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อังกฤษ-เวลส ์7 วัน 
 บนิตรงสู่นครลอนดอน ชมมรดกโลกสโตนเฮน้จ์และเมอืงบาธ 

พบกับเมอืงดังลเิวอร์พลู และแมนเชสเตอร ์
เมอืงนา่รกัตา่งๆ Bibury, Bourton-on-the-Water และ  

Stratfromd-upon-Avon บา้นเกดิเชค็สเปยีร ์
ชิมเปด็ยา่งจากรา้นดงัโฟรซ์ซีัน่ 
เขา้ชม Tower of London  

พรอ้มลอ่งเรือชมความงามรมิฝัง่แมน่ า้เทมส์ 
ช้อปปิง้มหานครลอนดอน และช้อปปิง้ Bicester Outlet Village 

 

โดยสายการบนิไทย 
 

 บรษิทัฯ...ขอแนะน ำรำยกำรเทีย่วในสหรำชอำณำจกัรหรอืเกำะองักฤษ โดยเริม่

จำก.. 
 

Image of England  
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ลอนดอน มหำนครตลอดกำล ทีต่ั้งของที่ส ำคัญๆ เช่น พระรำชวังบัก๊กิ้งแฮม ทำวเวอร์

ออฟลอนดอน  จำกนัน้มีเวลำให้ท่ำนเดินเลน่ช้อปป้ิงบนกับย่ำนชอ้ปปิ้งชื่อ

ดังของลอนดอน 

แอมสเ์บอรร์ี ่ชมสโตนเฮ้นจ ์1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวตัิศำสตร์  ชม

อิทธิพลในอดีตของชำวโรมันโบรำณที่เมืองบำธ  

เมอืงคำรด์ิฟ๊  เมืองหลวงของแคว้นเวลส ์หนึ่งในเครือจักรภพ กลำงใจเมืองเป็นที่ตั้งของ

ปรำสำทคำร์ดิ๊ฟ ที่พระเจ้ำ 

วิลเลยีมผู้พิชิตได้มีรับสั่งให้สร้ำงขึ้นจำกรำกฐำนเดิมของปรำสำทโรมัน

โบรำณ และไดร้ับกำรตกแต่งต่อเตมิเรื่อยมำ ถกูล้อมรอบไวด้้วยก ำแพง

โบรำณ   

ไบบรุี ่ หมู่บ้ำนเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้นโกลวเชสเตอร์ไชร ์เขตคอตส์โวลส ์จัดว่ำเป็น

หมู่บ้ำนที่งดงำมและนำ่รักที่สดุในอังกฤษ  

เบอรต์ัน้ออนเดอะวอเตอร ์ หมู่บ้ำนเล็กๆ ทีรู่จ้ักกันในนำมของ “เวนิส แห่งคอตส์โวลส”์ 

เมืองสวยน่ำรกั มีควำมโดดเด่นในด้ำนธรรมชำติอันงดงำม มีล ำธำรสำย

เล็กๆ ไหลผ่ำนกลำงเมือง ท ำให้เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีสเน่ห์อย่ำงยิ่ง 

สแตรทฟอรด์  เมืองที่ตั้งอยูร่ิมฝั่งแมน่้ ำเอวอน ซึ่งมีชื่อเสียงในด้ำนกำรเป็นเมือง

แห่งวรรณกรรมอังกฤษ บ้ำนเกิดของ 

วิลเลีย่ม เช็คสเปียร์ กวีชื่อก้องโลกและนกัเขียนบทละครชำวอังกฤษ  

ลเิวอรพ์ลู เมืองดังที่ท่ำนคุ้นชื่อจำกฟุตบอลพรีเมยีรล์ีก แวะร้ำนขำยของท่ีระลึกทมีลิ

เวอร์พูล 

ออ๊กซฟ์อรด์  ซึ่งรู้จกักันในนำมของเมืองแห่งมหำวิทยำลัย ซึ่งชื่อเมืองตั้งตำม 

มหำวิทยำลัยระดับโลกที่รู้จกักันในนำมของมหำวิทยำลัยออกซ์ฟอร์ด   
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง   12-18 ต.ค.2561 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ 

22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงหมำยเลข 4  

เคำน์เตอรส์ำยกำรบนิไทย  เคำน์เตอร ์D เจ้ำหน้ำท่ีคอยต้อนรับและอ ำนวย

ควำมสะดวกให้ท่ำนกอ่นขึ้นเครื่อง  

 

วนัทีส่อง ลอนดอน-แอมสบ์วัรี-่สโตนเฮน้จ-์บำธ-คำรด์ิฟ๊ (เวลส)์ 

01.10 น.  ออกจำกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ บนิตรงสูล่อนดอน  โดยสำยกำรไทย 

เท่ียวบินที ่TG 910 

07.15 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิฮทีโธรว ์กรงุลอนดอน น ำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ

เมืองและศลุกำกร ให้ท่ำนตรวจรับสมัภำระ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืง

แอมสเ์บอรร์ี ่Amesbury ในเขตทุ่งหญ้ำแอมสเบอร์รี ่(ใช้เวลำเดินทำง

ประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนชม เสำหนิสโตนเฮน้จ ์Stonehenge กอง
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หินประหลำด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวตัิศำสตร์

มำกกว่ำ 4,000 ปีมำแล้ว ที่ปัจจุบันก็ยังไม่สำมำรถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่ำใคร

สร้ำง? เพ่ืออะไร? มีแต่กำรวิเครำะห์และคำดเดำ  สมควรแก่เวลำน ำท่ำน

เดินทำงสู่ เมอืงบำธ เมอืงอำบน้ ำแร่ทีม่ีอิทธิพลมำตั้งแตยุ่คเรืองอ ำนำจของ

อำณำจักรโรมันโบรำณ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)   

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน 

บำ่ย น ำท่ำนเข้ำชมภำยในของโรงอำบน้ ำแรร่อ้นที่สร้ำงขึ้นมำตั้งแต่ยุคโรมัน

โบรำณ โดยมกีำรตกแต่งอย่ำงงดงำม ปัจจบุันน้ ำพุร้อนนี้ก็ยังมีปริมำณ นับ

ล้ำน นบัแสนแกลลอน ด้วยอุณหภมูิระดับ 45-46 องศำเซลเซยีส ซึ่ง

หลักฐำนบ่อน้ ำพุร้อนและซำกอำคำรเก่ำแกท่ี่หลงเหลืออยู่นี ้ท ำให้เมืองบำธ

ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโกในปี ค.ศ. 

1987  ชม พพิิธภณัฑน์้ ำแรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซึ่งมี

ประวตัิกำรค้นพบที่น่ำสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุม่อำคำรส ำคัญของเมอืง คือ

บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ ำแรร่้อนคิงส์ สว่นที่สองคือ บริเวณวัด และสว่นที่

สำมคือ บริเวณที่เปิดบริกำรให้นักท่องเที่ยวหรือชำวเมืองใช้บรกิำรน้ ำแร่ 

ซึ่งมีทั้งสระว่ำยน้ ำ, บอ่น้ ำแรร่้อน-เย็น, ห้องอบไอน้ ำ และส่วนที่เปน็เตอร์กิ

ชบำธ (Turkish Bath) และให้ท่ำนได้ชมิน้ ำแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยว

เท่ำนั้น  จำกนั้นน ำท่ำนชมเมืองอำคำรบ้ำนเรือนถกูสร้ำงขึ้นในยุคจอร์

เจ้ียน ที่มีเอกลกัษณ์เฉพำะตัวอกีทั้งอำคำรรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอำคำรรูป

ครึ่งวงกลมที่มีสถำปัตยกรรมแปลกตำ ท ำให้เมืองบำธมีเสน่ห์ไม่น้อย 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงคำรด์ิฟ๊ เมอืงหลวงของแควน้เวลส์ หนึ่งใน

เครือจักรภพ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) กลำงใจเมอืงเป็น

