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Mono England 

อังกฤษ 6 วัน 
    โดยสายการบนิ 

** บนิตรงสูม่หานครลอนดอน ** 

ชมสโตนเฮน้จ ์หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์

และเมอืงบาธ เดนิเล่นในหมูบ่า้นไบบรุีแ่ละ

เบอรต์ัน้ออนเดอะวอเตอร์  
ชมเมอืงออ๊กซฟ์อร์ด เทีย่วลอนดอน  

กนิเป็ดยา่งรา้น Four Season  

พร้อมช้อปปิง้ Bicester Outlet Village 
 
 บรษิทัฯ...ขอแนะน ารายการเทีย่วแบบโมโนองักฤษ และมเีวลาชอ้ปปิง้ ดงันี ้

  
แอมสเ์บอรร์ี ่ชมสโตนเฮ้นจ ์1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวตัิศาสตร์  ชม

อิทธิพลในอดีตของชาวโรมันโบราณที่เมืองบาธ  

ไบบรุี ่ หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้นโกลวเชสเตอร์ไชร ์เขตคอตส์โวลส ์จัดว่าเป็น

หมู่บ้านที่งดงามและนา่รักที่สดุในอังกฤษ  
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เบอรต์ัน้ออนเดอะวอเตอร ์ หมู่บ้านเล็กๆ ทีรู่จ้ักกันในนามของ “เวนิส แห่งคอตส์โวลส”์ 

เมืองสวยน่ารกั มีความโดดเด่นในด้านธรรมชาติอันงดงาม มีล าธารสาย

เล็กๆ ไหลผ่านกลางเมือง ท าให้เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีสเน่ห์อย่างยิ่ง 

ออ๊กซฟ์อรด์  เรียกขานกันว่าเป็นเมอืงแห่งมหาวิทยาลัย ซึ่งชื่อเมืองตั้งตามมหาวิทยาลัย

ระดับโลกที่รู้จกักันในนามของมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอรด์   

บสิเตอร ์ เมืองที่เป็นที่ตั้งของเอา๊ท์เล็ตขนาดใหญ่ในเครือของ Chic Outlet ด้วยการ

ตกแต่งอาคารงดงามน่ารัก รวมถงึเป็นแหลง่รวมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ 

มากมาย 

ลอนดอน มหานครตลอดกาล ทีต่ั้งของที่ส าคัญๆ เช่น พระราชวังบัก๊กิ้งแฮม สะพาน

ทาวเวอรบ์ริดจ ์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน  ลอนดอนอายส์  พิพิธภณัฑ์อังกฤษ  

จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปป้ิงบนถนนอ็อกซฟอรด์ ย่านช้อปปิ้งชื่อ

ดังของมหานครลอนดอน 

 

ก าหนดการเดนิทาง  8-13 ก.ย. / 22-27 ก.ย. / 13-18 ต.ค. / 20-25 

ต.ค.61 /  

  10-15 พ.ย. / 24-29 พ.ย. / 5-10 ธ.ค.61   

 
วนัแรก  กรงุเทพฯ- ลอนดอน  (องักฤษ) 

10.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  

เคาน์เตอรส์ายการบนิอ ีว ีเอ แอร ์เคานเ์ตอร ์R เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึน้เครือ่ง (กรณุามาใหต้รงเวลา เนือ่งจาก

กฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตวัของทา่นเอง) 

12.50 น.  ออกจากเดนิทางจากกรงุเทพฯ บนิตรงสูล่อนดอน  โดยสายการบนิอี

วเีอแอร ์เทีย่วบนิที่ BR 067 

19.25  น. เดนิทางถงึสนามบนิฮทีโธรว ์กรงุลอนดอน น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและศลุกากร จากนั้นให้ท่านตรวจรับสมัภาระ   

จากนั้นน าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีส่อง ลอนดอน-สโตนเฮน้จ-์บาธ-คารด์ิฟ๊ 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงแอมสเ์บอรร์ี ่Amesbury ในเขตทุ่งหญ้า

แอมสเบอรร์ี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านชม เสาหนิส

โตนเฮน้จ ์Stonehenge กองหินประหลาด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลก

ในยุคก่อนประวตัิศาสตร์มากกว่า 4,000 ปีมาแลว้ ที่ปจัจุบันกย็ังไม่สามารถ

สรุปข้อเท็จจริงได้ว่าใครสร้าง? เพ่ืออะไร? มีแตก่ารวิเคราะหแ์ละคาดเดา  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงบาธ เมืองอาบน้ าแร่ที่มีอทิธิพลมาตั้งแต่ยุค
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เรืองอ านาจของอาณาจักรโรมันโบราณ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง)   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บา่ย น าท่านเข้าชมภายในของโรงอาบน้ าแรร่อ้นที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมัน

