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ลอนดอน – หมู่บ้านไบบุร่ี – เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด็ – ยอร์ค 
ปราสาทเอดนิเบิร์ก – ทะเลสาบวนิเดอร์เมยีร์ – สแตรทฟอร์ด – บ้านเชคสเปียร์ส  

คาร์ดฟิท์ – โรมนับาธส์ – สโตน์เฮนจ์ – เอ้าท์เล่ต์ – อ๊อกฟอร์ต – ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน 

**พเิศษ**  :  เป็ดย่างโฟร์ซีซัน / อาหารไทย / Fish & Chips   
 
 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 10-18 เม.ย. / 11-19 เม.ย. 2563 (86,900.-) 

 30 เม.ย.-8 พ.ค. / 1-9 พ.ค. 2563 (79,900.-) 

 23-31 พ.ค. / 20-28 ม.ิย. / 29 ม.ิย.-7 ก.ค. 2563 (69,900.-) 

 

..... รำยละเอยีดกำรเดนิทำง ..... 

 
วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – ลอนดอน  (องักฤษ)   
 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที่ 4  ผูโ้ดยสำรขำออก  ประตทูำงเขำ้ที ่3 

เคำนเ์ตอรแ์ถว D  สำยกำรบนิไทย แอรเ์วย ์  (TG ... THAI AIRWAYS) ....   
เจำ้หนำ้ที่เอฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จดุนดัพบ 

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปำ้ยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำตดิตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำท่ีซื้อภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะนั้นจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเคร่ือง*** 

ทุกทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 

 
วนัทีส่องของกำรเดนิทำง ลอนดอน – หมูบ่ำ้นไบบรุี ่–  

 เบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์– แมนเชสเตอร ์
 

01.10 น. ออกเดินทำงสู่กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 910 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  12 ชัว่โมง 50 นำที) 

07.15 น. เดินทำงถึง กรุงลอนดอน เมืองหลวงของอังกฤษ และสหรำชอำณำจกัร  

 

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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(เวลำองักฤษ ... ฤดหูนำว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  7 ชัว่โมง) 

(เวลำองักฤษ ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมูบ่ำ้นไบบรุี ่ (Bibury Village) เป็นหมู่บ้ำนแสนสวยเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในแคว้น 

Gloucestershire เขตคอทส์โวลส์ (Cotswolds) จัดว่ำเป็น The Most beautiful village in 

England จำกนั้น มีเวลำให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นชม 

บ้ำนเรอืนอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้ำนแห่งนี้ นั่นคือ

กระท่อมหินโบรำณ ท่ีเรียงรำยกันยำวไปเป็นแถว มี

ชื่อว่ำ Arlington Row ซึ่งกระท่อมเหล่ำนี้เคยเป็นท่ี

พักของคนท่ีท ำอำชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษท่ี 17 

ชมโบสถ์อันเก่ำแก่ อีกท้ังยังมีถนนสวย ๆ ท่ีรำยล้อม

ด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้ำงทำง และเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้ำนท่ีนับวำ่สวยไม่แพ้ใคร ฉำกหลังสุด

แสนโรแมนติก ท่ีถูกใช้ประกอบฉำกให้ภำพยนตร์ชื่อดงั อย่ำง Bridget Jones's Diary อีกด้วย 

(ระยะทำงประมำณ  180  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง) 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์ (BOURTON ON THE WATER) หนึ่งใน 

Cotswold Village ท่ีมีชื่อเสียงในเมือง 

Gloucestershire ท่ำนจะได้สัมผัสทิวทัศน์ ท่ีได้ชื่อว่ำ

เป็นบรรยำกำศแบบอังกฤษแท้ ๆ บำ้นท่ีนี่จะสร้ำง

ด้วยหินคอทสวอลด์ (Cotswold) ท้ังหมู่บ้ำนสวยงำม 

กลมกลืนกับธรรมชำติ เป็นเอกลักษณ์คู่แม่น้ ำ Wind 

rush จำกนั้น มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นชมเมืองเบอร์ตนั 

ออน เดอะ วอเตอร์ ซึ่งเคยเป็นฉำกในภำพยนตรช์ื่อดังหลำยเรื่อง รวมท้ังแฮร์ร่ี พ็อตเตอร์ ก็

ได้มำถ่ำยท ำ ณ เมืองแห่งนี้ เช่นกัน 

(ระยะทำงประมำณ  23  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  30 นำที) 

13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงแมนเชสเตอร์ เมอืงศูนย์กลำงแห่งอุตสำหกรรม และกำรขนส่ง และเป็น

ท่ีตั้งของสโมสรฟตุบอลระดบัโลกแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด  

(ระยะทำงประมำณ  227  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง 30 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำรไทย    (**พิเศษ** ... อำหำรไทย) 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  หรอืเทยีบเทำ่ 

 
วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง       แมนเชสเตอร ์– ยอรค์ – เอดนิเบริก์  (สกอ็ตแลนด์) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนถ่ำยรูปด้ำนหน้ำสนำมของสโมสร MAN-U (ถ้ำไม่มีกำรแข่งขันฟุตบอล

ในวันท่ีไปถึง) พร้อมท้ังเลือกซ้ือของท่ีระลึกมำกมำย ภำยใต้สัญลักษณ์ปีศำจ

แดง อันเป็นตรำของสโมสรยอดนิยมระดับโลก ท่ีร้ำน MEGA STORE  
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงยอรค์ ตั้งอยู่ตอนเหนือของประเทศอังกฤษ เมืองท่ีมีปรำสำทมำกมำย 

จนได้รับขนำนนำมว่ำ เมอืงแห่งปรำสำท ซึ่งเคยถูกปกครองโดยโรมนัมำนำนกว่ำ 300 ปี ซึ่ง

ในปจัจุบันจะปรำกฏซำกโบรำณของก ำแพงเมืองเก่ำ, โบสถ์เก่ำ, บ้ำนเรอืนเก่ำแบบโรมัน 

(ระยะทำงประมำณ  118  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 45 นำที) 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ดินแดนของสก็อตแลนด์ท่ี เมอืงเอดนิเบริก์ เมืองหลวงและศูนย์กลำง

วัฒนธรรมของสก็อตแลนด์ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี  15 และได้รับสมญำนำมวำ่ “ATHENS OF THE 