ที่ตั้งของปรำสำทคำรด์ิ๊ฟ  ที่พระเจ้ำวิลเลียมผู้พิชิตไดม้ีรับสั่งให้สรำ้งขึ้น

จำกรำกฐำนเดิมของปรำสำทโรมันโบรำณ และไดร้ับกำรตกแต่งตอ่เติม

เรื่อยมำ ถกูล้อมรอบไว้ด้วยก ำแพงโบรำณ จำกนั้นน ำชมเมอืงคำรด์ิฟ๊ เมือง

ที่เจริญมำตั้งแตยุ่คสมยัที่ชำวโรมันมีอิทธิพลอยู่ในบริเวณนี้ จวบจนถึงยุค

ศตวรรษที ่20 กย็ังเป็นเมืองท่ำที่ส ำคัญท่ีสุดของโลกในเรื่องกำรขนส่งถ่ำน

หิน เชื้อเพลิงที่ใชม้ำกที่สุดก่อนน้ ำมันจะเข้ำมำแทนที ่ชมศำลำว่ำกำรเมือง

และพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเปน็กลุ่มอำคำรโบรำณเก่ำแก่ ผ่ำนชมเมือง 

สวนสำธำรณะคำร์ดิ๊ฟ, สนำมกีฬำมลิเลนเนยีม, อำคำรที่ท ำกำรรฐั  อิสระ

ให้ท่ำนเดินเล่นในย่ำนถนนควีนส์ แหล่งช้อปปิ้งของพื้นเมือง  
ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ.ภัตตำคำรพื้นเมือง 
  จำกนั้นน ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก โรงแรมระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ 

 

วนัทีส่ำม คำรด์ิฟ๊-เบอรต์ัน้ออนเดอะวอเตอร-์สแตรทฟอรด์อพัอนเวอน-ลเิวอรพ์ลู-

แมนเชสเตอร ์

เชำ้ รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม   

 น ำเดินทำงสู ่เมอืงเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร์ Bourton-on-the-Water 

(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) ให้ท่ำนเดินชมหมู่บ้ำนเลก็ๆ ที่รู้จักกัน
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ในนำมของ “เวนิส แหง่คอตส์วอลด์ส” อีกแห่งหนึ่งที่มีควำมสวยงำมน่ำรัก 

มีควำมโดดเด่นในด้ำนธรรมชำติอันงดงำม ที่มีล ำธำรสำยเล็กๆ ตืน้ๆ ซึ่ง

แท้จริงคือแม่น้ ำวินด์รชั ไหลผ่ำนกลำงเมือง และมีสะพำนหินทอดข้ำมน้ ำ

ป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ ทีแ่กว่งกิ่งก้ำนใบอยูร่ิมน้ ำ ท ำให้เป็นสถำนที่ที่มี

เสน่ห์อย่ำงมำก เมืองนี้มีร้ำนอำหำรและโรงแรมรวมทั้งร้ำนค้ำให้เดินเล่น

เก็บบรรยำกำศอันรื่นรมย์ น ำท่ำนเดินชมควำมสวยงำมภำยในหมู่บ้ำนแห่ง

นีพ้ร้อมทั้งถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมอืงส

แตรทฟอรด์-อพัอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon (ใช้เวลำเดินทำง

ประมำณ 45 นำที) หรอื เมอืงสแตรทฟอรด์ เมืองท่ีตั้งอยูร่ิมฝั่งแม่น้ ำเอวอน 

ซึ่งมีชื่อเสียงในด้ำนกำรเป็นเมืองแห่งวรรณกรรมอังกฤษ   

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน 

บำ่ย ให้ท่ำนชมเมืองและถำ่ยรูปกับ The Almshouse บ้ำนเรือนโบรำณที่

ก่อสร้ำงดว้ยไมต้ั้งแตป่ี ค.ศ.1417-18 ผ่ำนช่วงของกำรปฏริูปมำหลำยครัง้ 

และถ่ำยรูปกับอำคำรศำลำว่ำกำรเมือง อำคำรที่มีควำมเก่ำแก,่ สวยงำมและ

มีชื่อเสียงที่สุดในใจกลำงเมืองน้ี ทั้งยังเป็นที่ตั้งส ำนักงำนต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวกับ

ทำงรำชกำรของเมืองนี้ และถำ่ยรปูภำยนอกกบับำ้นของวลิเลีย่ม เชค็ส

เปยีร ์กวแีละนกัเขียนบทละครชำวอังกฤษ ได้รับยกย่องทัว่ไปว่ำเปน็

นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลก มักเรยีกขำนกันวำ่เขำเป็นกวี

แห่งชำตขิองอังกฤษ   

 และน ำท่ำน เขำ้ชม Anne Hathaway’s Cottage & Garden กระท่อมหรือ

บ้ำนพักของภรรยำของเช็ค 

สเปียร์สมัยที่ยังเป็นเดก็ โดยถูกสร้ำงขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 15 ดว้ย

สถำปัตยกรรมแบบทวิดอร์ ซึ่งมีพ้ืนทีก่ว้ำงขวำงพร้อมสวนสวย ปัจจุบัน

ยังคงได้รับกำรบูรณะมำโดยตลอด ภำยในยังคงมีเฟอร์นิเจอร์เครือ่งใช้

ต่ำงๆ และห้องหลำยหอ้งท่ีเคยใช้สอยมำในอดีต  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ 

เมอืงลเิวอรพ์ลู Liverpool (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) เมืองท่ีมี

กิจกรรมท่องเท่ียวที่ได้รับควำมนิยมเป็นอยำ่งมำกโดยเฉพำะคนที่เป็นสำวก

ของหงส์แดงลิเวอร์พลูต้องไม่พลำดมำเยือนเมืองน้ีสักครั้งหนึ่ง น ำท่ำนผ่ำน

ชมตวัเมืองลิเวอร์พลู ถ่ำยรูปกับมหำวิหำรลิเวอร์พลู Liverpool Cathedral 

วิหำรที่มขีนำดใหญ่ท่ีสุดของเมือง, อำคำรรอยัลไลเวอร ์Royal Liver 

Building อำคำรทีม่ีควำมโดดเด่นมำกที่สดุของเมือง ด้ำนบนสุดของอำคำร

ประดับดว้ยนกไลเวอร ์2 ตัว ที่มีขนำดใหญ่ท่ีสุดในเมือง สัญลกัษณ์ของ

เมืองลิเวอร์พลู ซึ่งอำคำรที่มีนกไลเวอร์ประดบัอยู่นั้นจะพบได้มำกมำยใน

เมืองลิเวอร์พลู เดิมเคยเป็นอำคำรที่มีควำมสูงที่สุดในโลก เป็นทีต่ัง้ของ

บริษัท Royal Liver Insurance และเป็นส่ิงก่อสร้ำงที่ประดบัน่ำนฟ้ำของ

เมืองลิเวอร์พลูมำนำนกว่ำ 100 ปี ตัวอำคำรสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1911 มี

ควำมสูง 90 เมตร ประกอบไปด้วยหอนำฬิกำ 2 แห่งที่มีขนำดใหญว่่ำหอ



Image of England7D/TG, 12-18Oct2018    5 

นำฬิกำบิ๊กเบนในกรุงลอนดอน มโีครงสร้ำงคอนกรตีที่แข็งแรงและมีควำม

งดงำมของกำรออกแบบในตอนต้นศตวรรษที่ 20 ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองลิเวอร์

พูล ปัจจบุันยังคงเป็นที่ตั้งของบริษัทประกันไลเวอร์เช่นเดิม นอกจำกนี้ยัง

ได้ถ่ำยรูปกับอำคำรทำ่เรือและคลังสินคำ้ Albert Dock ที่ได้รับกำร

ออกแบบอำคำรโดยเจสฮำร์ทลีแ่ละฟิลิปอำรว์ิค และเปิดใช้ในปี ค.ศ.1846 

สร้ำงด้วยโครงสร้ำงทีเ่ป็นเหล็กเป็นแห่งแรกๆ ของสมยันั้นโดยยึดแนวคิด

ป้องกันกำรเกิดอัคคีภยักับคลังสินค้ำ จำกกำรสร้ำงเดมิและได้รบักำร

ปรับปรุงมำโดยตลอดจนได้รับควำมนิยมในด้ำนกำรขนถำ่ยสินค้ำและกำร

จัดเก็บสินค้ำ มีกำรพฒันำจนกลำยเป็นทำ่จอดเรือขนำดใหญ่ ปัจจุบันยัง

เป็นสถำนท่ีที่ส ำคัญของเมืองจนได้รับกำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทำง

