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ลอนดอน – หมู่บ้านไบบุร่ี – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด – ยอร์ค 
ปราสาทเอดินเบิร์ก – ทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์ – สแตรทฟอร์ด – บ้านเชคสเปียร์ส  

คาร์ดิฟท์ – โรมันบาธส์ – สโตน์เฮนจ์ – เอ้าท์เล่ต์ – อ๊อกฟอร์ต – ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน 

**พิเศษ**  :  เป็ดยา่งโฟรซี์ซนั / อาหารไทย / Fish & Chips   

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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กำหนดการเดินทาง 12-20 ก.ค. / 11-19 ส.ค. / 22-30 ก.ย. (109,900.-) 

 12-20 ต.ค. / 16-24 ต.ค. / 4-12 ธ.ค.  (109,900.-) 

 27 ธ.ค. 2565 - 4 ม.ค. 2566 (115,900.-) 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 
วันแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ – ลอนดอน  (อังกฤษ)   
 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ชั้นที ่4  ผูโ้ดยสารขาออก  ประตูทางเขา้ที ่3 

เคาน์เตอร์แถว D  สายการบนิไทย แอร์เวย์  (TG ... THAI AIRWAYS) ....   
เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ ทวัร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทวัร์ ณ จุดนัดพบ 

❖ บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของคณะ 

❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเชค็อิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน 

พร้อมได้จดัเตรยีมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มนำติดตัวถือขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซ้ือภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านัน้ 
❖  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไมม่ีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทุกทา่นกรุณาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ำหนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 

 
วันทีส่องของการเดนิทาง ลอนดอน – หมูบ่า้นไบบุรี ่–  

 เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – แมนเชสเตอร์ 
 

01.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  โดยเที่ยวบินที่  TG 910 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ  12 ชัว่โมง 50 นาที) 

07.15 น. เดินทางถึง กรุงลอนดอน เมืองหลวงของอังกฤษ และสหราชอาณาจกัร  

(เวลาองักฤษ ... ฤดูหนาว (พ.ย.-มี.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  7 ชัว่โมง) 

(เวลาองักฤษ ... ฤดูรอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นไบบรุี่ (Bibury Village) เป็นหมู่บ้านแสนสวยเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในแคว้น 

Gloucestershire เขตคอทส์โวลส ์ (Cotswolds) จดัว่าเป็น The Most beautiful village in 

England จากนั้น มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชม บ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณข์องหมูบ่้านแห่งนี้ นั่น

คือกระท่อมหินโบราณ ทีเ่รียงรายกันยาวไปเปน็แถว 

มีชื่อว่า Arlington Row ซึ่งกระท่อมเหล่านี้เคยเป็นที่

พักของคนที่ทำอาชพีทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17 

ชมโบสถ์อันเก่าแก่ อกีทั้งยงัมีถนนสวย ๆ ที่รายล้อม

ด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง และเป็นอีกหนึ่ง

หมู่บ้านท่ีนับว่าสวยไม่แพ้ใคร ฉากหลังสุดแสนโร

แมนติก ที่ถูกใช้ประกอบฉากให้ภาพยนตร์ชื่อดงั อย่าง Bridget Jones's Diary อีกด้วย 

(ระยะทางประมาณ  180  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง) 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร ์ (BOURTON ON THE WATER) หนึ่งใน 

Cotswold Village ท่ีมีชื่อเสียงในเมือง 

Gloucestershire ท่านจะได้สัมผัสทิวทศัน ์ ที่ได้ชื่อว่า

เป็นบรรยากาศแบบอังกฤษแท้ ๆ บ้านที่นี่จะสร้าง

ด้วยหินคอทสวอลด ์ (Cotswold) ทั้งหมู่บ้านสวยงาม 

กลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นเอกลักษณค์ู่แม่นำ้ Wind 

rush จากนั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเบอร์ตัน 

ออน เดอะ วอเตอร์ ซึ่งเคยเป็นฉากในภาพยนตรช์ื่อดังหลายเรื่อง รวมทั้งแฮร์รี่ พ็อตเตอร์ ก็

ได้มาถ่ายทำ ณ เมืองแห่งนี้ เช่นกัน 

(ระยะทางประมาณ  23  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  30 นาท)ี 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองศูนยก์ลางแห่งอุตสาหกรรม และการขนส่ง และเป็น

ที่ต้ังของสโมสรฟุตบอลระดับโลกแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด  

(ระยะทางประมาณ  227  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคารไทย    (**พเิศษ** ... อาหารไทย) 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  หรือเทียบเทา่ 

 
วันทีส่ามของการเดนิทาง       แมนเชสเตอร์ – ยอร์ค – เอดนิเบริ์ก  (สกอ็ตแลนด์) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าสนามของสโมสร MAN-U (ถ้าไม่มีการแข่งขันฟุตบอล

ในวันท่ีไปถึง) พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ภายใต้สัญลักษณ์ปศีาจ

แดง อันเป็นตราของสโมสรยอดนิยมระดับโลก ที่ร้าน MEGA STORE  
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค ตั้งอยู่ตอนเหนือของประเทศอังกฤษ เมืองที่มีปราสาทมากมาย 

จนได้รบัขนานนามว่า เมืองแหง่ปราสาท ซึ่งเคยถกูปกครองโดยโรมันมานานกว่า 300 ปี ซึ่ง

ในปจัจุบนัจะปรากฏซากโบราณของกำแพงเมืองเก่า, โบสถ์เก่า, บ้านเรือนเก่าแบบโรมัน 

(ระยะทางประมาณ  118  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ดินแดนของสก็อตแลนดท์ี่ เมืองเอดนิเบริ์ก เมืองหลวงและศูนยก์ลาง

วัฒนธรรมของสกอ็ตแลนด ์ ตั้งแต่ศตวรรษที่  15 และได้รับสมญานามว่า “ATHENS OF THE 

NORTH“ ดินแดนท่ีตั้งอยูใ่นพื้นทีท่ี่สวยงาม  

(ระยะทางประมาณ  325  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง 45 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  HOLIDAY INN  หรือเทียบเทา่ 

