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#UK so CooL#  
อังกฤษ-สก๊อตแลนด ์9 วนั 

    โดยสายการบิน 
** บินตรงสู่มหานครลอนดอน ** 

ชมสโตนเฮ้นจ ์หลกัฐานทางประวติัศาสตรแ์ละเมืองบาธ 
เดินเล่นย่าน Royal Mile ในนครเอดินเบิรก์  

เท่ียวออ๊กซฟ์อรด์ ชมเมืองยอรค์ ถ่ายรปูกบัสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ 

เข้าชม Harry Potter Studio   
กินเป็ดย่างร้าน Four Season  พร้อมช้อปป้ิงลอนดอน  
 
 บริษทัฯ...ขอแนะน ำรำยกำรเทีย่วแบบโมโนองักฤษ และมีเวลำช้อปป้ิง ดงัน้ี 

  
ออ๊กซฟ์อรด์  เรยีกขานกนัว่าเป็นเมอืงแห่งมหาวทิยาลยั ซึง่ชือ่เมอืงตัง้ตามมหาวทิยาลยัระดบัโลกทีรู่จ้กักนัในนามของ

มหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์   
แมนเชสเตอร ์ เมอืงดงัทีท่า่นคุน้ชือ่จากฟุตบอลพรเีมยีรล์กี และเป็นเมอืงอุตสาหกรรมดา้นการทอผา้มาตัง้แต่ศตวรรษที ่16 

และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทางธุรกจิการคา้ทีส่ าคญัและเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ชีือ่เสยีง  
วินเดอรเ์มียร ์ เมอืงแห่งเขตเลคดสิทรคิทางฝัง่ตะวนัตกของเกาะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ชือ่มต่อกนัดว้ยทะเลสาบและแม่น ้า อกี

ทัง้ยงัมทีะเลสาบตดิชายฝัง่ทะเลทีม่ทีศันยีภาพ และธรรมชาตอินังดงาม  
เอดินเบิรก์ หรอืเอดนิเบรอะ เมอืงหลวงแหง่สกอ็ตแลนด ์ชมปราสาทเอดนิเบริก์ และการแต่งกายแบบงพื้นเมอืงของ

ชาวสกอ็ต ชมอดตีเมอืงโบราณแห่งยอรค์ทีส่วยงาม และเมอืงแหง่มหาวทิยาลยัทีเ่มอืงนิวคาสเซลิ  
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ยอรค์ เมอืงแห่งมรดกดา้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมขององักฤษ อดตีเมอืงโบราณในยุคโรมนัทีย่งัมซีาก
โบราณสถานโรมนัอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เคยไดร้บัรางวลัเมอืงท่องเทีย่วแห่งยโุรปเมือ่ปี 2007  

เบอรมิ์ง่แฮม  ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของเกาะองักฤษ ในเขตเวสตม์ดิแลนด ์เมอืงใหญ่อนัดบัสองรองจากลอนดอน เมอืงทีม่ี
ชือ่เสยีงในดา้นอุตสาหกรรม หรอืไดร้บัฉายาว่าเป็นโรงงานของโลก  

แอมสเ์บอรรี์ ่ ชมสโตนเฮน้จ ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคก่อนประวตัศิาสตร ์ ชมอทิธพิลในอดตีของชาวโรมนัโบราณที ่
เมอืงบาธ  

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

ลอนดอนอายส ์ พพิธิภณัฑอ์งักฤษ  จากนัน้มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนออ็กซฟอรด์ ยา่นชอ้ปป้ิง
ชือ่ดงัของมหานครลอนดอน 

 

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

เคาน์เตอร ์R เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครือ่ง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 

12.50 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ บินตรงสู่ลอนดอน  โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR 067 
19.25  น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว ์กรงุลอนดอน น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร จำกนัน้ให้

ท่ำนตรวจรบัสมัภำระ   
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีส่อง 16 พ.ค.62 ลอนดอน-ออ๊กซฟ์อรด์-แมนเชสเตอร ์
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองออ๊กซฟ์อรด์ Oxford เมอืงแห่งยอดแหลมชวนฝัน ตำมค ำทีเ่รยีกขำนโดยกวชีื่อ