ทะเลจำกองค์กำรยูเนสโก้ รวมถึงชมควำมงดงำมของอำคำรท่ำเรอืบริเวณ 

Port of Liverpool หนึ่งในสถำนที่ส ำคัญท้ังสำมแห่งของเมืองลิเวอร์พลู ที่

ได้รับกำรขึ้นทะเบียนจำกองค์กำรยูเนสโก้เช่นเดียวกัน อำคำรออกแบบ

โดย เซอร์อำร์โนวด์ ทอร์เนอรี่ และ เอฟบี ฮอบส์ สร้ำงขึ้นตั้งป ี1904 จนถึง 

ปี 1907 ด้วยอำคำรคอนกรีตเสริมเหลก็ ในแบบบำร็อค มีโดมขนำดใหญ่

อยู่บนยอด พร้อมชมอำคำรที่อยู่ใกล้เคียงคืออำคำรคิวนำร์ด Cunard 

Building ให้เวลำท่ำนเดินเล่นและถ่ำยรูปกับอำคำรสวยงำม  น ำท่ำนผ่ำน

ชมสนำมกีฬำชื่อดังสนำมแอนด์ฟิลด์ สนำมฟุตบอลที่เป็นต ำนำนและมี

ชื่อเสียงของประเทศองักฤษและเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงกำร

ฟุตบอลโลกสโมสรลิเวอร์พลู จำกนั้นน ำท่นเดินทำงสู่เมืองแมนเชสเตอร ์

Manchester (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง)  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ.ภัตตำคำรพื้นเมือง 
  จำกนั้นน ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ 

 

วนัทีส่ี ่ แมนเชสเตอร-์บสิเตอร-์ชอ้ปปิง้เอำ๊ทเ์ลต็-อ๊อกซฟ์อรด์ 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม   

 น ำท่ำนชม เมอืงแมนเชสเตอร ์Manchester เมืองอุตสำหกรรมที่เชี่ยวชำญ

ด้ำนกำรทอผ้ำมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ที่ท ำให้ผ้ำวูลและค็อตต้อนของ

อังกฤษเป็นที่นยิมชมชอบของผูค้นทั่วโลกจวบจนปัจจุบัน และยงัเป็นเมือง

ใหญ่ทำงธุรกิจกำรค้ำที่ส ำคัญและเป็นเมืองอุตสำหกรรมที่มชีื่อเสียง น ำ

ท่ำนชมภำยนอกพร้อมถ่ำยรูปกบัศำลำว่ำกำรเมืองนครแมนเชสเตอร ์

Manchester Town Hall อำคำรที่สร้ำงขึ้นในแบบวิคทอเรยีผสมผสำน

แบบนีโอโกธิค เป็นทั้งที่ตั้งอำคำรเทศบำลในเมืองแมนเชสเตอร์และ

ส ำนักงำนใหญ่ของสภำเทศบำลเมืองแมนเชสเตอรแ์ละหน่วยงำนของ

รัฐบำลท้องถิ่น สร้ำงเสร็จอย่ำงสมบรูณ์ในปี ค.ศ.1877  ชมภำยนอกของ

มหำวิหำรแมนเชสเตอร์ Manchester Cathedral ที่สร้ำงขึ้นในยคุกลำง มี

ควำมเก่ำแก่ที่สดุเหมือนกับมหำวิหำรเซ้นตแ์มรี่ในลอนดอน ชมอำคำร 
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The Opera House ในย่ำนถนนคีย ์สถำนท่ีในกำรจัดแสดงงำนตำ่งๆ ไม่

ว่ำจะเป็นงำนคอนเสิรต์ งำนบลัเลต์  งำนแสดงดนตร ีและยังใช้เปน็โรง

ละครด้วย ซึ่ง Opera House แห่งนี้ได้รับชือ่ว่ำ Opera House มำในปี 

ค.ศ.1920 หลังจำกมกีำรเปลี่ยนจำก New Theatre มำเป็น New 

Queen’s Theatre และ Opera House ในเวลำต่อมำ  ให้ท่ำนถ่ำยรูปกับ 

Gorton Monastery อำรำมแห่งคริสตจกัรในแมนเชสเตอรท์ี่สร้ำงมำตั้งแต่

ศตวรรษที ่19 ด้ำนหน้ำเป็นอำคำรทรงสงูยอดแหลมแบบฉบับของ

สถำปัตยกรรมโกธิคผสมผสำนกับแบบวิคทอเรีย และแมนเชสเตอร์ยังเป็น
เมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงกำรฟตุบอลโลก ที่สร้ำงนักเตะฝีเท้ำ

ยอดเยี่ยมของทีมปีศำจแดง แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด มำหลำยสมยั และมี

สนำมฟุตบอลของสโมสรที่รวยที่สดุในโลก น ำท่ำนถ่ำยรูปภำยนอกของ

สนำมโอลด์ทรำฟฟอรด์ สนำมฟุตบอลชื่อดังของประเทศอังกฤษและให้

ท่ำนได้มีเวลำเลือกซื้อสินค้ำที่ Mega Store ส ำหรับแฟนคลบัของทีม
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู ่บสิเตอรเ์อำ๊ทเ์ลต็ วลิเลจ  

Bicester Outlet Village (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง)  ให้

ท่ำนชมสินค้ำแบรนด์เนมต่ำงๆ ทั้งของอังกฤษและในยุโรป เช่น Anne  

Fontaine  Armani  Bally  Bodum  Bose  Burberry  Calvin Klein  

D&G  DKNY  Diesel  Dior  Dunhill   Ermenegildo Zegna  Fendi  

Gucci  Guess  Hugo Boss  Jaeger  Jigsaw  Kipling  L'Occitane  

Levi's  Max Mara  Missoni  Molton Brown  Mulberry  Paul Smith  

เป็นต้น  **เพือ่ควำมสะดวกในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้จำกเอำ๊ทเ์ลต็ อสิระอำหำร

กลำงวนัภำยในเอำ๊ทเ์ลต็ตำมอธัยำศยั**   

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงออ๊กซฟ์อรด์ Oxford เมืองแห่งยอด
แหลมชวนฝัน ตำมค ำที่เรียกขำนโดยกวีชื่อดังแมทธิว อำร์โนลด์เพ่ือ
กล่ำวถึงยอดโบสถ์ที่งดงำมและสถำปัตยกรรมอันกลมกลืนของอำคำร  (ใช้

เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที) ผ่ำนชม เมอืงออ๊กซฟ์อรด์ ซึ่งรู้จกักันใน

นำมของเมืองแห่งมหำวิทยำลัย ซึ่งชื่อเมืองตัง้ตำม มหำวิทยำลยัระดับโลก

ที่รู้จักกันในนำมของมหำวิทยำลัยออกซ์ฟอรด์  ถ่ำยรูปกับมหำวิทยำลัย

ไคร้สท์เชริ์ชท ์อำคำรสร้ำงด้วยหินสีทองและเป็นสถำปัตยกรรมทีน่่ำ

ประทับ ใจท่ีสุดของอังกฤษ และยังเป็นทีต่ั้งของโบสถ์ที่มชีื่อเสียงของเมือง

และต้นก ำเนิดของหนังสืออลิซทีโ่ด่งดังของเลวิส แคร์โรล หรือ เกรทฮอลล ์

ในแฮร์รี ่พอตเตอรก์็ได้แรงบันดำลใจมำจำกสถำปตัยกรรมแห่งนี ้

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง 

 จำกนั้นน ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่ัก โรงแรมระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ 
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วนัทีห่ำ้  ออ๊กซฟ์อรด์-ไบบรูี-่ลอนดอน 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม   

น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมูบ่ำ้นไบบรุี ่Bibury Village (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 

45 นำที) ให้ท่ำนเดินชมหมู่บ้ำนเลก็ๆ ตั้งอยูใ่นแคว้นโกลวเชสเตอร์ไชร์ 

เขตคอตส์โวลส ์Cotswolds จัดว่ำเป็นหมู่บำ้นท่ีงดงำมและน่ำรักที่สุดใน

อังกฤษ ให้ท่ำนได้เดินเล่นถ่ำยรูปชมบ้ำนเรอืนอันเป็นเอกลักษณข์อง

หมู่บ้ำนแห่งนี้ ไม่ว่ำจะเป็นกระท่อมหินโบรำณ ที่เรียงรำยกันยำวไปเป็น

แถว มชีื่อว่ำ Arlington Row ซึ่งกระท่อมเหล่ำนี้เคยเป็นที่พักของคนที่ท ำ

อำชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17 ชมโบสถ์อันเก่ำแก ่อีกทั้งยงัมีถนน

สวยๆ ที่รำยล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองขำ้งทำง  สมควรแก่เวลำน ำท่ำน

เดินทำงสู่ มหำนครลอนดอน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) เมือง