NORTH“ ดินแดนท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีสวยงำม  

(ระยะทำงประมำณ  325  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง 45 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  HOLIDAY INN  หรอืเทยีบเทำ่ 

 
วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง    เอดนิเบริก์ – วนิเดอรเ์มยีร ์– เบอรม์ิง่แฮม 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนรอยลัไมล ์ (มีควำมยำว 1 ไมล์อันเป็นท่ีมำของชื่อถนนสำยส ำคัญ) ถนน

สำยส ำคัญท่ีเชื่อมต่อ ระหว่ำงพระต ำหนกัโฮลีรู่ด้เฮำ้ส ์ กับปรำสำท เอดนิเบริก์ ซึ่งสองข้ำงทำง

เป็นท่ีตั้งของรัฐสภำ และสถำนท่ีส ำคัญ น ำท่ำนชมบริเวณด้ำนหน้ำของ 

พระต ำหนกัโฮลีรู่ด้เฮำ้ส ์ ท่ีประทับของ พระรำชินีพระนำงเจ้ำอลิซำเบธท่ี 

2 ในช่วงฤดรู้อนเมื่อเวลำเสด็จเยือนสก๊อตแลนด ์ และเคยเป็นท่ีประทับ

ของพระนำงแมรี่แห่งสก๊อต จำกนั้น น ำท่ำนชม ปรำสำทเอดนิเบริก์ อัน

สง่ำงำมด้วยท ำเลท่ีตั้งบนเนินเขำสูงมองเห็นเด่น   เป็นสง่ำจำกทุกมุม

เมือง เคยเป็นท่ีประทับของกษัตริย์สก๊อต และเคยถูกท ำลำยลงหลำยครั้ง 

แต่ทุกครั้งก็ได้รับกำรบูรณะและสรำ้งใหม่ ให้กลับคืนสู่ควำมสง่ำงำม 

โดยเฉพำะครั้งสุดท้ำยในศตวรรษท่ี 19 โดยเซอร์วอเตอร์ สก๊อต 

นักปรำชญ์ชำวสก๊อต น ำชมห้องตำ่ง ๆ ภำยในอำทิ ห้องหุ่นจ ำลอง และ

ห้องแสดงมหำมงกุฏ ท่ีแสดงเหตุกำรณ์นบัตั้งแต่ข้ึนครองรำชย์ของปฐม

กษัตริย์ ตลอดจนเครื่องรำชกกุฏภัณฑ์ 

11.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์ ย่ำนเลค้ดสิทริค อทุยำนแห่งชำตทิีไ่ดร้บักำรขนำนนำมวำ่

ดแีละสวยทีส่ดุของอังกฤษ ท่ีกว้ำงขวำงและครอบคลุม

ทะเลสำบถึง 16 แห่ง ซึ่งเป็นเมืองตำกอำกำศ ท่ีมี

ชื่อเสียงมำกท่ีสุดในอังกฤษ ตั้งอยู่กลำงหุบเขำ และ

ต้นไม้ โอบลอ้มด้วยทะเลสำปเขียวสดใส งดงำมใน

บรรยำกำศโรแมนติค 

(ระยะทำงประมำณ  241  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง 30 นำที) 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเบอร์มิ่งแฮม 

(ระยะทำงประมำณ  252  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง 45 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  หรอืเทยีบเทำ่ 

 
วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง    เบอรม์ิง่แฮม – สแตรทฟอรด์ – คำรด์ฟิท์  (เวลส)์ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงสแตรทฟอรด์-อะพอน-เอวอน เมืองนี้เป็นเล็ก ๆ ท่ีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำ    

เอวอน ถึงได้ถูกเรยีกว่ำเมือง Strattford upon Avon เป็นเมืองเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร ์

ศิลปินนกัเขียนท่ีมีชื่อเสียงโด่งดงัของอังกฤษ ด้วยผลงำนท่ีท่ำนรู้จัก อำทิ 

โรมิโอแอนด์จูเลียส, เวนิสวำนิช ฯลฯ จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่นชมเมืองส

แตรทฟอร์ด ซึ่งร่มรื่นไปด้วยสวนสำธำรณะ โบสถ์เก่ำแก่ ท่ีงดงำมริมฝั่ง

แม่น้ ำเอวอนอันเงียบสงบ บ้ำนเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ ชมบรรยำกำศ

ท่ีอบอวลไปด้วยควำมอ่อนหวำนของต ำนำนเชคสเปียร์ ผ่ำนชมโบสถ์

เกำ่แก ่ The Holy Trinity Church จำกนั้น ถ่ำยรปูคู่ บำ้นเชคสเปยีรส์ 

สถำนท่ีในประวัติศำสตร์ท่ีเก่ียวข้องกวีเอกผู้นี้ จำกนั้น มีเวลำให้ท่ำนได้เดินเล่นชมเมือง หรือ

เลือกซ้ือสินค้ำตำมรำ้นค้ำท่ีตกแต่งน่ำรัก ๆ ในสไตล์บ้ำนในเทพนิยำย 

(ระยะทำงประมำณ  63  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู ่ เมอืงคำรด์ฟิท์ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ 1 ใน

เครือจักรภพ และยังเป็นเมืองท่ำส ำคัญริมทะเลไอริช อดีตยังเคย

เป็นเมืองท่ีส่งออกถ่ำนหินมำกท่ีสุดเมืองหนึ่ง จำกนั้น น ำท่ำน

ถ่ำยรูปบริเวณ ปรำสำทคำรด์ฟิท ์ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลำงเมือง เดิมเป็นท่ี

พ ำนักของขุนนำงผู้ปกครองเมือง แต่ปจัจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ผ่ำนชม

ศำลำวำ่กำรเมือง, สวนสำธำรณะคำเธย์ สนำมกีฬำมิลเลนเนยีม อำคำรท่ีท ำกำรของรัฐ 

(ระยะทำงประมำณ  160  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 30 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  BRISTOL  หรอืเทยีบเทำ่ 

 
วนัทีห่กของกำรเดนิทำง คำรด์ฟิท ์– บำธส ์– สโตนเฮนจ ์

 ชอ้ปปิง้เอำ้ทเ์ลต่ ์– ออ๊กฟอรด์ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงบำธส ์  ในหุบเขำเอวอนเมืองเก่ำแก่ท่ีมีอำยุ ตั้งแต่เมื่อครั้งโรมันเรือง