 
วันทีส่ีข่องการเดนิทาง    เอดนิเบริ์ก – วนิเดอร์เมียร์ – เบอร์มิง่แฮม 
 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถนนรอยลัไมล์ (มีความยาว 1 ไมล์อันเป็นที่มาของชื่อถนนสายสำคัญ) ถนน

สายสำคัญที่เชื่อมต่อ ระหว่างพระตำหนกัโฮลีรู่้ดเฮา้ส์ กับปราสาท เอดนิ

เบริ์ก ซึ่งสองข้างทางเป็นที่ต้ังของรฐัสภา และสถานที่สำคัญ นำท่านชม

บริเวณด้านหน้าของ พระตำหนกัโฮลีรู่้ดเฮา้ส์ ท่ีประทบัของ พระราชินี

พระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 ในช่วงฤดูร้อนเมื่อเวลาเสด็จเยือนสก๊อตแลนด์ 

และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรี่แห่งสก๊อต จากนั้น นำท่านชม 

ปราสาทเอดนิเบริ์ก อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูงมองเห็นเด่น   

เป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริยส์ก๊อต และเคยถูก

ทำลายลงหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็ได้รบัการบูรณะและสร้างใหม่ ให้กลับคืน

สู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครั้งสุดท้ายในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอเตอร์ 

สก๊อต นักปราชญช์าวสก๊อต นำชมห้องต่าง ๆ ภายในอาทิ ห้องหุ่นจำลอง 

และห้องแสดงมหามงกุฏ ที่แสดงเหตกุารณ์นับตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ของ

ปฐมกษัตรยิ ์ตลอดจนเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองวนิเดอร์เมียร์  ย่านเลค้ดสิทรคิ อุทยานแหง่ชาตทิีไ่ดร้ับการขนานนามวา่

ดแีละสวยทีสุ่ดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุม

ทะเลสาบถึง 16 แห่ง ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศ ที่มี

ชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษ ตั้งอยู่กลางหุบเขา และ

ต้นไม้ โอบล้อมด้วยทะเลสาปเขียวสดใส งดงามใน

บรรยากาศโรแมนติค 

(ระยะทางประมาณ  241  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 30 นาท)ี 
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(*****  อาหารคำ่  ....  อสิระตามอัธยาศัย  ....  ไมร่วมอยูใ่นรายการ  *****) 
 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์มิ่งแฮม 

(ระยะทางประมาณ  252  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  หรือเทียบเทา่ 

 
วันทีห่า้ของการเดนิทาง    เบอร์มิง่แฮม – สแตรทฟอร์ด – คาร์ดฟิท์  (เวลส์) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด-อะพอน-เอวอน เมอืงนี้เป็นเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ    

เอวอน ถึงได้ถกูเรียกว่าเมอืง Strattford upon Avon เป็นเมืองเกิดของวิ

ลเลี่ยมเช็คสเปียร์ ศิลปนินักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดงัของอังกฤษ ด้วย

ผลงานท่ีท่านรู้จกั อาท ิโรมิโอแอนด์จูเลียส, เวนิสวานิช ฯลฯ จากนั้น นำ

ท่านเดินเล่นชมเมืองสแตรทฟอร์ด ซึ่งร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ โบสถ์

เก่าแก่ ที่งดงามริมฝั่งแม่น้ำเอวอนอันเงียบสงบ บ้านเกิดของกวีเอกเชคส

เปียร์ ชมบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความอ่อนหวานของตำนานเชคส

เปียร์ ผ่านชมโบสถ์เกา่แก ่ The Holy Trinity Church จากนั้น ถ่ายรูปคู่ บา้นเชคสเปียรส์ 

สถานที่ในประวัติศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกวีเอกผู้นี ้ จากนัน้ มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หรือ

เลือกซื้อสินค้าตามร้านค้าที่ตกแต่งน่ารกั ๆ ในสไตล์บ้านในเทพนิยาย 

(ระยะทางประมาณ  63  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำทา่นเดินทางสู่ เมืองคาร์ดฟิท์ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ 1 ใน

เครือจักรภพ และยงัเป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเลไอรชิ อดีตยงัเคยเป็น

เมืองที่ส่งออกถ่านหินมากที่สุดเมืองหนึ่ง จากนั้น นำท่านถ่ายรูป

บริเวณ ปราสาทคาร์ดฟิท์ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดิมเป็นท่ีพำนัก

ของขุนนางผู้ปกครองเมือง แต่ปัจจุบนัเป็นพิพิธภัณฑ์ ผ่านชมศาลา

ว่าการเมือง, สวนสาธารณะคาเธย ์สนามกีฬามลิเลนเนียม อาคารที่ทำการของรัฐ 

(ระยะทางประมาณ  160  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 30 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  BRISTOL  หรือเทียบเทา่ 

 
วันทีห่กของการเดนิทาง คาร์ดฟิท์ – บาธส์ – สโตนเฮนจ์ 

 ชอ้ปปิง้เอา้ท์เลต่์ – ออ๊กฟอร์ด 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธส์  ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุ ตั้งแต่เมื่อครั้งโรมันเรอืง

อำนาจจากหลักฐานบ่อน้ำพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู ่

ทำให้บาธส์ได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในป ี

ค.ศ.1987 ดินแดนแห่งอาณาจกัรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษ  เมื่อ

กว่า 2,000 ปีมาแล้ว จากนั้น นำท่านชม พพิธิภัณฑ์นำ้แรร่อ้นโรมัน ท่ี

ชาวโรมันสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่เมื่อ 2,000 ปีท่ีแล้ว โดยอาศยัน้ำ

จากบ่อน้ำธรรมชาติที่จะมีน้ำไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง วันละประมาณ 

1,250,000 ลิตร มีความรอ้นถึง 46 องศาเซลเซียส ซึ่งมีประวัติการค้นพบ

ที่น่าสนใจปจัจุบนั เป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คอื บริเวณที่เป็นที่ตั้ง