ดงัแมทธวิ อำรโ์นลดเ์พื่อกล่ำวถงึยอดโบสถท์ีง่ดงำมและสถำปัตยกรรมอนักลมกลนืของอำคำร  (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำท่ำนชม เมืองออ๊กซฟ์อรด์ ซึง่รูจ้กักนัในนำมของเมอืงแห่งมหำวทิยำลยั ซึง่
ชื่อเมอืงตัง้ตำมมหำวทิยำลยัระดบัโลกทีรู่จ้กักนัในนำมของมหำวทิยำลยัออกซฟ์อรด์  น ำท่ำนถ่ำยรปู
ภำยนอกกบัมหำวทิยำลยัไครส้ทเ์ชริช์ อำคำรสรำ้งดว้ยหนิสทีองและเป็นสถำปัตยกรรมทีน่่ำประทบัใจทีส่ดุ
ขององักฤษ และยงัเป็นทีต่ัง้ของโบสถท์ีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงและตน้ก ำเนิดของหนงัสอือลซิทีโ่ด่งดงัของเลวสิ 
แครโ์รล หรอื เกรทฮอลล ์ในแฮรร์ี ่พอตเตอรก์ไ็ดแ้รงบนัดำลใจมำจำกสถำปัตยกรรมแห่งเมอืงชวนฝันน้ี บำง
หอ้งยงัเคยใชเ้ป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตเ์รื่องดงัแฮรร์ี ่พอตเตอรด์ว้ย เป็นตน้ ใหท้่ำนเดนิเล่นชมเมอืงเก่ำที่
มคีวำมงดงำม ผ่ำนชมสถำนทีส่ ำคญัต่ำงๆ เช่น โบสถป์ระจ ำเมอืง จตุัรสักลำงเมอืง ศำลำว่ำกำรประจ ำเมอืง 
อำคำรพพิธิภณัฑต่์ำงๆ รวมถงึย่ำนกำรคำ้ของเมอืง 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์Manchester (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) เมอืง

อุตสำหกรรมทีเ่ชีย่วชำญดำ้นกำรทอผำ้มำตัง้แต่ศตวรรษที ่16 ทีท่ ำใหผ้ำ้วลูและคอ็ตตอ้นขององักฤษเป็นที่
นิยมชมชอบของผูค้นทัว่โลกจวบจนปัจจุบนั และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทำงธุรกจิกำรคำ้ทีส่ ำคญัและเป็นเมอืง
อุตสำหกรรมทีม่ชีื่อเสยีง และยงัเป็นเมอืงทีม่สีโมสรทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัในวงกำรฟุตบอลโลก  ทีส่รำ้งนกัเตะ
ฝีเทำ้ยอดเยีย่มของทมีปีศำจแดง แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ มำหลำยสมยัทีจ่ดัไดว้่ำเป็นสนำมฟุตบอลของ
สโมสรทีร่วยทีส่ดุในโลก ใหท้่ำนถ่ำยรปูภำยนอกสนำมกฬีำโอลแทรฟฟอรด์ สนำมฟุตบอลชื่อดงัของประเทศ
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องักฤษ และอิสระให้ท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกหลากหลายชนิดจากทีมฟตุบอลดงัท่ีคณุช่ืนชอบจาก
รา้นค้า Megga Store ของสนามโอลดท์ราฟฟอรด์  

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรจนี 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีส่าม 17 พ.ค.62 แมนเชสเตอร-์วินเดอรเ์มียร-์เอดินเบิรก์ 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองวินเดอรเ์มียร ์Windermere (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงแหง่เขต

เลคดสิทรคิทำงฝัง่ตะวนัตกของเกำะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ชื่อมต่อกนัดว้ยทะเลสำบและแม่น ้ำ อกีทัง้ยงัมี
ทะเลสำบตดิชำยฝัง่ทะเลทีม่ทีศันียภำพ และธรรมชำตอินังดงำม ใหท้่ำนเดนิเล่นชมควำมงดงำมของหมูบ่ำ้น
รมิทะเลสำบวนิเดอรเ์มยีร ์ น ำทำ่น ล่องเรอืทะเลสาบวินเดอรเ์มียร ์พรอ้มถ่ำยรปูกบัทศันียภำพอนังดงำม
ของทะเลสำบทีย่งัคงสภำพทีเ่ป็นธรรมชำตไิวอ้ย่ำงสมบรณ์ู  ซึง่เป็นทะเลสำบน ้ำจดืขนำดใหญ่ มคีวำมยำว
ประมำณ 18 กโิลเมตรและสว่นกวำ้งทีส่ดุรำวๆ 1 กโิลเมตรครึง่คนองักฤษเรยีกกนัวำ่ “ทะเลสำบรบิบิน้” ซึง่
เป็นทะเลสำบในลกัษณะไม่กวำ้งนกัแต่ยำวเหยยีดคลำ้ยๆ ผำ้รบิบิน้ทีใ่ชผ้กูของขวญั ทะเลสำบวนิเดอรเ์มยีร์
เป็น1 ใน 16 ทะเลสำบในบรเิวณวนอุทยำนแห่งชำตทิีเ่รยีกว่ำ เลคดสิ-ทรคิต ์(Lake District) ซึง่อยู่ทำง
ตะวนัตกเฉยีงเหนือขององักฤษ ในเขตคมัเบรยี และเป็นทะเลสำบทีใ่หญ่ทีส่ดุในละแวกนี้ และเลคดนิทรคิต์
แห่งนี้ยงัเป็นเมอืงบำ้นเกดิของปีเตอร ์แรบบทิ ตวักำรต์ูนทีม่ชีื่อเสยีงขององักฤษอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เอดินเบิรก์ Edinburgh (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) เมืองหลวงแห่ง 

