอนดอน ทีย่ิง่ใหญ่ เริม่จากพระราชวงับคักิง้แฮมทีป่ระทบัแห่งพระราชนิีองักฤษ ชม
  การเปลีย่นยามของทหารรกัษาพระองคใ์นชุดเครื่องแบบเตม็ยศ สวมหมวกพู่สดี าแต่จะเปลีย่นเป็นชุดสเีทา
  ในช่วงฤดหูนาว  ก่อนน าท่านเกบ็ภาพสวยของหอนาฬกิาบิก๊เบน สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของลอนดอนทีต่ัง้อยู่
  เคยีงขา้งอาคารรฐัสภาทีส่วยงามรมิฝัง่แม่น ้าเทมส ์ลอนดอนอายส ์ชงิชา้สวรรคท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์แห่ง 
  สหสัวรรษขององักฤษ  สะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นใจกลางกรุงลอนดอน ผ่านชมสถานที่
  ส าคญัต่างๆ อาท ิบา้นเลขที ่10, ถนนดาวน์นิ่งท าเนียบนายกรฐัมนตร,ี จตุัรสัทราฟัลการ,์ อนุสรณ์แห่ง 
  สงครามทราฟัลการข์องท่านลอรด์เนลสนั, พคิคาเดลล ีเซอรค์สั, ย่านโซโห มหาวหิารเซนตพ์อล ฯลฯ   
  จากนัน้น าท่านชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรอืทีน่ิยมเรยีกกนัว่า พพิธิภณัฑอ์งักฤษในกรุง 
  ลอนดอน สหราชอาณาจกัร เป็นหนึ่งในพพิธิภณัฑด์า้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของมนุษยทีส่ าคญัทีส่ดุ
  และใหญ่ทีส่ดุในโลก มกีารก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้งตน้วตัถุทีเ่กบ็รวบรวมไวส้ว่นใหญ่
  เป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลนซึง่เป็นแพทยแ์ละนกัวทิยาศาสตร ์พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เปิดใหบ้รกิารแก่ 
  สาธารณะเป็นครัง้แรกในวนัที ่15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากเูฮาส ์เมอืงบลมูสเ์บอรร์ ีกรุง
  ลอนดอน อนัเป็นสถานทีต่ัง้ของอาคารพพิธิภณัฑใ์นปัจจบุนั บรติชิมวิเซยีมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่างๆ 
  จากทุกทวปี จ านวนกว่า 7 ลา้นชิน้ ซึง่ลว้นมชีื่อเสยีงและมกีารบนัทกึเรื่องราวของวฒันธรรมมนุษยจ์าก 
  จุดเริม่ตน้จนถงึปัจจุบนั    
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนออ็กซฟ์อรด์ ย่านชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนทีท่่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้

คุณภาพเยีย่มจาก มารค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ ์และหา้งอื่นๆ อกีมากมาย และเลอืกซือ้เลอืกชม



 

 

สนิคา้ทีร่ะลกึก่อนกลบับา้น *** เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ อิสระอาหารค า่ตาม
อธัยาศยั*** 

 สมควรแก่เวลานดัหมายน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธรว ์
21.35  น. น าท่านออกเดินทางจากลอนดอน โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR068 
 
วนัทีเ่ก้า  23 พ.ค.62 กรงุเทพฯ 
15.05 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.... 
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รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

 

 

 

อตัราค่าเดินทาง    15-23 พ.ค.2562 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 4,900 บาท // ค่าทิปคนขบั มคัคเุทศ
ท้องถ่ินและหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในองักฤษ ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

UK so CooL 
องักฤษ-สกอ็ตแลนด ์9 วนั (BR) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญาทาานละ 70,900 48,900 
ทาานทีต่อ้งการพกั ดีย่ว พิม่ทาานละ 14,900 14,900 



 

 

หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน ไม่มี
ราคาเดก็ และจะต้องชาํระมดัจาํ หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมกีารออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถ
ขอรีฟันดไ์ด้ 