โบราณ โดยมกีารตกแต่งอย่างงดงาม ปัจจบุันน้ าพุร้อนนี้ก็ยังมีปริมาณ นับ

ล้าน นบัแสนแกลลอน ด้วยอุณหภมูิระดับ 45-46 องศาเซลเซยีส ซึ่ง

หลักฐานบ่อน้ าพุร้อนและซากอาคารเก่าแกท่ี่หลงเหลืออยู่นี ้ท าให้เมืองบาธ

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 

1987  ชม พพิิธภณัฑน์้ าแรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซึ่งมี

ประวตัิการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุม่อาคารส าคัญของเมอืง คือ

บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ าแรร่้อนคิงส์ สว่นที่สองคือ บริเวณวัด และสว่นที่

สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บรกิารน้ าแร่ 

ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ า, บอ่น้ าแรร่้อน-เย็น, ห้องอบไอน้ า และส่วนที่เปน็เตอร์กิ

ชบาธ (Turkish Bath) และให้ท่านได้ชมิน้ าแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยว

เท่านั้น  จากนั้นน าท่านชมเมืองอาคารบ้านเรือนถกูสร้างขึ้นในยุคจอร์

เจ้ียน ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัวอกีทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูป

ครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ท าให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบริสตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อ

กับประเทศเวลส ์เพียงแค่ช่องแคบกั้น ข้ามสะพานเซเวรน ์ผ่านช่องแคบ 
 บริสตอลเข้าสู ่เมอืงคารด์ิฟ๊ เมอืงหลวงของแควน้เวลส์ หนึ่งในเครอืจักรภพ 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของ

ปราสาทคาร์ดิ๊ฟ  ที่พระเจ้าวิลเลียมผู้พิชติไดม้ีรับสั่งให้สร้างขึ้นจาก 
รากฐานเดิมของปราสาทโรมันโบราณ และได้รับการตกแต่งต่อเตมิเรื่อยมา 

ถูกล้อมรอบไว้ด้วยก าแพงโบราณ  จากนั้นน าชมเมืองคาร์ดิ๊ฟ  เมอืงท่ีเจริญ

มาตั้งแต่ยุคสมยัที่ชาวโรมันมีอิทธิพลอยู่ในบริเวณนี ้จวบจนถึงยคุศตวรรษ

ที่ 20 กย็ังเป็นเมืองท่าที่ส าคัญท่ีสุดของโลกในเรื่องการขนส่งถ่านหิน 

เชื้อเพลิงที่ใช้มากที่สดุก่อนน้ ามันจะเขา้มาแทนที่ ชมศาลาว่าการเมืองและ

พิพิธภัณฑ ์ซึ่งเป็นกลุม่อาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะ

คาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามลิเลนเนียม, อาคารที่ท าการรัฐ  อิสระให้ท่านเดินเล่น

ในย่านถนนควีนส ์แหล่งช้อปปิ้งของพื้นเมือง  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 
  จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 
วนัทีส่าม คารด์ิฟ๊-ไบบรุี-่เบอรต์ัน้ออนเดอะวอเตอร-์ออ๊กซฟ์อรด์ 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

 น าท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นไบบรุี ่Bibury Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2 ชัว่โมง)  หมู่บา้นเลก็ๆ ตั้งอยู่ในแคว้นโกลวเชสเตอร์ไชร ์เขตคอตส์โวลส ์

Cotswolds จัดว่าเป็นหมู่บ้านที่งดงามและนา่รักที่สดุในอังกฤษ ให้ท่านได้
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เดินเล่นถ่ายรูปชมบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี ้ไม่ว่าจะ

เป็นกระท่อมหินโบราณ ที่เรียงรายกันยาวไปเป็นแถว มชีื่อว่า Arlington 

Row ซึ่งกระท่อมเหลา่นี้เคยเป็นที่พักของคนที่ท าอาชีพทอขนแกะในสมัย

ศตวรรษที ่17 ชมโบสถ์อันเก่าแก่ อกีทั้งยังมถีนนสวยๆ ทีร่ายล้อมด้วย

ดอกไม้สีสดใสรมิสองข้างทาง  จากนั้นน าเดินทางสู ่เมอืงเบอรต์นั ออน 

เดอะ วอเตอร ์Bourton-on-the-Water (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 