สกอ็ตแลนด ์ทีแ่มว้่ำจะเป็นสว่นหนึ่งของสหรำชอำณำจกัรมำตัง้แต่ปี ค.ศ. 1707 แต่ชำวสกอ็ตกย็งัคงรกัษำ
ขนบธรรมเนียม วฒันธรรมทีด่งีำมของบรรพบุรุษไวไ้ดเ้ป็นอย่ำงด ีไม่ว่ำผำ้ลำยสกอ็ต, ป่ีสกอ็ต หรอืแมแ้ต่
กำรแต่งตวัแบบดัง้เดมิของชำยชำวสกอ็ต กย็งัมใีหท้่ำนพบเหน็อยู่เรื่อยๆ  น ำท่ำนชมตวัเมืองเอดินเบิรก์ 
ทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณของแนวภูเขำไฟในอดตี ท ำใหต้วัเมอืงอยู่บนทีส่งูและยงัคงเป็น เมอืงหลวงทีย่งัคง
บรรยำกำศในอดตีไวไ้ดอ้ย่ำงด ีเป็นเมอืงทีม่คีวำมเก่ำแก่ทีม่ปีระวตัคิวำมเป็นมำอนัยำวนำนตัง้แต่สมยักลำง 
ดว้ยจ ำนวนประชำกรระดบั 500,000 คน ทีช่่วยกนัอนุรกัษ์สิง่ต่ำงๆ ไวไ้ดอ้ย่ำงด ีปัจจุบนัเป็นเมอืงทีม่คีวำม
เจรญิมำกทีส่ดุเมอืงหนึ่งในสหรำชอำณำจกัร และเรยีกไดว้่ำเป็นเมอืงแห่งเทศกำลต่ำงๆ ไดแ้ก ่เทศกำล
ศลิปะนำนำชำต ิภำพยนตร ์วทิยำศำสตร ์งำนหนงัสอืเดก็ เพลงแจ๊สและเพลงพืน้บำ้น ซึง่สมำรถดงึดดู
นกัท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่ำงดแีละท ำใหเ้อดนิเบริก์เป็นเมอืงทีต่ดิอนัดบัเมอืงทีม่นีกัท่องเทีย่วมำกทีส่ดุเป็น
อนัดบัสองรองจำกนครลอนดอน  และยงัเป็นศนูยก์ลำงทำงกำรเงนิทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรองจำกลอนดอน
เช่นกนัและใหญ่เป็นอนัดบัหำ้ของยุโรป 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรจนี 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีสี่ ่  18 พ.ค.62 เอดินเบิรก์-นิวแคสเซิลอพัอนไทน์ 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่ำนเขำ้ชม ปราสาทแห่งเอดินเบิรก์ Edinburgh Castle ทีง่ดงำมและเป็นสถำนทีเ่กบ็รกัษำมหำมงกฎุ

แห่งรำชวงศ ์เคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิส์กอ็ต เคยถูกท ำลำยลงหลำยครัง้แต่ทุกครัง้กไ็ดร้บักำรบรูณะและ
สรำ้งใหม่ใหก้ลบัคนืสูค่วำมสง่ำงำมดงัเดมิ และยงัถอืว่ำเป็นจุดชมเมอืงเอดนิเบริก์ไดเ้ป็นอย่ำงดเีนื่องจำก
เป็นเนินเขำสงู มองเหน็เด่นเป็นสง่ำจำกทุกมุมเมอืงและปรำสำทแห่งนี้ยงัเป็นสถำนทีส่ ำหรบัเปิดตวัของ
หนงัสอืเรื่องดงัแห่งยุค แฮรี ่พอตเตอร ์อกีดว้ยเน่ืองจำกมลีกัษณะใกลเ้คยีงฉำกเมอืงแม่มดในเรื่องนัน่เอง 
และยงัไดร้บักำรขนำนนำมว่ำเป็นเมอืงเอเธนสแ์หง่ทศิเหนือเน่ืองจำกสถำปัตยกรรมกำรก่อสรำ้งทีค่ลำ้ยคลงึ
กบัวหิำรแพนธอีอนในประเทศกรซี  
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กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนผ่ำน ถนนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสำยส ำคญัทีเ่ชื่อมสู ่พระต ำหนกัโฮลีรู่๊ด (Palace of 