ของบ่อแร่ร้อนคิงส์ ส่วนทีส่อง คอื บริเวณวัด และสว่นที่สาม คอื บริเวณที่

เปิดบริการให้นักท่องเที่ยว หรือชาวเมอืงใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่าย

น้ำ บ่อน้ำแร่เย็น–ร้อน หอ้งอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath  

(ระยะทางประมาณ  23  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  30 นาที) 

 จากนัน้  นำท่านเดินทางสู ่สโตนเฮนจ์ วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษ และยงัเปน็ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ของโลกยุคเกา่ สร้างขึ้นเมื่อ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล 

โดยปัจจุบนั ก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าสิ่งเหล่านี้ถูก

สร้างมาเพือ่อะไร แต่จากที่พบแล้วทำให้ทราบได้ว่าผู้ที่

สร้างนั้น จะต้องเป็นผู้มีอำนาจมากทีเดยีว เพราะต้อง

ขนหินสีฟ้ามาจากเวลส์เพือ่สร้างสโตนเฮนจ์ 

(ระยะทางประมาณ  62  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคารพื้นเมือง 

(***  ลิม้รสกับอาหารประจำชาตอิังกฤษ ....  

ฟชิแอนดช์ิป  Fish & Chips  ***) 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ บสิเตอร์ เอา้ท์เลท (เวลาทำการวันจนัทร-์วันอาทิตย ์ เวลา 10.00น.–19.00น.) 

ซึ่งเป็นเอ้าท์เลทขนาดใหญ่ สวรรค์ของนักช้อปปิ้งทั้งหลาย  

(ระยะทางประมาณ  127  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ  2 ชั่วโมง) 

จากนั้น มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยทั้งวนั เลือกซื้อสินคา้เเบรนด์เนมราคาถูก

มากกว่ารอ้ยเเบรนด์ อาทิเช่น Bally, Cath Kidston, Diesel,     Tag Heuer, Miss Sixty, 

Energie, Samsonite, Kipling, Prada, Puma, Gucci, 

Fred Perry, Burberry, Paul Smith นอกจากนีย้งัมี

ร้านบตูิก ร้านขายของเฉพาะอย่าง ซึ่งโดดเด่นเเละดทีี่สุดเเห่งหนึ่งในยุโรป ซึ่งจะทำให้ท่านได้

จบัจ่ายซื้อของอย่างจุใจเเละประทบัใจเป็นอย่างมาก 

 

 (*****  อาหารคำ่  ....  อสิระตามอัธยาศัย  ....  ไมร่วมอยูใ่นรายการ  *****) 

 

http://www.bicestervillage.com/en/brand-directory/brands/bally
http://www.bicestervillage.com/en/brand-directory/brands/cath-kidston
http://www.bicestervillage.com/en/brand-directory/brands/diesel
http://www.bicestervillage.com/en/brand-directory/brands/tag-heuer
http://www.bicestervillage.com/en/brand-directory/brands/miss-sixty-energy
http://www.bicestervillage.com/en/brand-directory/brands/miss-sixty-energy
http://www.bicestervillage.com/en/brand-directory/brands/samsonite
http://www.bicestervillage.com/en/brand-directory/brands/kipling
http://www.bicestervillage.com/en/brand-directory/brands/prada
http://www.bicestervillage.com/en/brand-directory/brands/puma
http://www.bicestervillage.com/en/brand-directory/brands/gucci
http://www.bicestervillage.com/en/brand-directory/brands/fred-perry
http://www.bicestervillage.com/en/brand-directory/brands/burberry
http://www.bicestervillage.com/en/brand-directory/brands/paul-smith
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จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองออ๊กฟอร์ด เป็นเมืองที่ถูกยอมรับว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการศึกษา 

และเป็นเมืองการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งใน

โลก เป็นที่ต้ังของสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงระดบัโลก 

คือ มหาวิทยาลัย อ๊อกฟอร์ด (Oxford University) 

และยงัเป็นอดตีสถานศึกษาของผู้นำประเทศหลายๆ 

ประเทศทั่วโลก 

(ระยะทางประมาณ  86  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  HOLIDAY INN  หรือเทียบเท่า 

 
วันทีเ่จด็ของการเดนิทาง ออ๊กฟอร์ด – วทิยาลับไครส้เชริ์ช 

 ลอนดอน  (ชอ้ปปิง้ถนนออ๊กซฟ์อร์ด) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเข้าชม วทิยาลัยไครส้เชริ์ช CHRISTCHURCH 

COLLEGE วิทยาลัยท่ีใหญ ่ หรูหรา และมีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาวิทยาลัย

ในเครือ  อ๊อกซฟ์อร์ดทัง้หมด โดยสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1525 ในอดีต

วิทยาลัยแห่งนี ้ เป็นวิทยาลัยท่ีใช้สำหรับสอนเชื้อพระวงศ์ และขุนนางชน

ชั้นสูงต่าง ๆ อีกทั้งวิทยาลัยแห่งนี้ ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ 

เรื่อง “อลสิ ในดินแดนมหัศจรรย”์ และภาพยนตรท์ี่โด่งดังไปทั่วโลก

อย่างเรื่อง “แฮร์รี่ พอตเตอร์” ของ ผู้แต่ง เจ. เค. โรว์ลิ่ง อีกด้วย  

จากนัน้ นำท่านเข้าชมห้องอาหารที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก The Dining Hall  ซึ่งสร้างขึน้ตั้งแต่ป ี1529 เคย

เป็นฉากห้องอาหารสำหรบันกัเรียน Hogwarts (ในหนังเรื่อง HARRY 

POTTER) ซึ่งตอนนี้ ณ ที่แห่งนีก้็ยังคงใช้เป็นห้องอาหารสำหรับอาจารย์

และนักศึกษาของที่นี่อยู ่ ภายในจะตกแต่งไปด้วยภาพวาดของเหล่า

นักเรยีนท่ีมีชื่อเสียงของวิทยาลัยไคร้สเชิร์ช ตั้งอยู่รอบ ๆ หอ้ง หนึ่งในนั้น

ก็คือ Lewis Carrol นักเขียนเรื่อง Alice’s Adventures in Wonderland 

ก็ได้ใช้ห้องอาหารแห่งนี้ในการเขียนเรือ่งของเขาด้วย อิสระให้ท่านเดิน

เก็บภาพความสวยงามภายในวิทยาลัยแห่งนี้ 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน เป็นผู้นำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น 

และเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก ถอืกันว่าเป็นเมืองสากลหลกัของโลก 

(ระยะทางประมาณ  104  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งบนถนนออ๊กซ์ฟอร์ด ของกรุงลอนดอน ให้ทา่นได้เพลิดเพลินเลือก

ซื้อสินค้าชั้นนำของลอนดอน ซึ่งเป็นย่านที่มีร้านค้าและสินค้ายี่ห้อดงัมากมาย เช่น สินค้า

ภายในร้าน MARK & SPENCERS, NEXT, BALLY เป็นต้น หรือจะเลือกช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า

ใหญ่อย่างห้าง SELFRIDGES 
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18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  NOVOTEL  หรือเทียบเทา่ 

 
วันทีแ่ปดของการเดนิทาง    ลอนดอน – กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเที่ยวชมมหานครลอนดอน โดยเริ่มจาก จตุรัสทราฟัลกา้ร์ ท่ี

รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ แล้วเข้าสู่จัตุรสัรัฐสภา ผ่านชม 

พระราชวังเวสทม์นิส์เตอร์ ที่ต้ังของรัฐสภาองักฤษมาตั้งแต่ต้น

ศตวรรษที่ 16 และ หอนาฬกิาทีรู่้จกักันดีในนาม “บิก๊เบน”  ที่มีความ

สูง 320 ฟตุ ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปดัใหญ่

ที่สุดในโลก ผ่านชม มหาวหิารเซนตป์อล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 

2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชาย

ชาร์ล และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วผ่านไปชมศาลากลางเทศบาล

นครลอนดอน ศนูยก์ลางการปกครองส่วนท้องถิน่มากว่า 800 ปี, 

เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ แล้วเข้าสู่ ถนนไวทฮ์อลล์ อาคารที่ทำการ

ของรัฐในปจัจุบัน, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรอีงักฤษ  

จากนัน้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ ลอนดอนบรดิจ์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมสแ์ห่งแรก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1209 

เป็นสะพานเดียวที่ให้คน และรถใช้ข้ามฟากได้ จากนั้น นำท่าน เขา้ชม

หอคอยลอนดอน สถานที่ท่ีเกิดเหตแุห่งประวัติศาสตร์อันเกรียงไกร 

ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็น

ป้อมปราการ ปราสาท ราชวัง คุก และแดนประหาร ปจัจุบันเป็น

พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลงั ชมมหามงกุฎอิมพี

เรยีล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดงัสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟ

ริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินอีลิซาเบธ” ประดบั

ด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้าย

คือ “คฑา” ประดบัด้วยเพชรเม็ดใหญ่ท่ีสุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” 

หรือ “คัลลินัน 1” หนักถงึ    530 กะรัต จากนัน้ นำท่านต่อสู่ที่ตั้งของ 

พระราชวังบัค้กิง้แฮม ท่ี ประทบัของพระเจ้าอลิซาเบธ

ที่ 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน ชมทหาร

รักษาพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพู่สี

ดำ แต่จะเปลี่ยนเป็นชุดสีเทาในฤดหูนาว จากนั้นเดิน

ทางผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์คสั เดิมเป็นวงเวียนท่ีบรรจบ

ของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลาง 

เป็นทีน่ิยมของหนุ่มสาว มานั่งพลอดรักกัน และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจนี 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร   

(**พเิศษ**...เปด็ยา่งรา้นดังที ่FOUR SEASON) 

บ่าย นำท่านสูจ่ัตุรัสทราฟัลล์การ์ ย่านการค้าและแหล่งช้อปปิ้ง ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า

ชั้นนำ เช่น หา้งแฮร์รอด ห้างเก่าแก่ของกรุงลอนดอน ร้าน BURBERRY ร้าน Debenhams ร้าน 

Fortnum & Masons จดัได้ว่าเป็นร้านที่ "ผู้ดี" มากที่สุดร้านหนึ่งในอังกฤษ มาร์คแอนดส์เปน

เซอร์ เน็กช์ เสื้อโค้ต เสือ้กันฝน ถุงมือ เสือ้กันหนาว สูท และเสื้อผ้าหน้าร้อน (ของอังกฤษ) 

17.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

21.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG 917 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ  11 ชัว่โมง 20 นาที) 

 
วันทีเ่กา้ของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ 
 

15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดภิาพ......... 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

*** หมายเหตุ :- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 

- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมอืงท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนือ่งมาจากเหตุการณส์ุดวิสัยตา่ง ๆ อาทิเช่น 

ภยัธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตตุ่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรัพยส์ินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

สนใจจองทัวร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 
 

สกลุเงิน  องักฤษ เวลส ์สก็อตแลนด ์ใชเ้งินสกลุ 

    ปอนด ์องักฤษ  (BRITISH POUND)  

 
ไฟฟ้า 220 โวลต ์.... ปลัก๊ 3 ตาแบน  
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อุณหภูมโิดยเฉล่ียในแตล่ะเดือน ณ เมืองต่างๆ ในทวีปยุโรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวียนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายุกต็าม  

บรษิัทฯ ขอแนะนำวา่ควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่กอ่นมาทำการจองทัวร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปทำศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดดัฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปยีกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

************************************************ 

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดีความ / การต้ังครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่นุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไมส่ามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเร่ืองของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ ไดท้ัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคุม 

ถือเปน็ความรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทัวร์ โปรดทำความเขา้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐานการทำวีซา่อังกฤษ 

 

1. หนังสือเดนิทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกนิกวา่ 6 เดือน  และเหลือหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. สำเนาบัตรประชาชน  โดยถา่ยสำเนาหนา้ -หลัง…2…ชุด   