อ ำนำจจำกหลักฐำนบ่อน้ ำพุร้อน และซำกอำคำรเก่ำแก่ท่ี

หลงเหลืออยู่ ท ำให้บำธส์ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นเมอืงมรดก

โลกจำกองคก์ำรยเูนสโก้ในปี ค.ศ.1987 ดินแดนแห่ง

อำณำจกัรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกำะอังกฤษ  เมื่อกว่ำ 

2,000 ปีมำแล้ว จำกนั้น น ำท่ำนเท่ียวชม พิพิธภณัฑน์้ ำแร่

รอ้นโรมนั ท่ีชำวโรมันสร้ำงไว้เป็นสถำนท่ีอำบน้ ำแร่เมื่อ 

2,000 ปีท่ีแล้ว โดยอำศยัน้ ำจำกบ่อน้ ำธรรมชำติท่ีจะมีน้ ำ

ไหลออกมำอยำ่งต่อเนื่อง วันละประมำณ 1,250,000 ลิตร 

มีควำมร้อนถึง 46 องศำเซลเซียส ซึ่งมีประวัติกำรค้นพบ

ท่ีน่ำสนใจปัจจบุัน เป็นกลุ่มอำคำรส ำคัญของเมือง คือ 

บริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบ่อแร่ร้อนคิงส์ ส่วนท่ีสอง คือ 

บริเวณวัด และส่วนท่ีสำม คือ บริเวณท่ีเปิดบริกำรให้นักท่องเท่ียว หรือชำวเมืองใช้บริกำรน้ ำแร ่

ซึ่งมีท้ังสระว่ำยน้ ำ บ่อน้ ำแร่เย็น–ร้อน ห้องอบไอน้ ำ และส่วนท่ีเป็น Turkish Bath  

(ระยะทำงประมำณ  23  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  30 นำที) 

 จำกนั้น  น ำท่ำนเดินทำงสู ่สโตนเฮนจ ์วงหินปริศนำแห่งเกำะอังกฤษ และยังเปน็ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์

ของโลกยคุเกำ่ สร้ำงข้ึนเมื่อ 2,000 ปีก่อนคริสตกำล 

โดยปัจจบุัน ก็ยังไม่เป็นท่ีทรำบแน่ชัดว่ำสิ่งเหล่ำนีถู้ก

สร้ำงมำเพื่ออะไร แต่จำกท่ีพบแล้วท ำให้ทรำบได้วำ่ผู้ท่ี

สร้ำงนั้น จะต้องเป็นผู้มีอ ำนำจมำกทีเดียว เพรำะต้อง

ขนหินสีฟ้ำมำจำกเวลส์เพื่อสรำ้งสโตนเฮนจ์ 

(ระยะทำงประมำณ  62  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง) 

13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำรพื้นเมือง 

(***  ลิม้รสกบัอำหำรประจ ำชำตอิงักฤษ ....  

ฟชิแอนดช์ปิ  Fish & Chips  ***) 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ บสิเตอร ์ เอำ้ทเ์ลท (เวลำท ำกำรวันจนัทร์-วันอำทิตย์ เวลำ 10.00น.–19.00น.) 

ซึ่งเป็นเอ้ำท์เลทขนำดใหญ่ สวรรค์ของนักช้อปปิ้งท้ังหลำย  

(ระยะทำงประมำณ  127  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง) 

จำกนั้น มีเวลำให้ท่ำนได้เดินเล่นช้อปปิ้งอิสระตำมอัธยำศัยท้ังวนั เลือกซ้ือสินค้ำเเบรนด์เนมรำคำถูก

มำกกว่ำร้อยเเบรนด์ อำทิเช่น Bally, Cath Kidston, Diesel,     Tag Heuer, Miss Sixty, 

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

Fred Perry, Burberry, Paul Smith นอกจำกนี้ยงัมี

ร้ำนบตูิก ร้ำนขำยของเฉพำะอย่ำง ซึ่งโดดเด่นเเละดท่ีีสุดเเห่งหนึ่งในยุโรป ซึ่งจะท ำให้ท่ำนได้

จบัจ่ำยซือ้ของอย่ำงจุใจเเละประทับใจเป็นอย่ำงมำก 

 

 (*****  อำหำรค่ ำ  ....  อสิระตำมอธัยำศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร  *****) 

 

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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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงออ๊กฟอรด์ เป็นเมืองท่ีถูกยอมรับว่ำเป็นเมืองศูนย์กลำงแห่งกำรศึกษำ 

และเป็นเมืองกำรศึกษำท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดเมืองหนึ่งใน

โลก เป็นท่ีตั้งของสถำนศึกษำท่ีมีชื่อเสียงระดบัโลก 

คือ มหำวิทยำลัย อ๊อกฟอร์ด (Oxford University) 

และยังเป็นอดีตสถำนศึกษำของผู้น ำประเทศหลำยๆ 

ประเทศท่ัวโลก 

(ระยะทำงประมำณ  86  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 15 นำที) 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  HOLIDAY INN  หรือเทียบเท่ำ 

 
วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง ออ๊กฟอรด์ – วทิยำลบัไครส้เชริช์ 

 ลอนดอน  (ชอ้ปปิง้ถนนออ๊กซฟ์อรด์) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม วทิยำลยัไครส้เชริช์ CHRISTCHURCH COLLEGE วิทยำลยัท่ีใหญ่ หรูหรำ และมี

ชื่อเสียงท่ีสุดในบรรดำวิทยำลัยในเครือ  อ๊อกซ์ฟอร์ดท้ังหมด โดยสร้ำง

ข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1525 ในอดีตวิทยำลัยแห่งนี้ เป็นวิทยำลัยท่ีใช้ส ำหรบัสอน

เชื้อพระวงศ์ และขุนนำงชนชั้นสูงต่ำง ๆ อีกท้ังวิทยำลยัแห่งนี้ ถูกใช้เป็น

สถำนท่ีถ่ำยท ำภำพยนตร ์ เรื่อง “อลิส ในดินแดนมหัศจรรย์” และ

ภำพยนตร์ท่ีโด่งดงัไปท่ัวโลกอย่ำงเรื่อง “แฮร์ร่ี พอตเตอร”์ ของ ผู้แต่ง 

เจ. เค. โรว์ลิ่ง อีกด้วย  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชมห้องอำหำรท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก The Dining Hall  ซึ่งสร้ำงข้ึนตั้งแต่ปี 1529 เคย