 กรณีท่านท่ีต้องการแยกวนักลบัหรือเดินทางไปและกลบัไม่พร้อมคณะหรือต้องการท่ีนัง่ ชัน้ธรุกิจหรือ 
พรีเม่ียม ไม่สามารถทาํตัว๋แยกออกจากคณะได้ ท่านจะต้องสาํรองท่ีนัง่เด่ียว และรอการยืนยนัการจอง
จากสายการบิน ผู้เดินทางจะต้องเป็นผูช้าํระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมเติมนัน้ 
 

***การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัทาํการ ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัคาํร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือทาํการนัดหมาย ** 
    

อตัราน้ีรวมบริการ 
 คาาตัว๋ ครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ อวี ีอ แอร ์ชัน้ประหยดั   สน้ทาง กรุง ทพฯ-ลอนดอน (ฮทีโทรว)์-กรุง ทพฯ 
 คาาโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทาานตาอหนึ่งหอ้ง), คาา ขา้ชมสถานทีต่าาง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ, คาาอาหารและ

 ครื่องดื่มตามรายการ, คาารถรบัสางระหวาางนํา ทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คาาภาษสีนามบนิทุกแหางทีม่ ี
 คาามคัคุ ทศกข์องบรษิทัจากกรุง ทพฯ ทีค่อยอาํนวยความสะดวกทาานในระหวาางการ ดนิทางจากกรุง ทพฯ 
 คาาประกนัอุบตั ิหตุคุม้ครองในวง งนิทาานละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึง่ ดก็อายุตํ่ากวาา 1 ปี และผูใ้หญาอายุ กนิ 75 ปี 

วง งนิคุม้ครอง 500,000 บาท ( ฉพาะคาารกัษาพยาบาล ทาานัน้ ไมาไดร้วมถงึคาาใชจ้าายอื่นๆ อนั กดิจากอุบตั ิหตุ อาท ิคาาตัว๋
โดยสาร, คาาทีพ่กั, คาาอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้ ป็นไปตาม งื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คาาภาษน้ํีามนั ชือ้ พลงิและคาาประกนัภยัการ ดนิทางทีม่กีาร รยีก กบ็จากสายการบนิ ซึง่ ป็นอตัรา รยีก กบ็ ณ วนัที ่ 2 
พ.ย.61 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คาาน้ําหนกัของกระ ป๋า ดนิทางในกรณีที ่กนิกวาาสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัตาอทาาน) 
 คาาธรรม นียมการทาํหนงัสอื ดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าองักฤษและค่าบริการด้านเอกสารและการนัดหมายทาํวีซ่า ท่านละ 4,900 บาท (ชาํระ

พรอ้มค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนออกเดินทาง)  
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนออกเดินทาง) 
 คาาแปล อกสารสาํหรบัการยื่นวซีาาทีจ่ะตอ้งแปลจากศนูยก์ารแปล ทาานัน้ (จาํนวนหรอือตัราคาาแปล ขึน้อยูากบัรปูแบบและ

จาํนวน อกสารของแตาละบุคคล ซึง่ไมา กีย่วกบัคาาบรกิารและคาาธรรม นียมการยื่นวซีาา) 
 คาาวซีาา รางดาวนหรอืบรกิารพ ิศษอยาางอื่น กีย่วกบัวซีาา 
 คาาบรกิารทปิพนกังานยกกระ ป๋าทุกแหาง  
 คาาใชจ้าายสาวนตวันอก หนือจากรายการทีร่ะบุ  ชาน คาา ครื่องดื่มและคาาอาหารทีส่ ัง่ พิม่ องคาาโทรศพัท ์คาาซกัรดีฯลฯ 
 คาาอาหารทีไ่มาไดร้ะบุไวใ้นรายการ 



 

 