3. สำเนาสูตบิัตร (กรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์)…2…ชุด  

(ตอ้งแปลเปน็ภาษาอังกฤษ และมีตราประทับรับรองจากรา้นแปลเอกสาร) 

4. สำเนาทะเบยีนบา้น....2...ชุด    

5. สำเนาทะเบยีนสมรส/ใบหยา่…2…ชุด  (ในกรณีแต่งงานแล้ว)  

6. สำเนาหลักฐานการเปลีย่นแปลงชือ่, นามสกุล…2…ชุด  (ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล)  

7. หลักฐานการทำงาน  

- พนักงานบรษิัท / ขา้ราชการ  ให้หนว่ยงานออกหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่ท่านรับจา้ง

อยู่…1 ชุด… (ระบวุันเขา้ทำงาน / ตำแหนง่ / เงนิเดอืน / ระยะเวลาที่จะเดนิทาง ....ใหห้นว่ยงานออก

จดหมายเป็นภาษาองักฤษ)  

- เกษียณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ 

- ประกอบธุรกจิสว่นตัว ถา่ยสำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไม่เกิน 1 เดือน) หรือหนังสือจด

ทะเบียนพาณิชย ์(ขอความกรุณาลงตราประทบัของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- นักเรียน / นักศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา (ระบเุป็นภาษาอังกฤษ)…1 ชุด… 

8. หลักฐานดา้นการเงนิ 

ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ หรอืฝากประจำ (ไม่รับบญัชีกระแสรายวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชี   

ไม่ควรต่ำกว่า 6 หลัก (หน้าชื่อเจ้าของบญัชี และตวัเลขย้อนหลัง UPDATE อย่างน้อย 6 เดือน)…1…ชุด        

(ควรเลือกบัญชีทีม่ีการเขา้ออกเงนิอยา่งสมำ่เสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบัญชีใหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงใหเ้หน็

วา่ทา่นมสีถานะการเงนิทีเ่พียงพอครอบคลุมกับคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง)  

9. กรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มบิดา/มารดา หรือเดนิทางไปกับบดิา/มารดา ทา่นใด

ทา่นหนึง่ จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการ

อนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรอืผูอ้ำนวยการ

เขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

อย่างละ…1 ชุด….จำเปน็ตอ้งแปลเปน็ภาษาองักฤษตอ้งมีตราประทับรับรองจากรา้นแปลเอกสาร) 

10. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีแอพหมอพร้อม) เพือ่เป็นการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว 

 

 **หมายเหตุ**   - คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร์ 

  - สำเนาเอกสารทุกฉบบั (...ลูกคา้จะเซน็ต์หรือไมเ่ซน็ต์กไ็ด.้..) 

 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเท่ียวยัง

ประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรอืผิดวตัถุประสงค์

ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง  *** 
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แผนทีศู่นย์ยืน่วีซา่ VFS อังกฤษ 

ที่อยู่  อาคารเดอะเทรนดี้ The Trendy (บีทีเอส นานา) ถ.สุขมุวิท ซ.สขุุมวิท 13 กรุงเทพฯ 
 

*** หมายเหตุ *** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน 

ทางสถานทูตอังกฤษไมอ่นุญาตใิหด้งึ

พาสปอร์ตในระหวา่งการยื่นคำรอ้ง 

- การสแกนลายนิว้มือทางศนูยย์ื่นวีซ่า 

VFS จะกำหนดวันสแกนลายนิว้มือให ้

ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ ต้องมา

ตามวันนดัหมายของทาง VFS เท่านั้น 

ซึ่งจะกำหนดการล่วงหน้า อย่างน้อย 

3 อาทิตยก์่อนการเดินทาง (ทางฝ่าย

ขายจะแจ้งวนัเวลาให้ท่านอีกครั้ง) 

- เอกสารฉบบัจริง ท่ีต้องนำตดิตัวไปใน

วนัสแกนลายนิ้วมือ  

• บตัรประชาชน / ทะเบียนบ้าน / 

ทะเบียนสมรส / สูติบัตร (กรณี

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร  

 

 

 

หมายเหตุ 1. การพิจารณาการออกวีซ่าให้หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บรษิัทฯ เปน็แค่

ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วีซา่ แตใ่นการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่น

ดุลพนิจิของทางสถานทูตฯ เทา่นัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้ม และ

มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอัน

เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   

2. เงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ทางสถานทตูเป็นผู้เรยีกเก็บ ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทูตก็ไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากท่านต้องการขอยื่นคำร้องใหม ่ ท่านก็

ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่เองทุกครั้ง  

3. หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณ์ตามวันนัดหมายที่สถานทูตระบ ุ และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน 
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ข้อมูลค าร้องเพิม่เติมส าหรับการกรอกวซ่ีาประเทศองักฤษ 
 

ช่ือ – นามสกุล___________________________________________________เบอร์มือถือ_________________________ เบอร์บา้น_______________________________ 
อีเมล_์__________________________________________________วนั/เดือน/ปีเกิด______________________________สถานท่ีเกิด______________________________ 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น__________________________________________________________________________________________________________________________ 

ท่านอาศยัอยูใ่นทะเบียนบา้นมาแลว้ก่ีปี___________ท่านยงัมีท่ีอยูอ่ื่นท่ีสามารถติดต่อได_้_________________________________________________________ 

ท่านมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าหรือไม่     มี  จ านวนก่ีเล่ม___________   ไม่มี  หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า______________________________ 

วนัท่ีออกหนงัสือเดินทางเก่า (วนัเดือนปี)_______________________   วนัหมดอายหุนงัสือเดินทางเล่มเก่า(วนัเดือนปี)______________________________ 

ท่านเดินทางไปองักฤษกบัใครบา้ง    มี  จ านวนก่ีท่านเดินทางไปกบัท่าน_________________        ไม่มี  
ถา้มี ระบุช่ือ-นามสกุลผูท่ี้เดินทางดว้ย______________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด____________________________ 

                   ช่ือ-นามสกุลผูท่ี้เดินทางดว้ย______________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด___________________________ 