เป็นฉำกห้องอำหำรส ำหรับนักเรยีน Hogwarts (ในหนังเรื่อง HARRY POTTER) ซึ่งตอนนี้ ณ ท่ี

แห่งนี้ก็ยังคงใช้เป็นห้องอำหำรส ำหรับอำจำรย์และนักศึกษำของท่ีนี่อยู่ 

ภำยในจะตกแต่งไปด้วยภำพวำดของเหล่ำนักเรยีนท่ีมีชื่อเสียงของ

วิทยำลยัไคร้สเชิร์ช ตั้งอยู่รอบ ๆ ห้อง หนึ่งในนั้นก็คือ Lewis Carrol 

นักเขียนเรื่อง Alice’s Adventures in Wonderland ก็ได้ใช้ห้องอำหำร

แห่งนี้ในกำรเขียนเรื่องของเขำด้วย อิสระให้ท่ำนเดินเก็บภำพควำม

สวยงำมภำยในวิทยำลยัแห่งนี้ 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรงุลอนดอน เป็นผู้น ำดำ้นกำรเงิน กำรเมือง กำรสื่อสำร กำรบันเทิง แฟชั่น 

และเป็นท่ียอมรับวำ่มีอิทธิพลไปท่ัวโลก ถือกันว่ำเป็นเมืองสำกลหลักของโลก 

(ระยะทำงประมำณ  104  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 30 นำที) 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนช้อปปิ้งบนถนนออ๊กซฟ์อรด์ ของกรุงลอนดอน ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินเลือก

ซื้อสินค้ำชั้นน ำของลอนดอน ซึ่งเป็นย่ำนท่ีมีร้ำนค้ำและสินค้ำยี่ห้อดังมำกมำย เช่น สินค้ำ

ภำยในรำ้น MARK & SPENCERS, NEXT, BALLY เป็นต้น หรือจะเลือกช้อปปิ้งท่ีห้ำงสรรพสินค้ำ

ใหญ่อย่ำงห้ำง SELFRIDGES 
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18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  NOVOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 

 
วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง    ลอนดอน – กรงุเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเท่ียวชมมหำนครลอนดอน โดยเริ่มจำก จตรุสัทรำฟลักำ้ร ์ ท่ี

รำยล้อมไปด้วยอำคำรท่ีน่ำสนใจ แล้วเข้ำสู่จตัุรสัรัฐสภำ ผ่ำนชม พระรำชวงัเวสท์

มนิสเ์ตอร ์ท่ีตั้งของรัฐสภำอังกฤษมำตั้งแต่ต้นศตวรรษท่ี 16 และ หอนำฬกิำทีรู่จ้ักกนั

ดใีนนำม “บิก๊เบน”  ท่ีมีควำมสูง 320 ฟตุ ตีบอกเวลำทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนำฬิกำท่ีมี

หน้ำปดัใหญ่ท่ีสุดในโลก ผ่ำนชม มหำวหิำรเซนตป์อล ท่ีมียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 

ของโลก สถำนท่ีใช้จัดพระรำชพิธอีภิเษกสมรสระหว่ำงเจ้ำฟ้ำชำยชำร์ล และเลดี้ไดอำ

น่ำ สเปนเซอร์ แล้วผ่ำนไปชมศำลำกลำงเทศบำลนครลอนดอน ศูนย์กลำงกำร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมำกว่ำ 800 ปี, เสำอนุสรณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ แล้วเข้ำสู่ ถนนไวท์

ฮอลล์ อำคำรท่ีท ำกำรของรัฐในปจัจุบัน, บ้ำนเลขท่ี 10 ถนนดำวน์นิ่ง บ้ำนพักของ

นำยกรัฐมนตรีอังกฤษ  

จำกนั้น ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปคู่กับ ลอนดอนบรดิจ ์สะพำนข้ำมแม่น้ ำเทมส์แห่งแรก สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ. 1209 

เป็นสะพำนเดียวท่ีให้คน และรถใช้ข้ำมฟำกได้ จำกนั้น น ำท่ำน เขำ้ชมหอคอยลอนดอน สถำนท่ี

ท่ีเกิดเหตุแห่งประวัติศำสตร์อันเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่

ซบัซ้อนซ่อนเง่ือน มีอดีตท่ียำวนำน เคยเป็นป้อมปรำกำร ปรำสำท รำช

วัง คุก และแดนประหำร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอำคำรและ

หอคอยหลำยหลัง ชมมหำมงกุฎอิมพีเรยีล ซึ่งประดับด้วยเพชรท่ีใหญ่เป็น

อันดงัสองของโลกชื่อ “ดำรำแห่งอำฟริกำ 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ 

“มงกุฎของพระรำชินีอลิซำเบธ” ประดบัด้วยเพชร “โคอินูร์” ท่ีเคยเป็น

เพชรเม็ดใหญ่ท่ีสุดในโลก และชิ้นสุดท้ำยคือ “คฑำ” ประดบัด้วยเพชรเม็ด

ใหญ่ท่ีสุดในโลก “ดำรำแห่งอำฟริกำ 1” หรือ “คัลลินัน 1” หนกัถงึ    

530 กะรตั จำกนั้น น ำท่ำนต่อสู่ท่ีตั้งของ พระรำชวงับัค้กิง้แฮม ท่ี 

ประทับของพระเจ้ำอลิซำเบธท่ี 2 และพระสวำมี ใจกลำงกรุงลอนดอน 

ชมทหำรรักษำพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวม

หมวกพู่สีด ำ แต่จะเปลี่ยนเป็นชุดสีเทำในฤดหูนำว 

จำกนั้นเดินทำงผ่ำนพิคคำดิลลี่เซอร์คัส เดิมเป็นวง

เวียนท่ีบรรจบของถนน 6 สำย มีน้ ำพุ และรูปป้ันอรีอ

สตรงกลำง เป็นท่ีนยิมของหนุ่มสำว มำนั่งพลอดรักกัน 

และเข้ำสู่ไชน่ำทำวน์ ย่ำนชุมชนชำวจีน 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร   