นาที)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บา่ย น าท่านเดินชมหมู่บ้านเล็กๆ ที่รู้จกักันในนามของ “เวนิส แห่งคอตสโ์วลส”์ 

อีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามน่ารัก มีความโดดเด่นในด้านธรรมชาติอัน

งดงาม ทีม่ีล าธารสายเล็กๆ ตื้นๆ ซึ่งแท้จริงคอืแม่น้ าวินดร์ัช ไหลผา่นกลาง

เมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ าป็นช่วง ๆ กับต้นวลิโลว ์ทีแ่กวง่กิ่งก้าน

ใบอยู่ริมน้ า ท าให้เป็นสถานท่ีที่มีเสน่ห์อย่างมาก เมืองน้ีมีร้านอาหารและ

โรงแรมรวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย ์น าท่านเดินชม

ความสวยงามภายในหมู่บ้านแห่งนี้พร้อมทัง้ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ สมควรแก่

เวลาน าท่านเดินทางสู ่เมอืงออ๊กซฟ์อรด์ Oxford เมืองแห่งยอดแหลมชวน
ฝัน ตามค าที่เรียกขานโดยกวีชื่อดังแมทธวิ อาร์โนลด์เพ่ือกล่าวถึงยอด
โบสถ์ที่งดงามและสถาปัตยกรรมอันกลมกลนืของอาคาร  (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง)  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ.ภัตตาคารจีน 

  จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีส่ี ่ ออ๊กซฟ์อรด์-บสิเตอรเ์อา๊ทเ์ลต็-ลอนดอน 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

 น าท่านชม เมอืงออ๊กซฟ์อรด์ ซึ่งรู้จักกันในนามของเมืองแห่งมหาวิทยาลัย 

ซึ่งชื่อเมืองตั้งตามมหาวิทยาลัยระดับโลกทีรู่้จักกันในนามของมหาวิทยาลัย

ออกซ์ฟอรด์  น าท่านถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิทยาลัยไคร้สท์เชริช์ท์ 

อาคารสร้างด้วยหินสีทองและเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจท่ีสุดของ

อังกฤษ และยังเป็นทีต่ัง้ของโบสถ์ทีม่ีชื่อเสียงของเมืองและต้นก าเนิดของ

หนังสืออลิซที่โด่งดังของเลวิส แครโ์รล หรือ เกรทฮอลล์ ในแฮรร์ี่ พอต

เตอร์ก็ไดแ้รงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมแห่ง จากนั้นน าท่านเดินทางสู ่

บสิเตอรเ์อา๊ทเ์ลต็ วลิเลจ  Bicester Outlet Village (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) น าท่านชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษและ

ในยุโรป เช่น Anne  Fontaine  Armani  Bally  Bodum  Bose  

Burberry  Calvin Klein  D&G  DKNY  Diesel  Dior  Dunhill   

Ermenegildo Zegna  Fendi  Gucci  Guess  Hugo Boss  Jaeger  
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Jigsaw  Kipling  L'Occitane  Levi's  Max Mara  Missoni  Molton 

Brown  Mulberry  Paul Smith  เป็นต้น  เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อ

สินค้าจากเอ๊าท์เลต็  (เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ อสิระ

รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัภายในเอา๊ทเ์ลต็) 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองหลวง  แห่งสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองใหญ่

ที่สุดในสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ลา้นคน  ถือเป็น 1 ใน   เมือง

ศูนย์กลางทางด้านธรุกิจ  การเมืองและวัฒนธรรมของโลก  การสื่อสาร  การบันเทิง  

แฟชั่นและศลิปะ   ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีอทิธิพลไปทั่วโลก  จากนั้นน าท่านชมบริ

ตชิมวิเซยีม (British Museum) หรือที่นิยม   เรียกกันว่า พิพิธภณัฑ์

อังกฤษในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑด์้านประวัติศาสตร์ 

 และวัฒนธรรมของมนุษยที่ส าคัญที่สุด และใหญ่ท่ีสุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี 

พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ใน   เบ้ืองต้นวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่

เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึ่งเป็นแพทย์และนกั   วิทยาศาสตร ์