หลวงแห่งสหรำชอำณำจักรและเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในสหภำพยุโรป มี

ประชำกรกว่ำ 7.5 ล้ำนคน  ถือเป็น 1 ในเมอืงศูนย์กลำงทำงด้ำนธุรกิจ  

กำรเมืองและวฒันธรรมของโลก  กำรสื่อสำร  กำรบันเทิง  แฟชั่นและศิลปะ 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ำมีอทิธิพลไปทั่วโลก   
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน 

บำ่ย  น ำท่ำนเข้ำชม ทำวเวอรอ์อฟลอนดอน  Tower of London ป้อมปรำกำร

และปรำสำทเก่ำแก่แหง่แรกที่  สร้ำงขึ้นตั้งแตก่ษัตริย ์วิลเลียมผู้พชิิต ผู้ปกครอง

อังกฤษเมื่อป ีค.ศ.1006  น ำท่ำนชม เพชร Star of Africa   เครื่องเพชรล้ ำค่ำ

ประจ ำรำชส ำนกัที่ใชใ้นกำรประกอบพิธีส ำคัญ ที่มีขนำดใหญ่ท่ีสุดในโลกกวำ่ 300 

กะรตัที ่  ประดับอยู่หน้ำมงกฎุและคฑำอำญำสิทธ์ิแหง่องค์รำชิน ีซึ่งถูกเก็บ

รักษำไว้ที่นี่ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู ่   ท่ำเรือเพื่อน ำท่ำนลอ่งเรอืในแมน่้ ำ

เทมส ์Thames River Cruise แม่น้ ำสำยหลกัของมหำนครลอนดอน  และเป็น

แม่น้ ำใหญ่ท่ีไหลในอังกฤษตอนใต้และเป็นที่รู้จักมำกที่สดุ เพรำะแม่น้ ำเทมส์ไหลผ่ำนใจ

กลำงมหำ  นครลอนดอน ให้ท่ำนล่องเรือชมเมืองและอำคำรสถำปัตยกรรมที่

งดงำมของประเทศอังกฤษ และใจกลำง   มหำนครแห่งนี้ยังใช้เป็นที่ถ่ำยท ำ

ภำพยนตร์เรื่องดังหลำยต่อหลำยเรื่องอกีด้วย   จำกนั้นให้เวลำท่ำนเดิน  

 เล่นช้อปป้ิงบนถนนอ็อกซฟ์อร์ด ย่ำนช้อปป้ิงใหญ่ของลอนดอนที่ท่ำนจะได้เลือก

ซื้อสินค้ำคุณภำพเยี่ยมจำก   มำร์ค แอนด ์สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ ์หรือยำ่น

ไนท์บริดจ ์ที่ตั้งของห้ำงดัง อำทิเช่น ห้ำงแฮรอดส์ เป็นต้น มี  เวลำให้ท่ำน

เดินเล่นช้อปป้ิงเลือกซือ้สินค้ำแบรนด์เนมต่ำง ๆ มีเวลำให้ท่ำนสำมำรถเลือกซื้อและเลือก

ชม   สินค้ำที่ระลึกก่อนกลับบ้ำน *** เพือ่ควำมสะดวกในกำรเลอืกซือ้

สนิคำ้ตำ่งๆ อสิระอำหำรค่ ำตำม   อธัยำศยั*** 
 จำกนั้นน ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก โรงแรมระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ 

 

วนัทีห่ก  ลอนดอน-สนำมบนิฮทีโทรว ์

เชำ้ รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม   
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น ำท่ำนชม มหำนครลอนดอน เมืองหลวงแห่งสหรำชอำณำจักรและเป็น

เมืองใหญ่ท่ีสุดในสหภำพยุโรป มีประชำกรกว่ำ 7.5 ล้ำนคน  ถือเป็น 1 ใน

เมืองศูนย์กลำงทำงด้ำนธุรกิจ  กำรเมืองและวัฒนธรรมของโลก  กำร

สื่อสำร  กำรบันเทิง  แฟชั่นและศิลปะ ซึ่งเปน็ที่ยอมรับว่ำมีอิทธิพลไปทั่ว

โลก เริ่มจำกพระรำชวังบัคกิ้งแฮมที่ประทับแห่งพระรำชินีอังกฤษ ชมกำร

เปลี่ยนยำมของทหำรรักษำพระองค์ในชดุเครื่องแบบเตม็ยศ สวมหมวกพู่สี

ด ำแต่จะเปลี่ยนเป็นชดุสีเทำในช่วงฤดูหนำว ก่อนน ำท่ำนเก็บภำพสวยของ

หอนำฬิกำบิ๊กเบน สัญลักษณ์ที่ส ำคัญของลอนดอนที่ตั้งอยู่เคียงข้ำงอำคำร

รัฐสภำที่สวยงำมริมฝัง่แม่น้ ำเทมส์ ผ่ำนชมสถำนท่ีส ำคัญต่ำงๆ อำทิ

บ้ำนเลขที ่10, ถนนดำวน์นิ่งท ำเนียบนำยกรัฐมนตรี, จัตรุัสทรำฟลักำร์, 

อนุสรณ์แห่งสงครำมทรำฟัลกำรข์องท่ำนลอร์ดเนลสัน, พิคคำเดลลี เซอร์

คัส, ย่ำนโซโห มหำวหิำรเซนต์พอล ฯลฯ   

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี Four Season 

Restaurant ใหท้ำ่นชมิเปด็ยำ่งจำก 

  ภตัตำคำรชือ่ดงัของลอนดอน 

บำ่ย น ำท่ำนเข้ำชม บรติชิมวิเซยีม (British Museum) หรอืทีน่ยิมเรยีกกนัวำ่ 

พพิธิภณัฑอ์งักฤษในกรงุลอนดอน สหรำชอำณำจกัร เป็นหนึ่งใน

พิพิธภัณฑ์ดำ้นประวัตศิำสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยที่ส ำคัญที่สดุและ

ใหญ่ท่ีสุดในโลก มกีำรก่อตัง้ขึ้นในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบ้ืองต้น

วัตถทุี่เก็บรวบรวมไว้สว่นใหญ่เป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส์ สโลนซึ่งเป็น

แพทย์และนกัวิทยำศำสตร ์พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเปิดให้บริกำรแก่สำธำรณะเป็น

ครั้งแรกในวันที่ 15 มกรำคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตำกูเฮำส์ เมือ

งบลูมส์เบอรร์ี กรุงลอนดอน อันเป็นสถำนทีต่ั้งของอำคำรพิพิธภณัฑ์ใน

ปัจจุบันบริตชิมวิเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่ำงๆ จำกทุกทวีป จ ำนวนกวำ่ 

7 ล้ำนชิ้น ซึ่งล้วนมชีือ่เสียง และมกีำรบันทกึเรื่องรำวของวัฒนธรรมมนุษน์

จำกจุดเริม่ต้นจนถึงปจัจุบัน  จำกนั้นหำกมีเวลำให้ท่ำนช้อปปิ้งเพิ่มเติมกับ

สินค้ำแบรนด์เนมต่ำงๆ จำกย่ำนใจกลำงเมอืงในนครลอนดอนก่อนเดินทำง

กลับบ้ำน  

16.30 น.  สมควรแกเ่วลำนดัหมำยน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิฮทีโธรว ์และมี

เวลำใหท้ำ่นท ำคนืภำษ ี

21.25 น.  น ำทำ่นออกเดนิทำงจำกลอนดอน โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG917 

 

วนัทีเ่จด็   สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

15.00 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ.... 