 คาาน้ําดื่มระหวาางทวัร ์(ไมาไดแ้จกน้ําดื่มระหวาางทวัร)์ 
 คาาทาํใบอนุญาตทีก่ลบั ขา้ประ ทศของคนตาางชาต ิหรอื คนตาางดา้ว 
 คาาประกนัภยัการ ดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอื หตุรา้ยแรงในตาางประ ทศทีน่อก หนือจากประกนั

อุบตั ิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ทาานสามารถซือ้ประกนั พิม่ ตมิได้ 
 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอ กบ็ งนิคาามดัจาํ ป็นจาํนวน 20,000 บาทตาอผูโ้ดยสารหนึ่งทาาน สาํหรบัการจองทวัรส์าวนที ่หลอืจะ
ขอ กบ็ทัง้หมดกาอน ดนิทางอยาางน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนื งนิคาามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
o หากมกีารยก ลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทักาอน ดนิทางอยาางน้อย 45 วนัทาํงาน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนื งนิ

ทัง้หมด 
o หากผูโ้ดยสารทาานใด ยื่นวซีาาแลว้ไมาไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคาามดัจาํที ่20,000.- บาท และคาาวซีาาตามที่

สถานทตู รยีก กบ็ 
o หากผูโ้ดยสารทาานใดว้ซีาาผาานแลว้แจง้ยก ลกิกาอนออกตัว๋โดยสาร ครื่องบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคาามดัจาํ  
 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีาร ปลีย่นแปลงตามความ หมาะสม  น่ืองจากความลาาชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในตาางประ ทศ  

 หตุการณ์ทางการ มอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผู ้ดนิทาง ป็นสาํคญั 
 กรณีทีม่กีาร กดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประ ทศไทยและตาางประ ทศทีผู่ ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากม ีหตุการณ์ตาางๆ  กดิขึน้และมี

 หตุทาํใหก้าร ดนิทางไมาสามารถออก ดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื งนิ จนกวาาจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหนาวยงานจากตาางประ ทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิตาอวาาสามารถคนื งนิได ้ 

 บรษิทัฯจะไมารบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคน ขา้ มอืงหา้มผู ้ดนิทาง  นื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนํา ขา้
ประ ทศ   อกสาร ดนิทางไมาถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิาอไปในทาง สือ่ม สยี  หรอืดว้ย หตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
 ขา้ มอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมาอาจคนื งนิใหท้าานได ้ไมาวาาจาํนวนทัง้หมดหรอืบางสาวน 

 บรษิทัฯ จะไมารบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีาา อนัสบื นื่องมาจากตวัผูโ้ดยสาร อง 
 บรษิทัฯ จะไมารบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคน ขา้ มอืงของประ ทศไทยงดออก อกสาร ขา้ มอืงใหก้บัชาวตาางชาต ิหรอื คน

ตาางดา้วทีพ่าํนกัอยูาในประ ทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไมารบัผดิชอบตาอกรณี กดิการสญู สยี, สญูหายของกระ ป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนั กดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะ ป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบตาอการสญูหายหรอื สยีหาย
ของสมัภาระใบใหญาในวง งนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไมารบัผดิชอบกรณี ทีย่วบนิลาาชา้หรอืยก ลกิ ทีย่วบนิ 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประ ทศ น้ําหนกัของกระ ป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวาามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยูากบัขอ้กาํหนดของแตาละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มารบัภาระความรบัผดิชอบคาาใชจ้าายในน้ําหนกัสาวนที่
 กนิ 

 ในประ ทศตาาง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงค ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่าาง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดั จน
ใน รื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดย ฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้ น่ืองจากสขุภาพของคนสาวนรวม 