พิพิธภัณฑแ์ห่งนี้เปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2302  

  (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์ร ีกรุงลอนดอน อันเป็นสถาน

ที่ตั้งของอาคารพิพิธภณัฑ์ใน   ปัจจุบันบริตชิมวิเซียมเป็นแหล่งรวบรวม

วัตถตุ่างๆ จากทกุทวีป จ านวนกว่า 7 ล้านชิน้ ซึ่งล้วนมชีื่อเสียง   และมกีาร

บันทึกเรื่องราวของวฒันธรรมมนุษยจ์ากจดุเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน 

ค่ า  รบัประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคารจนี Four Season Restaurant ใหท้า่น
ชมิเปด็ยา่งจาก 

  ภตัตาคารชือ่ดงัของลอนดอน 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีห่า้  ลอนดอน-สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

  จากนั้นน าท่านชม มหานครลอนดอน ทีย่ิ่งใหญ่ เริ่มจากพระราชวงับัคกิ้ง

แฮมที่ประทับแห่งพระราชิน ี   อังกฤษ ชมการเปลีย่นยามของทหาร

รักษาพระองค์ในชดุเครื่องแบบเตม็ยศ สวมหมวกพูสีด าแต่จะ  

 เปลี่ยนเป็นชุดสีเทาในช่วงฤดูหนาว  ก่อนน าท่านเก็บภาพสวยของหอนาฬิกา

บิ๊กเบน สัญลักษณ์ที่ส าคัญของ  ลอนดอนที่ตั้งอยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาที่

สวยงามริมฝั่งแม่น้ าเทมส์ ลอนดอนอายส ์ชิงช้าสวรรค์ที่เป็น  

 สัญลักษณ์แห่งสหัสวรรษของอังกฤษ  สะพานทาวเวอร์บริดจ ์เอกลักษณ์อันโดด

เด่นใจกลางกรุงลอนดอน 

  ผ่านชมสถานท่ีส าคัญต่างๆ อาท ิบ้านเลขที ่10, ถนนดาวน์นิ่งท าเนียบ

นายกรัฐมนตรี, จัตรุัสทราฟัลการ์,   อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการข์อง

ท่านลอรด์เนลสัน, พิคคาเดลล ีเซอร์คัส, ย่านโซโห มหาวิหารเซนต์พอล  

 ฯลฯ   
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บา่ย ให้เวลาท่านเดินเล่นชอ้ปปิ้งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปป้ิงใหญข่อง

ลอนดอนที่ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก มาร์ค แอนด์ สเปน

เซอร์ เซลฟริดจจ ์และห้างอ่ืนๆ อีกมากมาย และเลือกซื้อเลือกชมสนิค้าที่

ระลกึก่อนกลับบ้าน *** เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ตา่ง ๆ อสิระ

อาหารค่ าตามอธัยาศยั*** 

 สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว ์

21.35  น. น าทา่นออกเดนิทางจากลอนดอน โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เทีย่วบนิที ่

BR068 

 

วนัทีห่ก   กรงุเทพฯ 

15.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ.... 

 

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

++++++++++ 
 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมี

เหตกุารณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานที่

ใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานทีป่ดิโดยมิไดร้บัแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหน้า  บรษิทัฯ ขออนญุาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ทัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่เดนิทาง    8-13 ก.ย. / 22-27 ก.ย. / 13-18 ต.ค. / 20-25 ต.ค.

61 /  

  10-15 พ.ย. / 24-29 พ.ย. / 5-10 ธ.ค.61 

**ไมร่วมคา่บรกิารดา้นวซีา่และบรกิารดา้นเอกสารและนดัหมาย ท่านละ 4,900 

บาท // คา่ทปิคนขบั และ 

โมโน องักฤษ 6 วนั (BR) 

8-13 ก.ย. / 22-27 

ก.ย. / 13-18 ต.ค. / 

20-25 ต.ค.61 

10-15 พ.ย. / 24-29 

พ.ย. /  

5-10 ธ.ค.61 

ผู้ใหญ่ท่านละ 46,900 45,900 

ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่าน

ละ 

5,900 6,900 

ส าหรบัทา่นทีม่ตีัว๋โดยสารอยู่

แลว้ ทา่นละ 

24,900 23,900 
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คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท (คา่ใชจ้า่ยวซีา่และทปิช าระพรอ้มคา่ทวัร์

กอ่นออกเดนิทาง) ** 

 

*** บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี้ ามนั  ในกรณทีี่สายการ

บนิมกีารเรียกเกบ็เพิ่มเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในองักฤษ ไมอ่นุญาตใหเ้ดก็อายุต่ ากวา่ 7 ป ีเขา้พกัแบบไมม่ี