                   ช่ือ-นามสกุลผูท่ี้เดินทางดว้ย______________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด___________________________ 

                   ช่ือ-นามสกุลผูท่ี้เดินทางดว้ย______________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด___________________________ 

                   ช่ือ-นามสกุลผูท่ี้เดินทางดว้ย______________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด___________________________ 
 

ข้อมูลส าหรับครอบครัว 
1. ปัจจุบนัท่าน  โสด     แต่งงาน (จดทะเบียน)   แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบียน)    หยา่      แยกกนัอยู ่    หมา้ย 

2. คู่สมรสของท่านเดินทางดว้ยหรือไม่      เดินทาง      ไม่เดินทาง 

กรุณาระบุช่ือ – นามสกุลคู่สมรส______________________________________ วนัเดือนปีเกิดคู่สมรส____________________  ระบุหมายเลข
พาสปอร์ตคู่สมรส_______________________________________  

3. คู่สมรสขอท่านปัจจุบนัอาศยัอยูร่่วมกบัท่านหรือไม่    อาศยัอยูด่ว้ยกนั    ไม่ไดอ้าศยัอยูด่ว้ยกนั 

ถา้ไม่ไดอ้าศยัอยูด่ว้ยกนั  กรุณาระบุท่ีอยูอ่าศยัของคู่สมรสของท่าน___________________________________________________________________ 

4. ช่ือ – นามสกุลบิดา__________________________________วนัเดือนปีเกิด_________________สถานท่ีเกิด__________________สัญชาติ____________ 

5. ช่ือ – นามสกุลมารดา________________________________วนัเดือนปีเกิด_________________สถานท่ีเกิด__________________สัญชาติ____________ 

6. ท่านมีบุตรหรือบุตรบุญธรรมหรือไม่     มี     ไม่มี   ถา้มีจ านวนบุตร____________คน   บุตรบุญธรรม____________คน 

6.1 ช่ือ – นามสกุล____________________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด_______________________________ 

สถานท่ีเกิด___________________________________________หมายเลขพาสปอร์ต___________________________________________________________ 

6.2 ช่ือ – นามสกุล____________________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด_______________________________ 

สถานท่ีเกิด___________________________________________หมายเลขพาสปอร์ต___________________________________________________________ 

6.3 ช่ือ – นามสกุล____________________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด_______________________________ 

สถานท่ีเกิด___________________________________________หมายเลขพาสปอร์ต___________________________________________________________ 

บุตรเดินทางดว้ยหรือไม่    เดินทาง    ไม่ไดเ้ดินทาง 

ปัจจุบนับุตรไดอ้ยูก่บัท่านหรือไม่ ถา้ไม่กรุณาแจง้ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได_้___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________เบอร์โทรที่ติดต่อได_้_________________________________ 

7. ท่านมีเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปีท่ีไม่ใช่บุตรเดินทางไปกบัท่านหรือไม่      มี      ไม่มี 

ถา้มี ช่ือ – นามสกุล_________________________________________วนัเดือนปีเกิด________________________สถานท่ีเกิด_______________________ 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง____________________________________เด็กคนน้ีพกักบัใคร_____________________________________________________ 

ความสัมพนัธ์ของท่านกบัเด็ก________________________________ความสัมพนัธ์ของท่านกบับิดามารดาของเด็ก___________________________ 
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ข้อมูลส าหรับการท างาน 
1. ท่านเคยปฏิบติังานกบัหน่วยงานเหล่าน้ีหรือไม่ กองทพั (รวมทั้งการเกณฑท์หาร) ภาครัฐ (ส่วนกลางหรือทอ้งถ่ิน) หน่วยงานยติุธรรม 

ส่ือ ฝ่ายงานภาครัฐหรือพลเรือน ฝ่ายความมัน่คง (รวมทั้งต ารวจและบริษทัรักษาความปลอดภยัเอกชน)     เคย   ไม่เคย    

ถา้เคย ช่ือบริษทั / ช่ือหน่วยงาน_______________________________________ลกัษณะงานท่ีตอ้งท า__________________________________________ 

วนัท่ีเร่ิมตน้ท างาน_________________________________  วนัท่ีส้ินสุดของหนา้ท่ีการท างาน (ถา้มี)_________________________________________ 

2. สถานการณ์ท างานในปัจจุบนัของท่าน   ท างานเตม็เวลา    ท างานพารทไ์ทม ์   เกษียณ   เจา้ของกิจการ    นกัเรียน  
3. ช่ือบริษทั / โรงเรียน / มหาวิทยาลยั__________________________________________________________________________________________________ 

ท่ีอยูบ่ริษทั / โรงเรียน / มหาวิทยาลยั_________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทร_____________________________________________________อีเมล_์_________________________________________________________________ 

รายไดต้่อเดือนของท่านจากการท างานทั้งหมดหลงัหกัภาษีเป็นเท่าไร________________________________________________________________ 

รายละเอียดของการท างาน / ต าแหน่ง / ระดบั _________________________________ลกัษณะงานท่ีตอ้งท า_________________________________ 

วนัท่ีเร่ิมตน้ท างาน (วนัเดือนปี)________________ถา้ท่านเป็นเจา้ของกิจการเร่ิมเปิดกิจการตั้งแต่เม่ือไร (วนัเดือนปี)______________________ 

4. ท่านมีเงินหรือมีอาชีพเสริมท่ีมีรายไดเ้พ่ิมเติมหรือไม่      มี    ไม่มี 

ถา้มี ช่ือบริษทั / หน่วยงาน___________________________________________________________________________________________________________ 

ลกัษณะงาน / ต าแหน่ง / ระดบั_______________________________________________________________________________________________________ 

ลกัษณะงานท่ีตอ้งท า_________________________________________________________________________________________________________________ 

วนัท่ีเร่ิมตน้ของหนา้ท่ีน้ี(วนัเดือนปี)_________________________________ วนัท่ีส้ินสุดของหนา้ท่ีน้ี(วนัเดือนปี)____________________________ 