(**พิเศษ**...เปด็ยำ่งรำ้นดงัที ่FOUR SEASON) 
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บ่ำย น ำท่ำนสู่จตัรุสัทรำฟลัลก์ำร ์ยำ่นกำรค้ำและแหล่งชอ้ปปิ้ง ให้ท่ำนได้ช้อปปิ้ง ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ

ชั้นน ำ เช่น ห้ำงแฮรร์อด ห้ำงเก่ำแก่ของกรุงลอนดอน ร้ำน BURBERRY ร้ำน Debenhams ร้ำน 

Fortnum & Masons จดัได้ว่ำเป็นร้ำนท่ี "ผู้ดี" มำกท่ีสุดร้ำนหนึ่งในอังกฤษ มำร์คแอนด์สเปน

เซอร์ เน็กช์ เสื้อโค้ต เสื้อกันฝน ถุงมือ เสื้อกันหนำว สูท และเสื้อผ้ำหน้ำรอ้น (ของอังกฤษ) 

17.00 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

21.25 น. ออกเดินทำงสู่กรงุเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 917 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  11 ชัว่โมง 20 นำที) 

 
วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ 
 

15.00 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสำรขำเข้ำ  โดยสวัสดิภำพ......... 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวนัดงักล่ำว 

- ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนท่ีท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมท่ีพัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกลำ่วลว่งหน้ำ อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อบุัติเหตุตำ่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบตอ่ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของ สำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชำติตำ่ง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมท้ัง

ทรัพย์สินส่วนตัวท้ังหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณบุม๋ / คณุเมย ์/ คณุมิน้ 
 

สกลุเงิน  องักฤษ เวลส ์สก็อตแลนด ์ใชเ้งินสกลุ 

    ปอนด ์องักฤษ  (BRITISH POUND)  

 
ไฟฟ้า 220 โวลต ์.... ปลัก๊ 3 ตาแบน  
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อุณหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน ณ เมืองตำ่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

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 

 ลเูซิร์น 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 

 สต็อกโฮลม์ -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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ถ้ำทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอรต์ของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุต็ำม  

บรษิทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรตอ้งไปท ำพำสปอรต์ใหม่กอ่นมำท ำกำรจองทวัร ์

 

- พำสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้ำปจัจุบันท่ีจะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมืองต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อวำ่ “ไม่ตรงยังไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศัลยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดตีท่ีเคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม่ 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตัว มีหนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟนั / ดัดฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกนั 

 

- พำสปอร์ตถอืเป็นเอกสำรทำงรำชกำรท่ีส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมท่ีทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ท้ังสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

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

 

วำ่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ”์ 

 

- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไม่อนุญำติให้บุคคลท่ีมี “คดีควำม / ค ำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ .... 

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนข้ึนเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเรื่องของอำยุครรภ์ 

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กิดขึน้เหลำ่นี ้ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ ได้ทัง้สิน้ ซึ่งอยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 
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หลกัฐำนกำรท ำวีซำ่องักฤษ 

 

1. หนังสอืเดนิทำง(Passport)ท่ีเหลืออำยเุกนิกวำ่ 6 เดอืน  และเหลอืหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย…3…หนำ้ 

2. ส ำเนำบตัรประชำชน  โดยถำ่ยส ำเนำหนำ้ -หลงั…2…ชุด   
3. ส ำเนำสตูบิตัร (กรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปบีรบิรูณ)์…2…ชุด  

(ตอ้งแปลเปน็ภำษำองักฤษ และมตีรำประทบัรบัรองจำกรำ้นแปลเอกสำร) 

4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น....2...ชดุ    

5. ส ำเนำทะเบยีนสมรส/ใบหยำ่…2…ชดุ  (ในกรณีแต่งงำนแล้ว)  

6. ส ำเนำหลกัฐำนกำรเปลีย่นแปลงชือ่, นำมสกลุ…2…ชดุ  (ในกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกลุ)  

7. หลกัฐำนกำรท ำงำน  

- พนกังำนบรษิัท / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองกำรท ำงำนจำกหน่วยงำนท่ีท่ำนรับจ้ำง

อยู…่1 ชุด… (ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหนง่ / เงนิเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ....ให้หนว่ยงำนออก

จดหมำยเปน็ภำษำองักฤษ)  

- เกษยีณอำย…ุ1… ชดุ ถำ่ยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถำ่ยส ำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไม่เกิน 1 เดือน) หรือหนังสือจด

ทะเบียนพำณิชย์ (ขอควำมกรุณำลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

- นกัเรยีน / นกัศกึษำ หนังสือรบัรองจำกสถำบันศึกษำ (ระบุเป็นภำษำอังกฤษ)…1 ชุด… 

8. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ 

ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจ ำ (ไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน) ท่ีมียอดเงินคงเหลือในบัญชี   

ไม่ควรต่ ำกว่ำ 6 หลัก (หน้ำชื่อเจ้ำของบัญชี และตัวเลขย้อนหลัง UPDATE อย่ำงน้อย 6 เดือน)…1…ชุด        

(ควรเลอืกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงนิอยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชีใหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงให้เหน็

วำ่ทำ่นมสีถำนะกำรเงนิทีเ่พยีงพอครอบคลมุกบัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง)  

9. กรณีเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปบีรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบดิำ/มำรดำ หรอืเดนิทำงไปกบับดิำ/มำรดำ ทำ่นใด

ทำ่นหนึง่ จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงควำมจ ำนงในกำร

อนุญำตให้บตุรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำร

เขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผูอ้ ำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อและตรำประทับจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง 

อย่ำงละ…1 ชุด….จ ำเปน็ตอ้งแปลเปน็ภำษำองักฤษตอ้งมตีรำประทบัรบัรองจำกรำ้นแปลเอกสำร) 

 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

  - ส ำเนำเอกสำรทกุฉบบั (...ลกูคำ้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 

 

*** กำรพิจำรณำกำรให้วีซ่ำหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินจิของสถำนทูตเท่ำนั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ ำนวยควำม

สะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ... ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำมประสงค์ท่ี

จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำ

ปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหัก

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง  *** 
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แผนทีศ่นูยย์ืน่วซีำ่ VFS องักฤษ 