เตยีงเสริม *** 

 
หมายเหต ุ

 อัตราค่าเดนิทางนีเ้ปน็ราคาโปรโมชัน่ต้องมจี านวนผูโ้ดยสารที่เปน็ผูใ้หญ่

จ านวนไม่ต่ ากวา่ 25 ทา่น ไมม่รีาคาเดก็ และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยนืยนัการจองทวัรท์ันที 

 อัตราค่าเดนิทางและตัว๋โดยสารนีเ้ปน็อตัราราคาพเิศษ ดงันัน้หากมีการออก

ตั๋วโดยสารแลว้ไมส่ามารถขอรฟีนัดไ์ด้ 

 กรณที่านที่ต้องการแยกวนักลบัหรอืเดนิทางไปและกลบัไม่พร้อมคณะหรือ

ต้องการทีน่ัง่ ชัน้ธรุกิจหรอื 

พรเีมี่ยม ไมส่ามารถท าตัว๋แยกออกจากคณะได ้ทา่นจะตอ้งส ารองทีน่ัง่เดี่ยว 

และรอการยนืยนัการจองจากสายการบนิ ผู้เดนิทางจะตอ้งเปน็ผู้ช าระ

คา่ใชจ้า่ยที่เพิ่มเตมินัน้ 
 

***การด าเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ซึง่ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บัการสแกนนิว้มอืจากศนูยร์บัค ารอ้งของ

สถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดยการกรอกในใบรายละเอยีด

ดา้นลา่ง และ ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพือ่ท าการนดั

หมาย ** 
    

 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบิน อีวีเอ แอร ์ชั้นประหยัด  เส้นทาง กรุงเทพฯ-

ลอนดอน-กรุงเทพฯ 

 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ 

ตามรายการทีร่ะบ,ุ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ตามรายการ, ค่ารถรับสง่ระหว่างน าเทีย่ว

ตามรายการทีร่ะบ ุ

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทัจากกรุงเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกทา่นในระหว่างการ

เดินทางจากกรุงเทพฯ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรับซึ่งเดก็อายตุ่ า

กว่า 1 ป ีและผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ป ีวงเงินคุม้ครอง 500,000 บาท (ทั้งน้ีเป็นไปตาม

เง่ือนไขของบริษัทประกันฯ) 
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 ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลงิและค่าประกันภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน 

ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันท่ี  4 พ.ค.61 

 

 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อ

ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่องักฤษและคา่บรกิารดา้นเอกสารและการนดัหมายท าวซีา่ 

ทา่นละ 4,900 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นออกเดนิทาง)  

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัร์

สว่นทีเ่หลอืกอ่นออกเดนิทาง) 

 ค่าแปลเอกสารส าหรับการยื่นวซี่าที่จะต้องแปลจากศูนย์การแปลเท่าน้ัน (จ านวนหรือ

อัตราค่าแปล ขึ้นอยู่กบัรูปแบบและจ านวนเอกสารของแตล่ะบุคคล ซึ่งไม่เกีย่วกับ

ค่าบริการวซี่า) 

 ค่าบริการทิปพนกังานยกกระเป๋าทกุแห่ง  

 ค่าวีซ่าเร่งด่วนหรือบรกิารพิเศษอย่างอื่นเกี่ยวกับวีซ่า 

 ค่าใช้จ่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม

เองค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรีดฯลฯ 

 ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไว้ในรายการ 

 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนต่างดา้ว 

 
การช าระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่ง

ท่าน ส าหรับการจองทวัร์ส่วนที่เหลือจะขอเกบ็ทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท า
การ มิฉะน้ันทางบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

 
การยกเลกิ 

o หากมีการยกเลกิจะต้องแจ้งทางบรษิัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันท างาน มิฉะน้ัน
บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

o หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตัิ ผู้โดยสารตอ้งช าระคา่มัดจ าที ่

20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรยีกเก็บ 
o หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืค่ามัดจ า  

 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสาย

การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาติ ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่้เดินทางก าลังจะ
ไป หากมีเหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึ้นและมีเหตทุ าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามก าหนดได ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวา่จะไดร้บัการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวรต์ิดต่อวา่สามารถคืน
เงินได้  
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 บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแลว้ ทางบรษิัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวซี่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก าหนด รวมถึงไมร่ับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลกิเท่ียวบิน 