 กรณีทีท่าาน ดนิทาง ป็นครอบครวัใหญา หรอื ดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูล ป็นพ ิศษ 
(Wheelchair),  ดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไมาสะดวกในการ ดนิทาอง ทีย่วในระยะ วลา กนิกวาา 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิตาอกนั ทาานและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทาาน อง  นื่องจากการ ดนิทาง ป็นหมูาคณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํ ป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์ ป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดลาวงหน้าคาอนขา้งนาน หากวนั ดนิทางดงักลาาวตรงกบัวนัที่
สถานที ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลาวงหน้า หรอื การ ปิดรบัจองผาานทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะ ขา้
ชมไมาสามารถจองผาานระบบดงักลาาวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการ พื่อใหท้าานได ้ขา้ชมสถานทีด่งักลาาวใหไ้ด ้หรอื คนื งนิ
คาา ขา้ชมนัน้ ๆ ตาม งื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประ ทศนัน้ๆ แตาหากมกีารลาาชา้ หรอื  หตุหนึ่ง หตุใดใน



 

 

ระหวาางการ ดนิทาง  ป็นผลทาํใหท้าานไมาสามารถ ขา้ชมสถานทีด่งักลาาวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมามกีารคนื งนิใดๆ ใหแ้กาทาาน 
 น่ืองจากไดช้าํระคาา Reservation Fee ไปแลว้  

 หากชาวงที ่ดนิทาง ป็นชาวงอสี ตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหมา ซึง่ ป็นชาวงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิด ป็นสาวนใหญา ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณากาอนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตองักฤษ 
***การย่ืนวีซ่าองักฤษ ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS UK *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 20 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํา่กว่า 6 เดือน  

- โดยนบัวนั ริม่ ดนิทาง ป็นหลกั หากนบัแลว้ กนิ 6  ดอืนหนงัสอื ดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แตาหากนบัแลว้ตํ่ากวาา 6  ดอืน 
ผู ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอื ดนิทาง ลามใหมาทีก่องหนงัสอื ดนิทาง  

- หน้าหนงัสอื ดนิทางจะตอ้งมหีน้าวาางสาํหรบัวซีาาอยาางน้อยไมาตํ่ากวาา 3 หน้า   
- หากทาาน ปลีย่นหนงัสอื ดนิทาง ลามใหมา กรุณา ตรยีม ลาม กาาใหด้ว้ย น่ืองจากประวตักิาร ดนิทางของทาานจะ ป็น

ประโยชน์อยาางยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซีาา  
- ทาานทีม่ปีกหนงัสอื ดนิทางกรุณาถอดออกและไมาจาํ ป็นตอ้งสางใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไมา

รบัผดิชอบตาอปกหนงัสอื ดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   
(ไม่จาํเป็นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ท่ีศนูยย่ื์นได้เลยเพือนําลงระบบส่งสถานทูต) 
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุํา่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํ นาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปล ป็นภาษาองักฤษ  
- หาก ดก็อายุไมา กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยูาถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํ นาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปล ป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o สาํ นาทะ บยีนสมรส กรณีทาานทีส่มรสแลว้  
o สาํ นาใบ ปลีย่นชื่อ กรณีทาานทีม่กีาร ปลีย่นชื่อ 
o สาํ นาใบ ปลีย่นนามสกุล กรณีทาานทีม่กีาร ปลีย่นนามสกุล 
o สาํ นาใบหยาา กรณีทาานทีห่ยาาแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูองักฤษไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า แต่สามารถใหด้งึเล่มในวนัยื่น

ได ้แต่จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามทีศ่นูยย์ื่นวซี่าเรยีกเกบ็  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกั

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การแปลเอกสารจะตอ้งแปลจากศนูยแ์ปล ซึง่มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ขึน้อยู่กบัเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปลสามารถ

ตรวจสอบกบับรษิทัทวัรไ์ด ้หรอืผูเ้ดนิทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลมาไดเ้ช่นกนั (กรณีทีม่เีอกสารทีต่อ้ง
แปล) 

4. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา
ของสถานทตูง่ายขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทาง เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของทา่น 



 