ที่อยู่  อำคำรเดอะเทรนดี้ The Trendy (บทีเีอส นำนำ) ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวทิ 13 กรุงเทพฯ 

 

*** หมำยเหต ุ*** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุ๊ป 30 วัน 

ทำงสถำนทตูองักฤษไมอ่นญุำตใิหด้งึ

พำสปอรต์ในระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิว้มือทำงศูนยย์ื่นวีซ่ำ 

VFS จะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให ้

ซึง่ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได้ ต้องมำ

ตำมวันนัดหมำยของทำง VFS เท่ำนั้น 

ซึ่งจะก ำหนดกำรล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 

3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง (ทำงฝ่ำย

ขำยจะแจ้งวันเวลำให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ท่ีต้องน ำติดตัวไปใน

วันสแกนลำยนิ้วมอื  

 บัตรประชำชน / ทะเบียนบำ้น / 

ทะเบียนสมรส / สูตบิัตร (กรณี

เด็กอำยุต่ ำกวำ่ 18 ปี) 

 สมุดเงินฝำกธนำคำร  

 

 

หมำยเหต ุ 1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชง

เก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระไป

แล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณบ์ำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน

ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ท้ังนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวย

ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด จะขอ

ถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  

4. ทำงบรษิัทฯ เปน็แคต่วัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำ

อนุมัติวีซ่ำ จะอยูใ่นดลุพนิจิของทำงสถำนทตูฯ เทำ่นัน้ ซึ่งอำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนได้ 

ทำงบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมำ ณ ท่ีนี้ 
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ข้อมูลค าร้องเพิม่เติมส าหรับการกรอกวีซ่าประเทศอังกฤษ 
 

ช่ือ – นามสกุล___________________________________________________เบอร์มือถือ_________________________ เบอร์บา้น_______________________________ 
อีเมล_์__________________________________________________วนั/เดือน/ปีเกิด______________________________สถานที่เกิด______________________________ 

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น__________________________________________________________________________________________________________________________ 

ท่านอาศยัอยูใ่นทะเบียนบา้นมาแลว้กี่ปี___________ท่านยงัมีที่อยูอ่ื่นที่สามารถติดต่อได_้_________________________________________________________ 

ท่านมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าหรือไม่     มี  จ  านวนกี่เล่ม___________   ไม่มี  หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า______________________________ 

วนัที่ออกหนงัสือเดินทางเก่า (วนัเดือนปี)_______________________   วนัหมดอายหุนงัสือเดินทางเล่มเก่า(วนัเดือนปี)______________________________ 

ท่านเดินทางไปองักฤษกบัใครบา้ง    มี  จ านวนกี่ท่านเดินทางไปกบัท่าน_________________        ไม่มี  
ถา้มี ระบุช่ือ-นามสกุลผูท้ี่เดินทางดว้ย______________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด____________________________ 

                   ช่ือ-นามสกุลผูท้ี่เดินทางดว้ย______________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด___________________________ 

                   ช่ือ-นามสกุลผูท้ี่เดินทางดว้ย______________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด___________________________ 

                   ช่ือ-นามสกุลผูท้ี่เดินทางดว้ย______________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด___________________________ 

                   ช่ือ-นามสกุลผูท้ี่เดินทางดว้ย______________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด___________________________ 

 

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

2. คู่สมรสของท่านเดินทางดว้ยหรือไม่      เดินทาง      ไม่เดินทาง 

กรุณาระบุช่ือ – นามสกุลคู่สมรส______________________________________ วนัเดือนปีเกิดคู่สมรส____________________  ระบุหมายเลข
พาสปอร์ตคู่สมรส_______________________________________  

3. คู่สมรสขอท่านปัจจุบนัอาศยัอยูร่่วมกบัท่านหรือไม่    อาศยัอยูด่ว้ยกนั    ไม่ไดอ้าศยัอยูด่ว้ยกนั 

ถา้ไม่ไดอ้าศยัอยูด่ว้ยกนั  กรุณาระบุท่ีอยูอ่าศยัของคู่สมรสของท่าน___________________________________________________________________ 

4. ช่ือ – นามสกุลบิดา__________________________________วนัเดือนปีเกิด_________________สถานที่เกิด__________________สัญชาติ____________ 

5. ช่ือ – นามสกุลมารดา________________________________วนัเดือนปีเกิด_________________สถานที่เกิด__________________สัญชาติ____________ 

6. ท่านมีบุตรหรือบุตรบุญธรรมหรือไม่     มี     ไม่มี   ถา้มีจ านวนบุตร____________คน   บุตรบุญธรรม____________คน 

6.1 ช่ือ – นามสกุล____________________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด_______________________________ 

สถานที่เกิด___________________________________________หมายเลขพาสปอร์ต___________________________________________________________ 

6.2 ช่ือ – นามสกุล____________________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด_______________________________ 

สถานที่เกิด___________________________________________หมายเลขพาสปอร์ต___________________________________________________________ 

6.3 ช่ือ – นามสกุล____________________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด_______________________________ 

สถานที่เกิด___________________________________________หมายเลขพาสปอร์ต___________________________________________________________ 

บุตรเดินทางดว้ยหรือไม่    เดินทาง    ไม่ไดเ้ดินทาง 

ปัจจุบนับุตรไดอ้ยูก่บัท่านหรือไม่ ถา้ไม่กรุณาแจง้ที่อยู่ที่ติดต่อได_้___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________เบอร์โทรที่ติดต่อได_้_________________________________ 

7. ท่านมีเดก็อายตุ  ่ากว่า 18 ปีที่ไม่ใช่บุตรเดินทางไปกบัท่านหรือไม่      มี      ไม่มี 

ถา้มี ช่ือ – นามสกุล_________________________________________วนัเดือนปีเกิด________________________สถานที่เกิด_______________________ 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง____________________________________เดก็คนน้ีพกักบัใคร_____________________________________________________ 

ความสัมพนัธ์ของท่านกบัเดก็________________________________ความสัมพนัธ์ของท่านกบับิดามารดาของเดก็___________________________ 
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ข้อมูลส าหรับการท างาน 
1. ท่านเคยปฏิบติังานกบัหน่วยงานเหล่าน้ีหรือไม่ กองทพั (รวมทั้งการเกณฑท์หาร) ภาครัฐ (ส่วนกลางหรือทอ้งถิ่น) หน่วยงานยติุธรรม 