 ในบางรายการทัวร์ ทีต่้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋า
อาจจะถกูก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแตล่ะสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรบัผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะ
ส าหรับผู้สูบบุหรี ่ทั้งน้ีเนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

 กรณีที่ท่านเดินทางเปน็ครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครวั ทีต่้อง

ได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวรท์ั้งหมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดลว่งหน้าค่อนข้างนาน 
หากวันเดินทางดงักลา่วตรงกับวันที่สถานทีเ่ข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปดิโดยมิได้
แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกลา่วได ้ทางบริษทัฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเง่ือนไขราคาที่ได้รับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกลา่วได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆ ให้แกท่่าน เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  
 หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยดุของชาว

ยุโรป รา้นค้าปิดเป็นสว่นใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 
 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

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

Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื

อาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณทีีม่า 3 ทา่น  
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2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ี

อุณหภูมิต่ า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก

และห้องพักในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมือง

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจ

เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

หลกัฐานการยืน่วซีา่สถานทูตอังกฤษ 
***การยืน่วซีา่องักฤษ ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครัง้ทีม่กีารเดนิทางเพือ่สแกน

ลายนิว้มือทีศ่นูย์ยืน่ VFS UK *** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 20 วันท าการ  

เอกสารในการขอวีซ่า  (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

***สิง่ทีท่า่นควรทราบกอ่นยืน่วซีา่*** 

1. สถานทูตอังกฤษไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเลม่พาสปอร์ตระหว่างทีส่ถานทูต
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o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่่ ากวา่ 6 เดอืน  
- โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถ
ใช้ได้ แต่หากนับแลว้ต่ ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  

- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรบัวีซ่าอย่างน้อยไมต่่ ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณุาเตรยีมเลม่เก่าให้ดว้ยเน่ืองจาก
ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวซี่า  

- ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กบับริษัททวัร ์
หากมีการสูญหาย บรษิัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  

 

o รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู เนน้ขนาดใบหนา้   

(ไมจ่ าเปน็ตอ้งเตรยีมแลว้ สามารถไปถา่ยไดท้ีศู่นย์ยืน่ไดเ้ลยเพอืน าลงระบบสง่
สถานทตู) 

 
o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณเีป็นเดก็ อายตุ่ ากวา่ 20 ป ี 
- ใช้ส าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศกึษาอยูถ่งึแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูต

ขอส าเนาสูติบัตรด้วยและกรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อื
ถอื  

o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านทีม่ีการเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณที่านที่มกีารเปลี่ยนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณทีา่นท่ีหย่าแล้ว  

 
o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชี้การมอีาชพีและมรีายไดข้องผู้

เดนิทาง 
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- กรณลีูกจา้ง ใช้ใบรับรองการท างานของบรษิัทที่ท างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน 

เป็นต้น 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานจะต้องคดัเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงนิเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่ม

ท างานกับหน่วยงาน หรือองค์กร พร้อมใบลาและส าเนาบัตรประจ าตัวราชการ 1 

ชุด 

- กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือ ส าเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไมต่่ า

กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณที่านทีเ่ป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มีอาชีพหรือเปน็แม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี 

พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส+ฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม 

แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพ่ือแสดง

ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไมม่ีบุตรดว้ยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง

เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมิได้จดทะเบยีน     

- กรณที่านทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะต้องมผีู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลักฐานการท างานและหลกัฐานทางด้านการเงินของผูร้ับรอง พร้อมชีแ้จงโดย

หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้

เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือ

ญาติใกล้ชิด   (กรณีนีห้ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง 

ท่านอาจถกูปฏิเสธการยื่นค าร้องขอวซี่านี้)   

- กรณเีป็นเดก็นักเรยีนและนักศกึษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรือ นักศึกษา จาก

โรงเรยีนหรือจากสถาบัน  เป็น 

 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ) หรือ ส าเนาสมุดรายงานประจ าตัวนกัเรยีนหรือส าเนา

บัตรนกัเรียน กรณีเปน็เด็กเล็ก พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ  

 
o หลกัฐานการเงนิ   

- ใช้ ส าเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่นตัวแสดงชื่อเจ้าของบญัชี ของ
ธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะ
ท าได้ พร้อมส าเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มชีื่อเจ้าของบัญช ี 

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเกา่ กรณุาส าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของ
เล่มเก่าทีต่่อ พร้อมกบัตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เลม่ กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ
ด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงนิฝากประจ า เป็นต้น 

- หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขที่บัญชีเดียวกับส าเนาสมุดบัญชี
เงินฝากที่น ามาแสดง 

- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ต้อง
ออกหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และท าจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคล
ในครอบครวัพร้อมระบุความสัมพันธ์ชีแ้จงตอ่สถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย  
อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมีส าเนาสมุดบัญชกีารเงินส่วนตวั
ประกอบด้วยแมว้่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วกต็าม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่าย
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ที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองธนาคาร 1 ฉบับ และท าจดหมาย
รับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์
อักษรดว้ย 

 
*** สถานทตูไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณ ี*** ทั้งนีเ้พือ่แสดงใหเ้หน็วา่มี
ฐานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่
กลบัสูภ่มูลิ าเนา  

 

o กรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 20 ป ี(กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-
มารดา หยา่รา้ง)  
- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัด

จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดชีดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดา
เพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบิดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดชีดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อ
รับรองแก่บตุรดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคดัจดหมายยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ้จง
ระบุความสัมพันธ์กับผูป้กครองท่ีไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกดิขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกดัเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็น
ภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลัง
โดยมรีายละเอียดว่าฝา่ยใดเป็นผู้ดแูลบตุร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

*** การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศใน
กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวซี่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความรว่มมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกลา่วเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากการไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะ
ถูกบันทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ
บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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** กรณมีีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านต้องแจ้งความจ านง

แก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณที่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวนั

ยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดีย่ว

และแสดงตวัที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่

จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบเุท่านั้น การปฏิเสธวีซา่อันเน่ืองมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถปุระสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน

หลังจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นหลัก          

         

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกขอ้มูลตามความจรงิเบือ้งตน้ ส าหรบัการยืน่ขอวซี่าองักฤษ 

และกรณุากรอกเปน็ตวัพมิพใ์หญภ่าษาองักฤษเท่านัน้ 
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กรณุาอย่าเวน้ว่างไวเ้ฉยๆ เพราะขอ้มูลเหลา่นี้จะเปน็ขอ้มลูทีถ่กู

น าไปกรอกลง Application Online เมือ่ท าการ Submit แลว้ ไม่

สามารถแกไ้ขรายละเอยีดอกีได ้ดงันั้นขอใหแ้จง้ตามความเปน็จรงิ

ที่สดุของผูส้มคัรแตล่ะบคุคล มเิชน่นัน้อาจถกู black list หรอื

เสยีเวลาในการท านดัหมายใหมห่รอืมาอกีครัง้รวมถงึการช าระคา่วี

ซ่าใหมอ่ีกครัง้ 
 

 

 

 

1.  ชื่อ-สกุล 

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

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

 ชื่อ-สกุลเดิมหรืออื่นๆท่ีเคยใช้หรือกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือก่อนแต่งงาน 

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

2.  มีหนังสือเดินทางเล่มเก่าหรือไม่         ไม่มี         มี (โปรดระบุ

รายละเอียด) หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า ..... 

     .....................................  วันท่ีออกหนังสือเดินทาง 

....................................... วันหมดอายุ ............................ 

3.  สถานภาพ      โสด       แต่งงานจดทะเบียน        

 แต่งงานไม่จดทะเบียน      หย่า        หม้าย     

4.  ชื่อ-สกุล คู่สมรส .............................................................. นามสกุล

ก่อนแต่งงาน .......................................... 

     วัน-เดือน-ปี เกิดคู่สมรส  .................................... สถานที่เกิด 

.............................. เดินทางด้วยกันหรือไม่ .........  

    ชื่อบุตร 1. ชื่อ 

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

    วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด 

............................... เดินทางด้วยกันหรือไม่ ........................  
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    ชื่อบุตร 2. ชื่อ 

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

    วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด 

............................... เดินทางด้วยกันหรือไม่ ........................  

    ชื่อบุตร 3. ชื่อ 

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

    วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด 

............................... เดินทางด้วยกันหรือไม่ ........................  

    ชื่อบุตร 4. ชื่อ 

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

    วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด 

............................... เดินทางด้วยกันหรือไม่ ........................  

5.  ท่ีอยู่ปัจจุบัน  

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

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

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

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

     ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 

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

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

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

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

     โทรศัพท์บ้าน ......................  โทรศัพท์มือถือ 
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......................  