 

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

++++++++++ 
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รำยกำรทวัรอ์ำจมกีำรเปลีย่นแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรอืสภำพอำกำศ หรอืมี

เหตกุำรณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่ำดคดิหรอืมผีลกบักำรเดนิทำงและรำยกำรทวัร ์ หรอืสถำนที่

ใดทีไ่มส่ำมำรถเขำ้ชมไดด้ว้ยสำเหตตุำ่งๆ หรอืสถำนทีป่ดิโดยมิไดร้บัแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหน้ำ  บรษิทัฯ ขออนญุำตท ำกำรเปลีย่นแปลงสถำนทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ทัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องคณะเป็นส ำคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำคำ่เดนิทำง   12-18 ต.ค.2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ไมร่วม

คำ่วซีำ่

และบรกิำรดำ้นเอกสำรวซีำ่ ทำ่นละ 4,900 บำท // คำ่ทปิคนขบั มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่

และ 

Image of England 

องักฤษ-เวลส ์7 วนั (TG) 
รำคำรวมตัว๋ รำคำไมร่วมตัว๋ 

ผู้ใหญ่ท่ำนละ 64,900 29,900 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่ำน 
61,900 29,900 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่ำน (มีเตียง) 
59,900 27,900 

ท่ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ 7,900 7,900 
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หวัหนำ้ทวัร ์ทำ่นละ 1,500 บำท (คำ่ใชจ้ำ่ยวซีำ่และทปิช ำระพรอ้มคำ่ทวัรก์อ่น

ออกเดนิทำง) ** 

 

*** บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ภำษนี้ ำมนั  ในกรณทีี่สำยกำร

บนิมกีำรเรียกเกบ็เพิ่มเติมภำยหลงั *** 

*** โรงแรมในองักฤษ ไมอ่นุญำตใหเ้ดก็อำยุต่ ำกวำ่ 7 ป ีเขำ้พกัแบบไมม่ี

เตยีงเสริม *** 

 
หมำยเหต ุ

 อัตรำค่ำเดนิทำงนีเ้ปน็รำคำโปรโมชัน่ต้องมจี ำนวนผูโ้ดยสำรที่เปน็ผูใ้หญ่

จ ำนวนไม่ต่ ำกวำ่ 25 ทำ่น และจะต้องช ำระมดัจ ำ หลงัจำกยนืยนักำรจองทวัร์

ทันท ี
 กรณที่ำนทีม่ตีัว๋ของสำยกำรบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทำงโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสำรตำม

รำยกำรทวัรห์รอืของทำงบริษทัทวัร ์ หรอืไปกลบัไมพ่รอ้มหมูค่ณะ กรณุำแจง้

ลว่งหน้ำเนือ่งจำกมกีำรเกี่ยวขอ้งกบักำรยืน่วีซำ่ ซึง่ผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถยื่นวซีำ่

พรอ้มคณะได ้ 

 กรณที่ำนทีต่อ้งกำรอยูต่่อ กรณุำตรวจสอบวนัเดินทำงอกีครัง้ของสำยกำรบนิ ไม่

สำมำรถเปลีย่นสนำมบนิทีบ่นิออกได ้และอยูต่อ่ไดไ้มเ่กิน 7 วนั นบัจำกวันกลบัออก

จำกองักฤษ มคีำ่ธรรมเนียมในกำรเลือ่นตัว๋กลบั ทำ่นละ 4,500 บำท หำกเปลี่ยน

แลว้มไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงอกีได ้และกำรยืน่วซี่ำไมส่ำมำรถยืน่พรอ้มคณะได ้ 

 กำรด ำเนนิกำรขอวซีำ่จะตอ้งใชเ้วลำพจิำรณำวซีำ่โดยรวมประมำณ 15-20 วัน 

ดงันั้นจงึขอควำมรว่มมอืในกำรจดัเตรยีมเอกสำรส ำหรบักำรยื่นขอวซีำ่ใหค้รบถว้น

และสมบรูณ ์ทัง้นีเ้พือ่เปน็ผลดแีละควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรด ำเนนิกำรขอวซีำ่

และทกุทำ่นจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจำ้หนำ้ทีส่ถำนทตูพรอ้มถำ่ยภำพและสแกนนิว้

มอืโดยจะตอ้งสง่รำยละเอยีดโดยกำรกรอกในใบรำยละเอยีดดำ้นลำ่ง และ ส ำเนำ

หนำ้หนงัสอืเดนิทำง และสง่เอกสำรใหค้รบเพือ่ท ำกำรนดัหมำย ** 
    

 

อตัรำนีร้วมบรกิำร 

 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสำยกำรบินไทยชั้นประหยดั  เส้นทำง กรุงเทพฯ-ลอนดอน 

(ฮีทโทรว์)-กรุงเทพฯ 

 ค่ำโรงแรมที่พกัตำมรำยกำรที่ระบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง), ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ต่ำง ๆ 

ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

 ค่ำอำหำรและเครื่องดืม่ตำมรำยกำร, คำ่รถรบัส่งระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรที่ระบุ 

 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี 

 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษทัจำกกรุงเทพฯ ที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกทำ่นในระหว่ำงกำร

เดินทำงจำกกรุงเทพฯ 

 ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงคุม้ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 

บำท ทั้งน้ีเป็นไปตำมเงื่อนไขของบริษทัประกัน ซึ่งเดก็อำยตุ่ ำกว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่

อำยุเกิน 75 ปีไดร้ับควำมคุ้มครอง 500,000 บำท 
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 ค่ำภำษีน้ ำมันเชื้อเพลงิและค่ำประกันภยักำรเดินทำงที่มกีำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน 

ซึ่งเป็นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันท่ี 15 ม.ีค.2561 หำกมีเพ่ิมเตมิภำยหลงัหรืออัตรำกำร

ผกผันค่ำน้ ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรช ำระเพ่ิมตำมกฏและเงือ่นไขของสำยกำร

บิน     

 

อตัรำนีไ้มร่วมบรกิำร 

 ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (30 กิโลกรัมต่อ

ท่ำน) 

 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนังสือเดินทำง 

 คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่องักฤษและบรกิำรดำ้นเอกสำรวซีำ่ (พจิำรณำ 15-20 วนัท ำ

กำร) ทำ่นละ 4,900 บำท (ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรก์อ่นเดนิทำง) 

 คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ และคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ตำมเขตเมอืงเกำ่และเขตพระรำชวงั

และหวัหนำ้ทวัร ์ทำ่นละ 1,500 บำท (ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรก์อ่นเดนิทำง) 

 ค่ำพิจำรณำวีซำ่เร่งดว่นหรือบรกิำรนดัหมำยพิเศษพรีเมี่ยมอย่ำงอืน่เกี่ยวกับวซี่ำ 

 ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง  

 ค่ำใช้จ่ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดืม่และค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่ม

เองค่ำโทรศัพท ์ค่ำซกัรีดฯลฯ 

 ค่ำอำหำรที่ไม่ไดร้ะบุไว้ในรำยกำร 

 ค่ำน้ ำดื่มระหว่ำงทัวร ์(ไม่มีน้ ำดื่มแจกระหว่ำงทัวร์) 

 ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเข้ำประเทศของคนตำ่งชำต ิหรือ คนต่ำงดำ้ว 

 ค่ำประกันกำรเดินทำงที่นอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ หำกต้องกำรท ำประกันเพิ่มเติม

ติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีทวัร์หรือสอบถำมข้อมลูเพ่ิมเติมได ้

 
กำรช ำระเงนิ  

 ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผู้โดยสำรหนึ่งท่ำน 

ส ำหรับกำรจองทัวร์สว่นที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันท ำกำร 
มิฉะน้ันทำงบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำทั้งหมด 

 
กำรยกเลกิ 
 หำกมีกำรยกเลกิเกิน 45 วันท ำกำรแต่ไม่เกนิ 90 วันท ำกำร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

กำรคืนเงินมัดจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของท่ำนนั้นๆ (เง่ือนไขค่ำมัดจ ำตำมที่ทำงสำยกำรบิน
เรียกเก็บ) 

 หำกมีกำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วันท ำกำร บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ
ทั้งหมด 

 หำกมีกำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วันท ำกำร บรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัร์
ทั้งหมด 

 หำกผู้โดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแลว้ไม่ได้รบักำรอนุมตั ิ ผู้โดยสำรต้องช ำระค่ำมัดจ ำ 

20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมที่สถำนทูตเรยีกเก็บ 
 หำกผู้โดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสำรเครื่องบินบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคนืค่ำมัดจ ำ  
 หำกผู้โดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในกำรคืนค่ำทวัรท์ั้งหมด  
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หมำยเหต ุ 
 รำยกำรอำจจะมกีำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของสำย

กำรบิน โรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ  เหตกุำรณ์ทำงกำรเมืองและภยัธรรมชำติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 

 กรณีที่มกีำรเกิดภยัธรรมชำติ ท้ังในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่้เดินทำงก ำลังจะ
ไป หำกมีเหตกุำรณ์ตำ่งๆ เกิดขึ้นและมีเหตทุ ำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำง
ตำมก ำหนดได ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน จนกวำ่จะไดร้บักำรยืนยันจำก
สำยกำรบิน โรงแรม  หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศที่บริษัททัวรต์ิดต่อวำ่สำมำรถคืน
เงินได้  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่ำเสียหำย เน่ืองจำกภัยธรรมชำต ิหรือเหตกุำรณ์
จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไป-กลับไดต้ำมก ำหนดกำร
เดินทำงของรำยกำรทวัร ์ 

 บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำง เนื่องจำกมีสิ่ง
ผิดกฎหมำยหรือส่ิงของห้ำมน ำเข้ำประเทศ  เอกสำรเดินทำงไม่ถกูต้อง หรือ ควำม
ประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กองตรวจคนเข้ำเมือง
พิจำรณำแลว้ ทำงบรษิัทฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่วำ่จ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถำนทูตงดออกวซี่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัว
ผู้โดยสำรเอง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสำรเข้ำเมืองให้กบัชำวตำ่งชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสีย, สูญหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระ
ของผู้โดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน ทำงสำยกำรบินผู้ให้บริกำรจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยของ
สัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมที่สำยกำรบินก ำหนด รวมถึงไมร่ับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่ำช้ำหรือยกเลกิเท่ียวบิน 

 ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่้องมีบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ ำหนักของกระเป๋ำ
อำจจะถกูก ำหนดให้ต่ ำกว่ำมำตรฐำนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก ำหนดของแตล่ะสำยกำร
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภำระควำมรบัผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยในน้ ำหนักส่วนที่เกิน 

 ในประเทศต่ำง ๆ ในยโุรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสบูบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถำนที่ต่ำง ๆ จะมีข้อก ำหนดที่ชัดเจนในเรือ่งกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนท่ีโดยเฉพำะ
ส ำหรับผู้สูบบุหรี ่ทั้งน้ีเนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 

 กรณีที่ท่ำนเดินทำงเปน็ครอบครวัใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครวั ทีต่้อง

ได้รับกำรดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอำย ุมีโรคประจ ำตวั ไม่สะดวก
ในกำรเดินท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัว
ต้องให้กำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่
คณะ หัวหน้ำทัวรม์ีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวรท์ั้งหมด 

 กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทั้งปี หรือก ำหนดลว่งหน้ำค่อนข้ำงนำน 
หำกวันเดินทำงดังกลำ่วตรงกับวันที่สถำนทีเ่ข้ำชมนั้นๆ ปิดท ำกำร หรือ ปดิโดยมิได้
แจ้งลว่งหน้ำ หรือ กำรเปิดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันท่ีคณะจะเข้ำชมไม่
สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกลำ่วได ้ทำงบริษทัฯ จะสลับรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนได้เข้ำชม
สถำนที่ดังกล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงินค่ำเข้ำชมนั้น ๆ ตำมเง่ือนไขรำคำที่ได้รับจำกทำง 

บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แต่หำกมกีำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่ำงกำร
เดินทำง เป็นผลท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ดังกลำ่วได ้ทำงบริษัทฯ จะไม่มี

กำรคืนเงินใดๆ ให้แกท่่ำน เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว  
 หำกช่วงที่เดินทำงเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยดุของชำว

ยุโรป รำ้นค้ำปิดเป็นสว่นใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจำรณำก่อนกำรจองทัวร์ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่ำงกัน จึง

อำจท ำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ทำ่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ห้องพักอำจจะไม่ติดกัน และบำงโรงแรมอำจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่ำจจะไดเ้ปน็ 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื

อำจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณทีีม่ำ 3 ทำ่น  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ี

อุณหภูมิต่ ำ  

3. กรณีที่มีงำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้นมำก

และห้องพักในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลีย่นหรือย้ำยเมือง

เพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอำจ

เป็นห้องท่ีมีขนำดกะทดัรัต และไม่มีอ่ำงอำบน้ ำ ซึ่งขึ้นอยู่กบักำรออกแบบของแต่

ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัฐำนกำรยืน่วซีำ่สถำนทูตอังกฤษ 
***กำรยืน่วซีำ่องักฤษ ทุกท่ำนต้องแสดงตัวทุกครัง้ทีม่กีำรเดนิทำงเพือ่สแกน

ลำยนิว้มือทีศ่นูย์ยืน่ VFS UK *** 

ใช้เวลำพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ 15-20 วันท ำกำร  

เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ  (กรุณำจัดส่งภำยใน 30 วันก่อนวันเดินทำง) 
 

***สิง่ทีท่ำ่นควรทรำบกอ่นยืน่วซีำ่*** 

1. สถำนทูตอังกฤษไม่อนุญำตให้ผู้สมัครดึงเลม่พำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ถำนทูต

พิจำรณำวีซ่ำ (มีคำ่ธรรมเนียมในกำรดึงเล่ม)  

2. ส ำหรับผู้เดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยูต่่ำงประเทศ จะต้องด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำ
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o หนงัสอืเดนิทำงมอีำยุไมต่่ ำกวำ่ 6 เดอืน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทำงเป็นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงน้ีสำมำรถ

ใช้ได้ แต่หำกนับแลว้ต่ ำกว่ำ 6 เดือน ผู้เดินทำงจะต้องไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนังสือ
เดินทำงเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทำง  

o หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงส ำหรบัวีซ่ำอย่ำงน้อยไมต่่ ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรณุำเตรยีมเลม่เก่ำให้ดว้ยเน่ืองจำก

ประวตัิกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำร้องขอวซี่ำ  
o ท่ำนที่มีปกหนังสือเดินทำงกรณุำถอดออกและไม่จ ำเป็นต้องส่งให้กบับริษัททวัร ์

หำกมีกำรสูญหำย บรษิัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนั้นๆ  
 

o รปูถำ่ยสขีนำด 2 นิว้ จ ำนวน 2 รปู เนน้ขนำดใบหนำ้   

(ไมจ่ ำเปน็ตอ้งเตรยีมแลว้ สำมำรถไปถำ่ยไดท้ีศู่นย์ยืน่ไดเ้ลยเพอืน ำลงระบบสง่
สถำนทตู) 

 
o ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

- กรณเีป็นเดก็ อำยตุ่ ำกวำ่ 20 ป ี 
- ใช้ส ำเนำสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ  
- หำกเด็กอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี และยังศกึษำอยูถ่ึงแม้มีบตัรประชำชนแล้ว ทำง

สถำนทูตขอส ำเนำสูตบิัตรดว้ยและกรณุำแนบฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ 
 

o หมำยเลขโทรศพัท์ทีส่ำมำรถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ีท่ ำงำน, เบอรบ์ำ้นและเบอรม์อื
ถอื  

o ส ำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนที่สมรสแล้ว  
o ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่ำนทีม่ีกำรเปลีย่นชื่อ 
o ส ำเนำใบเปลี่ยนนำมสกุล กรณที่ำนที่มกีำรเปลี่ยนนำมสกลุ 
o ส ำเนำใบหย่ำ กรณทีำ่นท่ีหย่ำแล้ว  

 

 
o หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำน หรอืเอกสำรบง่ชี้กำรมอีำชพีและมรีำยไดข้องผู้

เดนิทำง 

- กรณลีูกจำ้ง ใช้ใบรับรองกำรท ำงำนของบรษิัทที่ท ำงำนอยู่เป็นภำษำอังกฤษ

เท่ำนั้น (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำท ำงำน, อัตรำเงินเดือน, ต ำแหน่งงำน 

เป็นต้น (หนังสือรับรองกำรท ำงำนต้องออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่น) 
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- กรณมีอีำชพีรบัรำชกำร ใช้หนังสือรับรองกำรท ำงำนจะต้องคดัเป็นภำษำอังกฤษ
เท่ำนั้น (ตวัจริง) โดยระบุต ำแหน่ง, อัตรำเงนิเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่ม

ท ำงำนกับหน่วยงำน หรือองค์กร พร้อมใบลำและส ำเนำบัตรประจ ำตัวรำชกำร 1 

ชุด (หนังสือรับรองกำรท ำงำนต้องออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่น) 

- กรณเีป็นเจำ้ของกจิกำร ใช้ส ำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ ส ำเนำกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ หรือ ส ำเนำหนังสือรับรองควำมเป็นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไมต่่ ำ

กว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

- กรณที่ำนทีเ่ป็นแมบ่ำ้น   
 หำกไม่มีอำชีพหรือเปน็แม่บ้ำน ใช้เอกสำรกำรท ำงำนและกำรเงินของสำมี 