 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยูา ป็นภาษาองักฤษ ทาานัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละ อยีดการ
 ขา้ทาํงาน, อตัรา งนิ ดอืน, ตําแหนางงาน  ป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดั ป็นภาษาองักฤษ ทาานัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหนาง, 
อตัรา งนิ ดอืนในปัจจุบนั, วนั ดอืนปีที ่ริม่ทาํงานกบัหนาวยงาน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลาและสาํ นาบตัรประจาํตวั
ราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํ นาทะ บยีนการคา้ หรอื สาํ นากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํ นาหนงัสอืรบัรอง
ความ ป็น จา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมาตํ่ากวาา 3  ดอืน พรอ้มฉบบัแปล ป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมามอีาชพีหรอื ป็นแมาบา้น ใช ้อกสารการทาํงานและการ งนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํ นาทะ บยีนสมรส+ฉบบั

แปลภาษาองักฤษ 
 หากสมรสโดยไมาจดทะ บยีน ใช ้อกสารการทาํงานและการ งนิของสาม ีพร้อม แสดงสาํ นาทะ บยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํ นาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้ พือ่แสดงความสมัพนัธก์าร ป็นสาม-ีภรรยา   หากไมามบีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จง กีย่วกบัความสมัพนัธก์าร ป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะ บยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคาาใชจ้าาย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการ งนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมาย ป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองคาาใชจ้าาย
ใหแ้กาผู ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดย บือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์มาสามารถสบืได ้หรอืไมา ป็นความจรงิ ทาานอาจถกูปฏ ิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซีาาน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความ ป็นนกั รยีน หรอื นกัศกึษา จากโรง รยีนหรอืจากสถาบนั   ป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื สาํ นาสมุดรายงานประจาํตวันกั รยีนหรอืสาํ นาบตัรนกั รยีน กรณี ป็น ดก็ ลก็ พรอ้ม
ฉบบัแปลภาษาองักฤษ  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้สาํ นา สมุดบญัช ีงนิฝากออมทรพัยส์าวนตวัแสดงชื่อ จา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถาายสาํ นา ทุกหน้า และปรบั

สมุดอพั ดทถงึ ดอืนปัจจุบนัทีส่ดุ ทาาทีจ่ะทาํได ้พรอ้มสาํ นาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อ จา้ของบญัช ี 
- หากมกีารตาอ ลามจากสมุด ลาม กาา กรุณาสาํ นาหน้าแรกทีม่ชีื่อ จา้ของบญัชขีอง ลาม กาาทีต่าอ พรอ้มกบัตวั ลขบญัช ีงนิ

ฝาก ป็นปัจจุบนั 
- กรณีม ีงนิฝากในบญัชน้ีอย กนิไปใน 1  ลาม กรุณาแสดงสาํ นาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิ ชาน บญัช ีงนิฝากประจาํ 

 ป็นตน้ 
- หนงัสอืรบัรองการ งนิจากธนาคาร โดยขอ ป็น ลขทีบ่ญัช ีดยีวกบัสาํ นาสมุดบญัช ีงนิฝากทีนํ่ามาแสดง 
- กรณีที ่ดนิทาง ป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซีาา ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั 

และทาํจดหมายรบัรองคาาใชจ้าายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบคุวามสมัพนัธช์ีแ้จงตาอสถานทตู ป็นลายลกัษณ์อกัษร
ดว้ย  อยาางไรกต็ามโดย ฉพาะคูาสาม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํ นาสมุดบญัชกีาร งนิสาวนตวัประกอบดว้ยแมว้าาจะจดทะ บยีน
สมรสแลว้กต็าม หากมกีาร งนิในบญัชน้ีอย ฝา ายทีม่กีาร งนิมากกวาาจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองธนาคาร 1 ฉบบั และทาํ
จดหมายรบัรองการ งนิพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงตาอสถานทตู ป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูลาํเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุํา่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 



 

 

- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
 ดนิทางไปตาางประ ทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคาาใชจ้าายและยนิดชีด ชยคาา สยีหายทีอ่าจจะ กดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอาํ ภอตน้สงักดั ป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้า ป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล ป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการ งนิของมารดา พื่อรบัรองแกาบุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร ดนิทางไป
ตาางประ ทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคาาใชจ้าายและยนิดชีด ชยคาา สยีหายทีอ่าจจะ กดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอาํ ภอ
ตน้สงักดั ป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้า ป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล ป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการ งนิของบดิา พื่อรบัรองแกาบุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร ดนิทางไปตาางประ ทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองคาาใชจ้าายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีด ชยคาา สยีหายที่
อาจจะ กดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอาํ ภอตน้สงักดั ป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้า ป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
 ป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการ งนิของบดิา พื่อรบัรองแกาบุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํ นาใบหยาา และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละ อยีดวาาฝา ายใด ป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปล ป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิ บอืนขอ้ ทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห ้ดนิทาง ขา้ประ ทศในกลุาม ชง กน้ ป็นการถาวร และถงึแมว้าา
ทาานจะถูกปฏ ิสธวซีาา สถานทตูไมาคนืคาาธรรม นียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหมากต็อ้งชาํระคาาธรรม นียม
ใหมาทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุาม รยีกสมัภาษณ์บางทาาน ทางบรษิทั ขอความราวมมอืในการ ชญิทาานไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแตางกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสาง จา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอด วลาและหากสถานทตูขอ
 อกสาร พิม่ ตมิ ทางบรษิทัฯใคราขอรบกวนทาานจดัสาง อกสารดงักลาาว ชานกนั 
***    กรณีทีท่าานยก ลกิการ ดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีาาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยก ลกิวซีาาของ
ทาาน  น่ืองจากการขอวซีาาในแตาละประ ทศจะถูกบนัทกึไว ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***    มื่อทาานไดช้าํระ งนิคาามดัจาํหรอืทัง้หมด ไมาวาาจะ ป็นการชาํระผาานตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวาาทาานรบัทราบและยอมรบัใน งื่อนไขตาาง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอื ดนิทางในระหวาางการยื่นวซีาา ทาานตอ้งแจง้ความจาํนงแกาบรษิทัทวัรใ์หท้ราบลาวงหน้า แตาหาก
กรณีทาานทีต่อ้งใชห้นงัสอื ดนิทางกาอนกาํหนดวนัยื่นวซีาาและทาานไมาสามารถนําหนงัสอื ดนิทางมาแสดงไดท้นั ทาานนัน้จะตอ้งมา
ยื่น ดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตู ชาน ดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณา ฉพาะทาานทีม่ ีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะ ดนิทางไปทาอง ทีย่วยงัประ ทศ
ตามทีร่ะบุ ทาานัน้ การปฏ ิสธวซีาาอนั นื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซีาาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซีาาทาอง ทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื งนิ โดยจะหกัคาาใชจ้าายที ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้าานหลงัจากทวัรอ์อก ดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการ ดนิทางอาจ ปลีย่นแปลงไดต้ามความ หมาะสม ทัง้นี้จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้ดนิทาง
 ป็นหลกั          

         
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กรอกข้อมลูตามความจริงเบือ้งต้น สาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าองักฤษ และกรณุากรอกเป็น
ตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ 
กรณุาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมลูเหล่าน้ีจะเป็นข้อมลูท่ีถกูนําไปกรอกลง Application 
Online เม่ือทาํการ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันัน้ขอให้แจ้งตาม
ความเป็นจริงท่ีสดุของผูส้มคัรแต่ละบคุคล มิเช่นนัน้อาจถกู black list หรือเสียเวลาในการ
ทาํนัดหมายใหม่หรือมาอีกครัง้รวมถึงการชาํระค่าวีซ่าใหม่อีกครัง้ 

 

 

1.  ช่ือ-สกุล .................................................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิมหรืออ่ืนๆท่ีเคยใชห้รือกรณีมีการเปล่ียนช่ือ หรือกอ่นแตง่งาน ......................................................... 