 อาศัยอยู่มากี่ปี ...............................................  E-Mail: 

……….………….……………… 

  บ้านตนเอง      อาศัยอยู่กับครอบครัว  บ้านเช่า  อื่นๆ 

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

 

6.  ชื่อสถานท่ีท างาน 

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

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

 (ช้ีแจงเกี่ยวกับกิจการท่ีท า หรือสินค้าท่ีขายว่าเกี่ยวกับประเภทไหน ไม่ว่า

จะเป็น เจ้าของกิจการหรือลูกจ้าง) 

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

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

ท่ีอยู่สถานที่ท างาน 

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

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

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

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

 โทรศัพท์ ...................... หมายเลขต่อภายใน (ถ้า

มี) ......................... 
ต าแหน่งหน้าท่ี  

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

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

ลักษณะงานท่ีดูแลอยู่ 
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........................................................................................................

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

วันที่เข้าท างาน / วันเริ่มเข้าศึกษา ............................................  

เงินเดือน ...................................................... 

กรณีศึกษาอยู่ / สถานที่ศึกษา 

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

...............ท่ีอยู่สถานศึกษา 

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

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

ศึกษาระดับชั้น / หลักสูตร 

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

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

ภาควิชา ............................................... 

 

7.  ค่าใช้จ่ายครอบครัวต่อเดือน .................................................... ให้

ครอบครัว+ภรรยา+ลูก ................................  

8.  ท่านมีเงินออมหรือไม่           ไม่มี       มี โปรดระบุ ............ 

 (ถ้ามี กรุณากรอกให้เรียบร้อยเนื่องจากจะต้องน าไปเป็นข้อมูลในการ

กรอกออนไลน์)  

 ออมทรัพย์ ธนาคารอะไร ......................................................... 

เท่าไหร่ ......................................................... 

     ฝากประจ า ธนาคารอะไร ........................................................ เท่าไหร่ 

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

 หุ้นหรือหลักทรัพย์ .................................................................. เท่าไหร่ 

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

 

9.  ชื่อ-นามสกุล บิดา  ......................................................... วัน-เดือน-ปี

เกิด ...................................................... 

     (หากจ าไม่ได้ให้แจ้งอายุ) .................................................. สถานที่เกิด 

.......................................................... 
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 ** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ต้องแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปีเกิด และสถานที่

เกิดมาตามปกติ จ าเป็นต้องใส่ กรุณาอย่า เว้นว่างไว้เฉยๆ ** 
  

 ชื่อ-นามสกุล มารดา  ...................................................... วันเดือนปีเกิด 

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

     (หากจ าไม่ได้ให้แจ้งอายุ) .................................................. สถานที่เกิด 

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

 ** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ต้องแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปีเกิด และสถานที่

เกิดมาตามปกติ จ าเป็นต้องใส่ กรุณาอย่า เว้นว่างไว้เฉยๆ ** 

10.  กรณีท่ีผู้เดินทางเป็นผุ้มีรายได้น้อย / เป็นบุตร / เป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ / เป็น

ผู้ที่ต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่าย โปรดระบุ ชื่อ- สกุลผู้รับรองค่าใช้จ่ายและระบุ

ความสัมพันธ์  

 ผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่านคือ 

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

 ความสัมพันธ์ .....................................................  ท่ีอยู่ผู้รับรอง

ค่าใช้จ่าย .................................................... 

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

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

11.  ท่านเคยได้ขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่        ไม่เคย     

เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันท่ี) วีซา่ทีไ่ด้ ได้ระหว่าง 

      วันที่เท่าไหร่ ถึงวันท่ีเท่าไหร่ ............................................. เลขหมายวี

ซ่าท่ีเคยได้ ............................................   

      ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่     ไม่เคย  

 เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันท่ี) ระหว่างวันที่เท่าไหร่ 

      กี่วัน .......................  เข้าวันที่เท่าไหร่ ....................................... 

ออกวันที่เท่าไหร่ .........................................  ไปท าอะไร 

.........................................................  
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11. ท่านเคยเดินทางไปประเทศอะไรบ้าง  

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

 เข้าวันท่ี .........................................................  ออกวันที่ 

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

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

 เข้าวันท่ี .........................................................  ออกวันที่ 

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

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

 เข้าวันท่ี .........................................................  ออกวันที่ 

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

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

 เข้าวันท่ี .........................................................  ออกวันที่ 

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

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

 เข้าวันท่ี .........................................................  ออกวันที่ 

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

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

 เข้าวันท่ี .........................................................  ออกวันที่ 

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

 

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

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

 
 ท่ีพักท่ีอังกฤษ 

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

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

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

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