5. ท่านมีเงินออม ทรัพยสิ์น ท่ีดินหรือรายไดอ้ื่น ยกตวัอยา่งเช่น จากหุน้และเงินปันผลหรือไม่     มี    ไม่มี 

ถา้มี รายไดร้วมต่อเดือนจากเงินออม ทรัพยสิ์นหรือรายไดอ้ื่น เช่นจากหุ้น หรือส่วนแบ่งจากหุน้ มาจากไหน 

  เงินออมและเงินลงทุน      เงินจากการให้เช่าบา้น     เงินมาจากการเล่นหุน้      เงินมาครอบครัวและเพื่อน 

6. ท่านมีจ านวนเงินเป็นเงินปอนดเ์ท่าไรท่ีท่านไดจ้ากเงินออม__________________________________________________________________________ 

7. ท่านใชเ้งินเป็นค่าครองชีพในแตล่ะเดือนคิดเป็นเงินปอนดเ์ป็นจ านวนเท่าไร__________________________________________________________ 

8. ท่านใชเ้งินเพ่ือส่งเสียเล้ียงดูคนในครอบครัวและบุคคลอื่นท่ีอยูใ่นความดูแลของท่านคดิเป็นเงินปอนดเ์ป็นจ านวนเท่าไรต่อเดือน 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9. ท่านมีค่าใชจ้่ายส่วนตวัส าหรับการเดินทางเป็นเงินปอนดจ์ านวนเทา่ไร_______________________________________________________________ 

10. ท่านมีเงินทั้งหมดเป็นจ านวนเท่าไรเพ่ือใชใ้นการเดินทางคร้ังน้ี_______________________________________________________________________ 

11. ท่านมีค่าเคร่ืองบิน ค่าโดยสารเรือ หรือค่ารถไฟ เป็นจ านวนเงินปอนดเ์ท่าไร__________________________________________________________ 

12. ท่านมีค่าพกัเป็นจ านวนเงินปอนดเ์ท่าไร______________________________________________________________________________________________ 

13. ท่านมีค่าครองชีพท่ีใชจ้่ายท่ีส าหรับประเทศองักฤษเป็นจ านวนเงินปอนดเ์ท่าไร_______________________________________________________ 

14. ท่านมีบคุคลอ่ืนท่ีช่วยจ่ายค่าเดินทางเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดหรือไม่     มี     ไม่มี ถา้มี ค่าใชจ้่ายในการเดินทางทั้งหมดของ
ท่าน รวมทั้งเงินท่ีบุคคลอ่ืนอาจมอบใหท้่านคิดเป็นเงินปอนดเ์ป็นจ านวนเงินเท่าไร___________________________________________________ 

15. ท่านจะไปท าอะไรในประเทศองักฤษ________________________________________________________________________________________________ 

16. ท่านมีเพื่อนหรือครอบครัวในประเทศองักฤษหรือไม่     มี    ไม่มี 

ถา้มี ระบุช่ือ – นามสกุล_______________________________________________วนัเดือนปีเกิด_______________________ สัญชาติ ________________ 

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได_้_____________________________________________________________________________________________________________________  
เบอร์โทรที่ติดต่อได_้______________________ อีเมลท่ี์ติดต่อได_้______________________บุคคลดงักล่าวเป็นอะไรกบัท่าน__________________ 

บุคคลดงักล่าวมีสถานะอะไรในประเทศองักฤษ___________________ท่านจะไปเย่ียมบคุคลดงักล่าวน้ีขณะอยูท่ี่องักฤษหรือไม่__________ 

17. ท่านเคยเขา้รับการรักษาพยาบาลในองักฤษหรือไม่   เคย     ไม่เคย  ถา้เคย  ท่านตอ้งจ่ายเงินค่ารักษาหรือไม่   จ่าย     ไม่จ่าย   
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ข้อมูลส าหรับการเดินทางท่ีผ่านมา 
1. ท่านเคยไดรั้บการขอวีซ่าองักฤษหรือไม่ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา     เคย      ไม่เคย 

ถา้เคย ประเภทขอวีซ่าท่ีไดรั้บ________________________________________________________________________________________________________ 

วนัท่ีออกวีซ่า(วนัเดือนปี)___________________________________________________วนัท่ีหมดอายวีุซ่า(วนัเดือนปี)___________________________ 

2. ท่านเคยเดินทางไปองักฤษหรือไม่ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา      เคย     ไม่เคย 

ถา้เคย  วนัท่ีเดินทางไป___________________วนัท่ีเดินทางกลบั__________________________________________________________________________  
จุดประสงคเ์ดินทางไปท าอะไรท่ีผา่นมา______________________________________________________________________________________________ 

3. ท่านเคยยื่นค าร้องต่อกระทรวงมหาดไทย home office เพื่ออาศยัอยูใ่นองักฤษในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา  เคย    ไม่เคย 

4. ท่านเคยถูกปฏิเสธในการขอวีซ่าองักฤษในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาหรือไม่      เคย     ไม่เคย 

ถา้เคย  วนัเดือนปีท่ีถูกปฏิเสธ_________________________________________________หมายเลขอา้งอิง (ถา้มี)________________________________ 

เหตผุลท่ีถูกปฏิเสธ___________________________________________________________________________________________________________________ 

5. ท่านเคยถูกปฏิเสธในการขอวีซ่าประเทศอืน่ๆหรือไม่ในช่วง 10 ปี         เคย     ไม่เคย 

ถา้เคย  ประเทศท่ีท่านขอยื่น_____________________________ ถูกปฏิเสธวีซ่าประเภทอะไร________________________________________________  
วนัเดือนปีท่ีถูกปฏิเสธ___________________________________ เหตุผลท่ีถกูปฏิเสธ_________________________________________________________ 

6. ท่านไดรั้บโทษหรือเคยไดรั้บโทษไม่ให้เดินทางเขา้องักฤษหรือไม่     เคย    ไม่เคย 

ถา้เคย วนัเดือนปีท่ีท่านเขา้ประเทศไม่ได_้______________________________________หมายเลขอา้งอิง(ถา้มี)________________________________ 