พร้อม แสดงส ำเนำทะเบียนสมรส 

 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรท ำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม 

แสดงส ำเนำทะเบียนสมรสพร้อมแสดงส ำเนำสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพ่ือแสดง

ควำมสัมพันธ์กำรเป็นสำมี-ภรรยำ   หำกไมม่ีบุตรดว้ยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง

เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมิได้จดทะเบยีน     

- กรณที่ำนทีว่ำ่งงำน / ไมม่รีำยได ้จะต้องมผีู้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมแสดง
หลักฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำนทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ับรอง พร้อมชีแ้จงโดย

หนังสือหรือจดหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร ชี้แจงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผู้

เดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือ

ญำติใกล้ชิด   (กรณีนีห้ำกควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็นควำมจริง 

ท่ำนอำจถกูปฏิเสธกำรยื่นค ำร้องขอวซี่ำนี้)   

- กรณเีป็นเดก็นักเรยีนและนักศกึษำ 
- ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรือ นักศึกษำ จำก

โรงเรยีนหรือจำกสถำบัน  เป็น 

 ภำษำอังกฤษ (ฉบับจรงิ) (หนังสือรับรองกำรเรียนต้องออกมำไม่เกนิ 1 เดือนนับ

จำกวันยื่น) 

 
o หลกัฐำนกำรเงนิ   

- ส ำเนำสมดุบญัชเีงนิฝำกออมทรพัยส์ว่นตวั ถ่ำยส ำเนำทุกหน้ำย้อนหลัง 6 เดือน 
และปรับสมุดอัพเดทถงึเดือนปัจจุบันที่สุดเทำ่ที่จะท ำได้หรือไมต่่ ำกว่ำ 15 วันนับ

จำกวันนัดหมำยยื่นวซี่ำ พร้อมส ำเนำหน้ำบัญชีหน้ำแรกที่มชีื่อเจ้ำของบัญชี 

- หำกรำยกำรปรับสมุดบัญชีของท่ำนมีบำงเดอืนหำยไป ขอให้ออกเป็น statement 

จำกธนำคำรย้อนหลังไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือนและปรับยอดให้ล่ำสุด ไมต่่ ำกว่ำ 15 วันนับ

จำกวันนัดหมำยยื่นวซี่ำ แต่หำกใช้ statement แลว้ยังคงไมม่ีกำรเคลื่อนไหวทุก

เดือน ขอให้ท ำหนังสือหรือจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชี้แจงเป็นภำษำอังกฤษ 

ตำมควำมเป็นจริง อำทิ ไม่มกีำรเคลื่อนไหวเน่ืองจำกไม่ได้ติดต่อธนำคำรเป็นระยะ

เวลำนำนหรือเหตผุลอืน่ๆ ตำมแตล่ะบุคคล เป็นต้น  

- หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเกำ่ กรณุำถ่ำยส ำเนำหน้ำแรกทีม่ีชื่อเจ้ำของบัญชี

ของเล่มเก่ำที่ต่อ พร้อมกับตวัเลขบัญชีเงินฝำกเป็นปัจจุบัน 

- กรณีมีเงินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เลม่ กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบัญชีเลม่อื่น

แนบด้วย อำท ิเช่น บญัชีเงินฝำกประจ ำ เป็นต้น 

- กรณีรับรองค่ำใช้จำ่ยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 
ฉบับ และท ำจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำยให้บคุคลในครอบครัวเป็นภำษำอังกฤษ
พร้อมระบุควำมสมัพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถำนทูตอีก 1 ฉบับด้วย  โดยเฉพำะคู่สำม-ี
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ภรรยำ จะต้องมีส ำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้วำ่จะจดทะเบียน
สมรสแล้วก็ตำม หำกมกีำรเงินในบัญชีน้อย ฝ่ำยที่มกีำรเงินมำกกวำ่ต้องขอ
หนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และท ำจดหมำยรับรองค่ำใชจ้ำ่ยพร้อมระบชุื่อ
และควำมสัมพันธช์ี้แจงต่อสถำนทตูเป็นลำยลักษณ์อักษรดว้ย 

 
*** สถำนทตูไมร่บับญัชีกระแสรำยวนัทกุกรณ ี*** ทั้งนีเ้พือ่แสดงใหเ้หน็วำ่มี
ฐำนะทำงกำรเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคำ่ใชจ้ำ่ยไดอ้ยำ่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่
กลบัสูภ่มูลิ ำเนำ  

 

o กรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 20 ป ี(กรณไีมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำหรอืมำรดำ หรอื บดิำ-
มำรดำ หยำ่รำ้ง)  
- จะตอ้งมีใบอนุญำตจำกผู้ปกครองบิดำหรอืมำรดำ 
- หำกเดก็เดินทำงไปกบับดิำจะตอ้งมใีบรบัรองจำกมำรดำ โดยมำรดำจะต้องคัด

จดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรอง
ค่ำใช้จ่ำยและยินดชีดเชยค่ำเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจำกอ ำเภอ
ต้นสังกัดเป็นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบับแปลเป็น
ภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำ
เพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หำกเดก็เดินทำงกบัมำรดำจะตอ้งมใีบรบัรองจำกบดิำ โดยบิดำจะต้องคัด
จดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรอง
ค่ำใช้จ่ำยและยินดชีดเชยค่ำเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจำกอ ำเภอ
ต้นสังกัดเป็นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบับแปลเป็น
ภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อ
รับรองแก่บตุรดว้ย 

- หำกเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทำงทัง้กบับดิำและมำรดำ โดยบิดำจะต้องคดัจดหมำยยินยอม
ให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมชีแ้จง
ระบุควำมสัมพันธ์กับผูป้กครองท่ีไปด้วยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่อำจจะเกดิขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจำกอ ำเภอต้นสังกดัเป็นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็น
ภำษำไทย กรณุำแนบฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้แนบสถำนะ
ทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลกัหลัง
โดยมรีำยละเอียดว่ำฝำ่ยใดเป็นผู้ดแูลบตุร พร้อมฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

 

*** กำรบิดเบือนข้อเทจ็จริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถกูระงบัมิให้เดินทำงเข้ำประเทศใน

กลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวซี่ำ สถำนทูตไม่คืน

ค่ำธรรมเนียมที่ไดช้ ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระ

ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

***  หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรยีกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัท ขอควำมรว่มมือในกำร

เชิญท่ำนไปสมัภำษณต์ำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสภุำพ ทั้งน้ีทำงบริษัทฯ จะส่ง

เจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอเอกสำร

เพ่ิมเติม ทำงบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดสง่เอกสำรดังกลำ่วเช่นกัน 

***    กรณีที่ท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรไดว้ีซ่ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซีำ่ในแต่ละประเทศจะ

ถูกบันทกึไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ 
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***   เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินค่ำมัดจ ำหรือทั้งหมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตัวแทนของ

บริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไข

ต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไวโ้ดยทั้งหมด 

** กรณมีีกำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหวำ่งกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจ ำนง

แก่บริษัททัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำกกรณที่ำนที่ต้องใช้หนังสือเดินทำงก่อนก ำหนดวนั

ยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทัน ท่ำนนั้นจะต้องมำยื่นเดีย่ว

และแสดงตวัที่สถำนทูตตำมก ำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 *** ทำงสถำนทูตจะรบัพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่

จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบเุท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซำ่อันเน่ืองมำจำก

หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถปุระสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำน

หลังจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 20 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำม

ควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผู้เดินทำงเป็นหลัก          

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกขอ้มูลตำมควำมจรงิเบือ้งตน้ ส ำหรบักำรยืน่ขอวซี่ำองักฤษ 

และกรณุำกรอกเปน็ตวัพมิพใ์หญภ่ำษำองักฤษเท่ำนัน้ เพือ่ใหส้ะดวก

ตอ่กำรกรอกและขอ้มูลที่ถกูตอ้งของตวัผูส้มคัรเอง  

กรณุำอย่ำเวน้ว่ำงไวเ้ฉยๆ เพรำะขอ้มูลเหลำ่นี้จะเปน็ขอ้มลูทีถ่กู

น ำไปกรอกลง Application Online เมือ่ท ำกำร Submit แลว้ ไม่
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สำมำรถแกไ้ขรำยละเอยีดอกีได ้ดงันัน้ขอใหแ้จง้ตำมควำมเปน็จรงิ

ที่สดุของผูส้มคัรแตล่ะบคุคล มเิชน่นัน้อำจถกู black list หรอื

เสยีเวลำในกำรท ำนดัหมำยใหมห่รอืมำอกีครัง้รวมถงึกำรช ำระคำ่วี

ซ่ำใหมอ่ีกครัง้ 
 

 

 

 

1.  ชื่อ-สกุล 

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

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

 ชื่อ-สกุลเดิมหรืออื่นๆท่ีเคยใช้หรือกรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ หรือก่อนแต่งงำน 

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

2.  มีหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำหรือไม่         ไม่มี         มี (โปรดระบุ

รำยละเอียด) หมำยเลขหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ..... 