ส่ือ ฝ่ายงานภาครัฐหรือพลเรือน ฝ่ายความมัน่คง (รวมทั้งต  ารวจและบริษทัรักษาความปลอดภยัเอกชน)     เคย   ไม่เคย    

ถา้เคย ช่ือบริษทั / ช่ือหน่วยงาน_______________________________________ลกัษณะงานที่ตอ้งท า__________________________________________ 

วนัท่ีเร่ิมตน้ท างาน_________________________________  วนัท่ีส้ินสุดของหนา้ท่ีการท างาน (ถา้มี)_________________________________________ 

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

ที่อยูบ่ริษทั / โรงเรียน / มหาวิทยาลยั_________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทร_____________________________________________________อีเมล_์_________________________________________________________________ 

รายไดต่้อเดือนของท่านจากการท างานทั้งหมดหลงัหกัภาษีเป็นเท่าไร________________________________________________________________ 

รายละเอียดของการท างาน / ต  าแหน่ง / ระดบั _________________________________ลกัษณะงานที่ตอ้งท า_________________________________ 

วนัท่ีเร่ิมตน้ท างาน (วนัเดือนปี)________________ถา้ท่านเป็นเจา้ของกิจการเร่ิมเปิดกิจการตั้งแต่เม่ือไร (วนัเดือนปี)______________________ 

4. ท่านมีเงินหรือมีอาชีพเสริมท่ีมีรายไดเ้พิ่มเติมหรือไม่      มี    ไม่มี 

ถา้มี ช่ือบริษทั / หน่วยงาน___________________________________________________________________________________________________________ 

ลกัษณะงาน / ต  าแหน่ง / ระดบั_______________________________________________________________________________________________________ 

ลกัษณะงานที่ตอ้งท า_________________________________________________________________________________________________________________ 

วนัท่ีเร่ิมตน้ของหนา้ท่ีน้ี(วนัเดือนปี)_________________________________ วนัท่ีส้ินสุดของหนา้ท่ีน้ี(วนัเดือนปี)____________________________ 

5. ท่านมีเงินออม ทรัพยสิ์น ที่ดินหรือรายไดอ้ื่น ยกตวัอยา่งเช่น จากหุน้และเงินปันผลหรือไม่     มี    ไม่มี 

ถา้มี รายไดร้วมต่อเดือนจากเงินออม ทรัพยสิ์นหรือรายไดอ้ื่น เช่นจากหุน้ หรือส่วนแบ่งจากหุน้ มาจากไหน 

  เงินออมและเงินลงทุน      เงินจากการใหเ้ช่าบา้น     เงินมาจากการเล่นหุน้      เงินมาครอบครัวและเพื่อน 

6. ท่านมีจ านวนเงินเป็นเงินปอนดเ์ท่าไรที่ท่านไดจ้ากเงินออม__________________________________________________________________________ 

7. ท่านใชเ้งินเป็นค่าครองชีพในแต่ละเดือนคิดเป็นเงินปอนดเ์ป็นจ านวนเท่าไร__________________________________________________________ 

8. ท่านใชเ้งินเพื่อส่งเสียเลี้ยงดูคนในครอบครัวและบุคคลอื่นที่อยูใ่นความดูแลของท่านคิดเป็นเงินปอนดเ์ป็นจ านวนเท่าไรต่อเดือน  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9. ท่านมีค่าใชจ่้ายส่วนตวัส าหรับการเดินทางเป็นเงินปอนดจ์ านวนเทา่ไร_______________________________________________________________ 

10. ท่านมีเงินทั้งหมดเป็นจ านวนเท่าไรเพื่อใชใ้นการเดินทางคร้ังน้ี_______________________________________________________________________ 

11. ท่านมีค่าเคร่ืองบิน ค่าโดยสารเรือ หรือค่ารถไฟ เป็นจ านวนเงินปอนดเ์ท่าไร__________________________________________________________ 

12. ท่านมีค่าพกัเป็นจ านวนเงินปอนดเ์ท่าไร______________________________________________________________________________________________ 

13. ท่านมีค่าครองชีพที่ใชจ่้ายที่ส าหรับประเทศองักฤษเป็นจ านวนเงินปอนดเ์ท่าไร_______________________________________________________ 

14. ท่านมีบุคคลอื่นท่ีช่วยจ่ายค่าเดินทางเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดหรือไม่     มี     ไม่มี ถา้มี ค่าใชจ่้ายในการเดินทางทั้งหมดของ
ท่าน รวมทั้งเงินที่บุคคลอื่นอาจมอบใหท้่านคิดเป็นเงินปอนดเ์ป็นจ านวนเงินเท่าไร___________________________________________________ 

15. ท่านจะไปท าอะไรในประเทศองักฤษ________________________________________________________________________________________________ 

16. ท่านมีเพื่อนหรือครอบครัวในประเทศองักฤษหรือไม่     มี    ไม่มี 

ถา้มี ระบุช่ือ – นามสกุล_______________________________________________วนัเดือนปีเกิด_______________________ สัญชาติ ________________ 

ที่อยูท่ี่ติดต่อได_้_____________________________________________________________________________________________________________________  
เบอร์โทรที่ติดต่อได_้______________________ อีเมลท์ี่ติดต่อได_้______________________บุคคลดงักล่าวเป็นอะไรกบัท่าน__________________ 

บุคคลดงักล่าวมีสถานะอะไรในประเทศองักฤษ___________________ท่านจะไปเยีย่มบุคคลดงักล่าวน้ีขณะอยูท่ี่องักฤษหรือไม่__________ 

17. ท่านเคยเขา้รับการรักษาพยาบาลในองักฤษหรือไม่   เคย     ไม่เคย  ถา้เคย  ท่านตอ้งจ่ายเงินค่ารักษาหรือไม่   จ่าย     ไม่จ่าย   



 

 

องักฤษ 9 วนั (TG)  -16- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

ข้อมูลส าหรับการเดินทางทีผ่่านมา 
1. ท่านเคยไดรั้บการขอวีซ่าองักฤษหรือไม่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา     เคย      ไม่เคย 

ถา้เคย ประเภทขอวีซ่าที่ไดรั้บ________________________________________________________________________________________________________ 