เหตผุล_______________________________________________________________________________________________________________________________   
7. ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาท่านเดินทางไปต่างประเทศอื่นๆ (ยกเวน้องักฤษ) หรือไม่   เคย      ไม่เคย 

ถา้เคย วนัเดือนปีท่ีเดินทาง__________________ประเทศท่ีเดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีท่ีเดินทาง__________________ประเทศท่ีเดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีท่ีเดินทาง__________________ประเทศท่ีเดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีท่ีเดินทาง__________________ประเทศท่ีเดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีท่ีเดินทาง__________________ประเทศท่ีเดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีท่ีเดินทาง__________________ประเทศท่ีเดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีท่ีเดินทาง__________________ประเทศท่ีเดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีท่ีเดินทาง__________________ประเทศท่ีเดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีท่ีเดินทาง__________________ประเทศท่ีเดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีท่ีเดินทาง__________________ประเทศท่ีเดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

8. ท่านมีหมายเลขประกนัสังคมขององักฤษหรือไม่      มี      ไม่มี 

ถา้มี ระบุหมายเลขประกนัสังคมท่ีองักฤษ______________________________   สาเหตุท่ีมี__________________________________________________ 

9. ท่านเคยมีประวติัอาชญากรรม (รวมทั้งเคยไดรั้บโทษหรือท าผิดกฎจราจร) ในประเทศหรือไม่     เคย      ไม่เคย 

ถา้เคย  ระบุเหตุผล___________________________________________________________________________________________________________________ 

10. ท่านเคยถูกตั้งขอ้หาคดีอาญาในประเทศใดโดยยงัไม่ไดรั้บการพิจารณาคดีในศาลหรือไม่     เคย      ไม่เคย 

ถา้เคย  ระบุเหตุผล___________________________________________________________________________________________________________________ 

11. ในกรณีท่ีทางสถานทตูมีความจ าเป็นจะตอ้งสัมภาษณ์ท่าน ท่านประสงคจ์ะรับการสัมภาษณ์เป็นภาษาอะไร___________________________ 

 

***หมายเหตุ***กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเพราะมีผลต่อการย่ืนวีซ่าประเทศองักฤษ 
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อัตราคา่บรกิาร .... อังกฤษ-เวลส์-สกอ็ตแลนด์  9  วัน  (TG) 

   ก.ค.-ธ.ค. ปีใหม ่

 ผู้ใหญ่พักห้องคู ่(ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ  109,000.- 115,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม    15,500.- 15,500.- บาท 
 

*** ไมมี่ราคาพเิศษ สำหรับเดก็อายุตำ่กวา่ 12 ป ีราคาเดก็จะเทา่กับราคาผูใ้หญ ่*** 
 

***หมายเหตุ***   : โรงแรมในอังกฤษไมม่หี้องพักสำหรับ 3 ท่าน 

 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุป๊ราคาพิเศษ ชั้นทศันาจรไป-กลับพรอ้มคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถนำมาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรือเรียกเงนิคืนได้ ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าอังกฤษ  (แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห์) 

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศนำเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหตุ  โรงแรมส่วนใหญใ่นยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร ์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่าตวั อันเป็นผลทีท่ำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ำหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการนำทัวรโ์ดยหัวหน้าทวัร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกดิอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

คา่ประกันอุบัตเิหตุ และคา่รักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอุบัตเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรัพยส์นิสว่นตัว และไมคุ่ม้ครองโรคประจำตัวของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

สำหรบัครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริม่ต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม    โทร. 02-108-8666 
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 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 

1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ทา่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตวัของประเทศนัน้ๆ เอง) 

2. ค่าโรงแรม – ในกรณทีี่รฐับาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรบัเงินและใบกำกับภาษี) 

4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจดัทำเอง) 

5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, คา่เครื่องดื่ม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพทท์างไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรพัย์สินด้วยตัวท่านเอง  

9. คา่ทปิพนักงานขบัรถยุโรป (คนละ 2 ปอนด์ x 7 วนั)  =  ทา่นละ  14 ปอนด์ 

10. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 9 วนั) =  ทา่นละ  900 บาท  

 

 ขัน้ตอนการจอง และชำระคา่ทวัร์ 

1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พรอ้มชำระเงนิคา่มัดจำทา่นละ 60,000.- บาท   

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูค้ารายอื่นต่อไป  

2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรยีกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทวัรท์ี่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี ้

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทัฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที) 

 

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น  

บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

 

- บรษิัทฯ ไมม่ีนโยบายใหท้า่นชำระเงนิ

ผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร 

ชือ่สว่นบุคคล ทัง้นีเ้พือ่ความ

ปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่น

เปน็สำคัญ 

 

- หากตอ้งการใบเสรจ็ในนามนติิบุคคล 

กรุณาแจ้งกบัพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วนัขึ้นไป  คืนค่ามัดจำทั้งหมด 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้นจริง  

 และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 65% ของคา่ทวัร์ทั้งหมด 

d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 หมายเหตุ : -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้รว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น 

2. เดก็ทีม่ีอายุระหวา่งแรกเกดิถงึสองขวบ / ผูสู้งอายุ หรือทา่นทีม่ีความจำเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์ หรือไมเ้ทา้ 

ตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบของตวัทา่นเอง ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถบรกิารเฉพาะสว่นบคุคลได ้

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมือง การโดนกักตัว หรอืถูกส่งตวั

กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะ

พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

5. หากในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ใหถ้ือ

ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไมส่ามารถเรียกร้องขอเงินคนืค่าบริการได้ 

6. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทวัร์ทีร่ะบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเท่ียวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยดุงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขัด และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรุณาแจง้พนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วัน หรือกรณีทีลู่กคา้ตอ้งทำการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิ้น 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อัตราแลกเปลีย่น, คา่นำ้มัน และคา่ภาษีตา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.......... องักฤษ-เวลส์-สกอ็ตแลนด์ (TG) .........วนัเดินทาง....................................................................... 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 
ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................คา่ตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
          (.......................................................)      

    

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 

 

 