     .....................................  วันท่ีออกหนังสือเดินทำง 

....................................... วันหมดอำยุ ............................ 

3.  สถำนภำพ      โสด       แต่งงำนจดทะเบียน        

 แต่งงำนไม่จดทะเบียน      หย่ำ        หม้ำย     

4.  ชื่อ-สกุล คู่สมรส .............................................................. นำมสกุล

ก่อนแต่งงำน .......................................... 

     วัน-เดือน-ปี เกิดคู่สมรส  .................................... สถำนที่เกิด 

.............................. เดินทำงด้วยกันหรือไม่ .........  

    ชื่อบุตร 1. ชื่อ 

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

    วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถำนท่ีเกิด 

............................... เดินทำงด้วยกันหรือไม่ ........................  

    ชื่อบุตร 2. ชื่อ 

................................................................................................. 
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    วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถำนท่ีเกิด 

............................... เดินทำงด้วยกันหรือไม่ ........................  

    ชื่อบุตร 3. ชื่อ 

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

    วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถำนท่ีเกิด 

............................... เดินทำงด้วยกันหรือไม่ ........................  

    ชื่อบุตร 4. ชื่อ 

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

    วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถำนท่ีเกิด 

............................... เดินทำงด้วยกันหรือไม่ ........................  

5.  ท่ีอยู่ปัจจุบัน  

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

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

 .............................................................................  รหัสไปรษณีย์ 

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

     ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน 

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

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

 ..............................................................................  รหัสไปรษณีย์ 

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

     โทรศัพท์บ้ำน ......................  โทรศัพท์มือถือ 

......................  
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 อำศัยอยู่มำกี่ปี ...............................................  E-Mail: 

……….………….……………… 

  บ้ำนตนเอง      อำศัยอยู่กับครอบครัว  บ้ำนเช่ำ  อื่นๆ 

โปรดระบุ .............................. 

 

6.  ชื่อสถำนท่ีท ำงำน 

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

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

 (ช้ีแจงเกี่ยวกับกิจกำรท่ีท ำ หรือสินค้ำท่ีขำยว่ำเกี่ยวกับประเภทไหน ไม่ว่ำ

จะเป็น เจ้ำของกิจกำรหรือลูกจ้ำง) 

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

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

ท่ีอยู่สถำนที่ท ำงำน 

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

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

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

รหัสไปรษณีย์ ................................................... 

 โทรศัพท์ ...................... หมำยเลขต่อภำยใน (ถ้ำ

มี) ......................... 
ต ำแหน่งหน้ำท่ี  

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

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

ลักษณะงำนท่ีดูแลอยู่ 

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

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

วันที่เข้ำท ำงำน ........................................................  เงินเดือน / 
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รำยได้ต่อเดือน ........................................... 

กรณีศึกษำอยู่ / สถำนที่ศึกษำ 

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

...............ท่ีอยู่สถำนศึกษำ + รหัสไปรษณีย์

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

........... 

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

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

วันเริ่มเข้ำศึกษำ 

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

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

ศึกษำระดับชั้น / หลักสูตร 

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

 กรณีอุดมศึกษำ ศึกษำคณะใด ................................................ สำขำ/

ภำควิชำ ............................................... 

 

7.  ค่ำใช้จ่ำยครอบครัวต่อเดือน .................................................... ให้

ครอบครัว+ภรรยำ+ลูก ................................  

8.  ท่ำนมีเงินออมหรือไม่           ไม่มี       มี โปรดระบุ ............ 

 (ถ้ำมี กรุณำกรอกให้เรียบร้อยเนื่องจำกจะต้องน ำไปเป็นข้อมูลในกำร

กรอกออนไลน์)  

 ออมทรัพย์ ธนำคำรอะไร ......................................................... 

เท่ำไหร่ ......................................................... 

     ฝำกประจ ำ ธนำคำรอะไร ........................................................ เท่ำไหร่ 

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

 หุ้นหรือหลักทรัพย์ .................................................................. เท่ำไหร่ 

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

 

 

9.  ชื่อ-นำมสกุล บิดำ  ......................................................... วัน-เดือน-ปี

เกิด ...................................................... 
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     (หำกจ ำไม่ได้ให้แจ้งอำยุ) .................................................. สถำนที่เกิด 

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

 ** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ต้องแจ้งว่ำเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปีเกิด และสถำนที่

เกิดมำตำมปกติ จ ำเป็นต้องใส่ กรุณำอย่ำ เว้นว่ำงไว้เฉยๆ ** 
  

 ชื่อ-นำมสกุล มำรดำ  ...................................................... วันเดือนปีเกิด 

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

     (หำกจ ำไม่ได้ให้แจ้งอำยุ) .................................................. สถำนที่เกิด 

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

 ** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ต้องแจ้งว่ำเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปีเกิด และสถำนที่

เกิดมำตำมปกติ จ ำเป็นต้องใส่ กรุณำอย่ำ เว้นว่ำงไว้เฉยๆ ** 

10.  กรณีท่ีผู้เดินทำงเป็นผุ้มีรำยได้น้อย / เป็นบุตร / เป็นผู้ที่ไม่มีรำยได้ / เป็น

ผู้ที่ต้องมีผู้รับรองค่ำใช้จ่ำย โปรดระบุ ชื่อ- สกุลผู้รับรองค่ำใช้จ่ำยและระบุ

ควำมสัมพันธ์  

 ผู้รับรองค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของท่ำนคือ 

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

 ควำมสัมพันธ์ .....................................................  ท่ีอยู่ผู้รับรอง

ค่ำใช้จ่ำย .................................................... 

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

.......... รหัสไปรษณีย์ ......................  

11.  ท่ำนเคยได้ขอวีซ่ำเข้ำประเทศอังกฤษหรือไม่        ไม่เคย     

เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันท่ี) วีซำ่ทีไ่ด้ ได้ระหว่ำง 

      วันที่เท่ำไหร่ ถึงวันท่ีเท่ำไหร่ ............................................. เลขหมำยวี

ซ่ำท่ีเคยได้ ............................................   

      ท่ำนเคยเดนิทำงเข้ำประเทศอังกฤษหรือไม่     ไม่เคย  

 เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันท่ี) ระหว่ำงวันที่เท่ำไหร่ 

      กี่วัน .......................  เข้ำวันที่เท่ำไหร่ ....................................... 

ออกวันที่เท่ำไหร่ .........................................  ไปท ำอะไร 
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.........................................................  

 

11. ท่ำนเคยเดินทำงไปประเทศอะไรบ้ำง  

 1. ................................................................................................ 

 เข้ำวันท่ี .........................................................  ออกวันที่ 

.................................................. รวม ............. วัน 

 2................................................................................................... 

 เข้ำวันท่ี .........................................................  ออกวันที่ 

.................................................. รวม ............. วัน 

 3. ................................................................................................. 

 เข้ำวันท่ี .........................................................  ออกวันที่ 

.................................................. รวม ............. วัน 

 4................................................................................................... 

 เข้ำวันท่ี .........................................................  ออกวันที่ 

.................................................. รวม ............. วัน 

  

 5.................................................................................................... 

 เข้ำวันท่ี .........................................................  ออกวันที่ 

.................................................. รวม ............. วัน 

 6...................................................................................................... 

 เข้ำวันท่ี .........................................................  ออกวันที่ 

.................................................. รวม ............. วัน 

 

12. คุณมีเพ่ือน หรือ ลูก ท่ีเรียนที่ประเทศอังกฤษหรือไม่ ถ้ำมี ขอ ชื่อ-สกุล ท่ี

อยู่ และเบอร์โทร. ................................. 

 
 ท่ีพักท่ีอังกฤษ 

....................................................................................... โทร. 

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

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

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

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

 

---------------------------------------------- 

 