วนัที่ออกวีซ่า(วนัเดือนปี)___________________________________________________วนัที่หมดอายวุีซ่า(วนัเดือนปี)___________________________ 

2. ท่านเคยเดินทางไปองักฤษหรือไม่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา      เคย     ไม่เคย 

ถา้เคย  วนัที่เดินทางไป___________________วนัที่เดินทางกลบั__________________________________________________________________________  
จุดประสงคเ์ดินทางไปท าอะไรที่ผ่านมา______________________________________________________________________________________________ 

3. ท่านเคยยืน่ค  าร้องต่อกระทรวงมหาดไทย home office เพื่ออาศยัอยูใ่นองักฤษในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  เคย    ไม่เคย 

4. ท่านเคยถูกปฏิเสธในการขอวซ่ีาองักฤษในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่      เคย     ไม่เคย 

ถา้เคย  วนัเดือนปีที่ถูกปฏิเสธ_________________________________________________หมายเลขอา้งอิง (ถา้มี)________________________________ 

เหตุผลที่ถูกปฏิเสธ___________________________________________________________________________________________________________________ 

5. ท่านเคยถูกปฏิเสธในการขอวซ่ีาประเทศอื่นๆหรือไม่ในช่วง 10 ปี         เคย     ไม่เคย 

ถา้เคย  ประเทศที่ท่านขอยืน่_____________________________ ถูกปฏิเสธวีซ่าประเภทอะไร________________________________________________  
วนัเดือนปีที่ถูกปฏิเสธ___________________________________ เหตุผลที่ถูกปฏิเสธ_________________________________________________________ 

6. ท่านไดรั้บโทษหรือเคยไดรั้บโทษไม่ใหเ้ดินทางเขา้องักฤษหรือไม่     เคย    ไม่เคย 

ถา้เคย วนัเดือนปีที่ท่านเขา้ประเทศไม่ได_้______________________________________หมายเลขอา้งอิง(ถา้มี)________________________________ 

เหตุผล_______________________________________________________________________________________________________________________________   
7. ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาท่านเดินทางไปต่างประเทศอื่นๆ (ยกเวน้องักฤษ) หรือไม่   เคย      ไม่เคย 

ถา้เคย วนัเดือนปีที่เดินทาง__________________ประเทศที่เดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีที่เดินทาง__________________ประเทศที่เดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีที่เดินทาง__________________ประเทศที่เดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีที่เดินทาง__________________ประเทศที่เดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีที่เดินทาง__________________ประเทศที่เดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีที่เดินทาง__________________ประเทศที่เดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีที่เดินทาง__________________ประเทศที่เดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีที่เดินทาง__________________ประเทศที่เดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีที่เดินทาง__________________ประเทศที่เดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีที่เดินทาง__________________ประเทศที่เดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

8. ท่านมีหมายเลขประกนัสังคมขององักฤษหรือไม่      มี      ไม่มี 

ถา้มี ระบุหมายเลขประกนัสังคมที่องักฤษ______________________________   สาเหตุที่มี__________________________________________________ 

9. ท่านเคยมีประวติัอาชญากรรม (รวมทั้งเคยไดรั้บโทษหรือท าผิดกฎจราจร) ในประเทศหรือไม่     เคย      ไม่เคย 

ถา้เคย  ระบุเหตุผล___________________________________________________________________________________________________________________ 

10. ท่านเคยถูกตั้งขอ้หาคดีอาญาในประเทศใดโดยยงัไม่ไดรั้บการพิจารณาคดีในศาลหรือไม่     เคย      ไม่เคย 

ถา้เคย  ระบุเหตุผล___________________________________________________________________________________________________________________ 

11. ในกรณีที่ทางสถานทูตมีความจ าเป็นจะตอ้งสัมภาษณ์ท่าน ท่านประสงคจ์ะรับการสัมภาษณ์เป็นภาษาอะไร___________________________ 

 
 

***หมายเหตุ***กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเพราะมีผลต่อการยื่นวซ่ีาประเทศอังกฤษ 
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อตัรำคำ่บริกำร .... องักฤษ-เวลส-์สกอ็ตแลนด ์ 9  วนั  (TG) 

  สงกรำนต ์ แรงงำน พ.ค.-ม.ิย. 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่ำน) ทำ่นละ 86,900.- 79,900.- 69,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพ่ิม   15,500.- 15,500.- 15,500.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรบัเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเท่ำกบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   : โรงแรมในอังกฤษไม่มหี้องพักส ำหรับ 3 ท่ำน 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทัศนำจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได้ ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำอังกฤษ  (แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห์) 

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ 

4. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเชำ้ตำมท่ีระบุในรำยกำรทัวร ์

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 

เท่ำตัว อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเปาำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเปาำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดแูลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงท่ีระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไม่คุม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบนิ / กระเปาำเดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 16 ปี และมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกนัเพิ่ม  :  กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำท่ีของผู้เดินทำงท่ีต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระท่ีมีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำชำ้ของกระเปาำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเปาำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเปาำ และทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. ค่ำทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ปอนด ์x 7 วนั)  =  ท่ำนละ  14 ปอนด ์

8. ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 9 วนั) =  ท่ำนละ  900 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำทำ่นละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรำนต์ และปใีหม่ มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ท้ังหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

 

 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช ำระโดยเงินสด 

 

 ช ำระด้วยกำร โอนเงินผำ่นบญัชี

ธนำคำร  เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำ

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่ง

แฟกซ์ใบน ำฝำกมำท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมท่ี

เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงนิผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนติบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี.้- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันข้ึนไป  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  10,000.- บำท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  20,000.- บำท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-13 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  40,000.- บำท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 12 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรลำ่ช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ท้ังสิ้น เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิกเท่ียวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปญัหำกำรจรำจร

ตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนท่ีตำ่งๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ให้ถือวำ่ท่ำนได้
สละสิทธ์ิ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเง่ือนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 

*** หมำยเหต ุ***  ในกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (กำรแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุำแจ้งพนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

รำคำดงักลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.......... อังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ (TG) .........วนัเดินทาง............................................................................ 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ.์............................................... 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู               ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

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

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................)      
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการของเรา 
 

 