2.  มีหนังสือเดินทางเลม่เกา่หรือไม ่        ไมมี่         มี (โปรดระบุรายละเอียด) หมายเลขหนังสือเดินทางเลม่เกา่ ..... 

     .....................................  วนัท่ีออกหนงัสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุ ............................ 

3.  สถานภาพ       โสด      แตง่งานจดทะเบียน      แตง่งานไมจ่ดทะเบียน      หยา่        หมา้ย 

    

4.  ช่ือ-สกุล คูส่มรส .............................................................. นามสกุลกอ่นแตง่งาน .......................................... 

     วนั-เดือน-ปี เกิดคูส่มรส  .................................... สถานท่ีเกิด .............................. เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่.........  

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

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  



 

 

5.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั  ............................................................................................................................................ 

 .............................................................................  รหสัไปรษณีย ์................................... 

    ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น ................................................................................................................................ 

 ..............................................................................  รหสัไปรษณีย ์................................... 

     โทรศพัทบ์า้น ......................  โทรศพัทมื์อถือ ......................  

 อาศยัอยูม่าก่ีปี ...............................................  E-Mail: ……….………….……………… 

  บา้นตนเอง      อาศยัอยูก่บัครอบครัว  บา้นเชา่  อ่ืนๆ โปรดระบุ .............................. 

 

6.  ช่ือสถานที่ ท  างาน ........................................................................................................................................ 

 (ชี้ แจงเก่ียวกบักิจการท่ีท า หรือสินคา้ที่ ขายวา่เก่ียวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกิจการหรือลูกจา้ง) 

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

ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน ..................................................................................................................................... 

 .......................................................................................  รหสัไปรษณีย ์................................................... 

 โทรศพัทห์มายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี)......................... 
ต าแหน่งหนา้ที่   .......................................................................................................................................... 

ลกัษณะงานท่ีดูแลอยู ่..................................................................................................................................  

วนัท่ีเขา้ท างาน / วนัเร่ิมเขา้ศึกษา ............................................  เงินเดือน ...................................................... 

กรณีศึกษาอยู ่/ สถานที่ ศึกษา .......................................................................................................................

ท่ีอยูส่ถานศึกษา .......................................................................................................................................... 

ศึกษาระดบัชัน้ / หลกัสูตร .......................................................................................................   

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ............................................... 

 

7.  คา่ใชจ้า่ยครอบครัวตอ่เดือน .................................................... ใหค้รอบครัว+ภรรยา+ลูก ................................  

8.  ทา่นมีเงินออมหรือไม ่        ไมมี่          มี โปรดระบุ ............ 



 

 

 (ถา้มี กรุณากรอกใหเ้รียบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งน าไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน์)  

 ออมทรัพย ์ธนาคารอะไร ......................................................... เทา่ไหร่ ......................................................... 

     ฝากประจ า ธนาคารอะไร ........................................................ เทา่ไหร่ ......................................................... 

 หุน้หรือหลกัทรัพย ์.................................................................. เทา่ไหร่ ........................................................ 

 

 

9.  ช่ือ-นามสกุล บิดา  ......................................................... วนั-เดือน-ปีเกิด ...................................................... 

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานที่ เกิด .......................................................... 

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 
  

 ช่ือ-นามสกุล มารดา  ...................................................... วนัเดือนปีเกิด ...................................................... 

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานที่ เกิด .......................................................... 

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 

10.  กรณีท่ีผูเ้ดินทางเป็นผุมี้รายไดน้อ้ย / เป็นบุตร / เป็นผูท่ี้ไมมี่รายได ้/ เป็นผูท่ี้ตอ้งมีผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ย โปรดระบุ ช่ือ-

 สกุลผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์ 

 ผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางของทา่นคือ .................................................................................................

 ความสมัพนัธ ์.....................................................  ท่ีอยูผู่ร้บัรองคา่ใชจ้า่ย .................................................... 
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