Holyroodhouse) ซึง่เป็นทีป่ระทบัของพระรำชนิี เวลำเสดจ็เยอืนสกอ็ตแลนด ์และเคยเป็นทีป่ระทบัของพระ
นำงแมรแีหง่สกอ็ต ฝัง่ตรงขำ้มเป็นรฐัสภำแห่งชำตสิกอ็ตอนัน่ำภำคภูมใิจดว้ยสถำปัตยกรรมรว่มสมยั มเีวลำ
ใหท้่ำนเลอืกซือ้สนิคำ้จำกย่ำนรอยลัไมล ์หรอืเดนิชมเมอืง ถ่ำยรปูกบัวหิำรประจ ำเมอืงเก่ำแกข่องนครเอดนิ
เบริก์ St.Giles Cathedral วหิำรในศำสนำครสิตน์ิกำยโรมนัคำทอลคิ สรำ้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12 ทีม่ี
อนุเสำวรยีพ์ระเจำ้ชำรล์ที ่2 ตัง้อยู่ หรอืถ่ำยรปูกบัอนุเสำวรยี ์Adam Smith ชำวสกอ็ตแลนด ์ซึง่ไดร้บัยกย่อง
ใหเ้ป็น บดิำแหง่เศรษฐศำสตร ์ผูก้ ำหนดแนวคดิเศรษฐศำสตรต์ลำดเสร ีและเกดิกำรเปลีย่นแปลงกำรคำ้ครัง้
ใหญ่ในยโุรปเป็นกำรคำ้แบบเสร,ี The Lucky Heart หรอืหวัใจแห่งควำมโชคด ีเดมินัน้เป็นจุดทีท่ ำไวส้ ำหรบั
น ำตวันกัโทษมำยนืประจำน และชำวเมอืงจะมำถ่มน ้ำลำยใสเ่พือ่ใหโ้ชคด ี(แต่ปัจจุบนัน้ีไม่มใีครท ำแลว้ 
เพรำะถอืว่ำไม่สภุำพและไม่สะอำด), หรอืแวะชม Greyfriars Bobby อนุสำวรยีห์มำน้อยผูซ้ื่อสตัยแ์ละกตญัญ ู
ทีน่อนเฝ้ำหลุมศพเจำ้นำยถงึ 14 ปีเตม็  สมควรแก่เวลำนดัหมำยน ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง นิวแคสเซิล-
อพัอน-ไทน์ Newcastle-Upon-Tyne  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) หรอืนิวคำสเซลิ เมอืงทีต่ัง้อยู่
ทำงตะวนัออกเฉยีงเหนือขององักฤษบนรมิฝัง่แม่น ้ำไทน์ ซึง่เป็นทีม่ำของชื่อเมอืง  

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรจนี 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห้่า  19 พ.ค.62 นิวแคสเซิลอพัอนไทน์-ยอรค์-เบอรมิ์ง่แฮม 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของเมอืงทีใ่นอดตีเคยเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดำ้นกำรคำ้แกะและถ่ำนหนิ ต่อมำยงั

ไดเ้ป็นทีรู่จ้กัในฐำนะเป็นเมอืงศนูยก์ลำงในกำรต่อเรอืในอดตี และชมควำมงดงำมอื่นไม่ว่ำจะเป็นสะพำนขำ้ม
แม่น ้ำไทน์ เมอืงเก่ำสถำปัตยกรรมแบบคลำสสคิ Grainger Town, อนุเสำวรยี ์Grey Central ARchade และ
ตลำด Grainger เป็นตน้ หรอืผ่ำนชมและถ่ำยรปูกบัวหิำรเซน้ตน์โิคลสัทีม่อีำยุเก่ำแก่กว่ำ 900 ปี, ปรำสำทคปี 
ป้อมปรำกำรในยุคนอรแ์มนทีด่ทีีส่ดุแห่งหนึ่งในองักฤษ หรอืสโมสรนิวคำสเซลิซึ่งตัง้อยู่บรเิวณสวนสำธำรณะ
เซน้ตเ์จมสใ์จกลำงเมอืง  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองยอรค์ York (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 
ตัง้อยู่ในบรเิวณทีแ่ม่น ้ำอสูและแม่น ้ำฟอสส ์ 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนชมเมอืงยอรค์ เมอืงสดุทำ้ยทีเ่ป็นเมอืงมรดกดำ้นประวตัศิำสตรแ์ละวฒันธรรมขององักฤษ ในอดตี

เป็นเมอืงโบรำณในยุคโรมนัทยีงัมซีำกโบรำณสถำนโรมนัอำยุเก่ำแก่กว่ำ 2,000 ปี เคยไดร้บัรำงวลัเมอืง
ท่องเทีย่วแห่งยโุรปเมื่อปี 2007 มทีัง้ก ำแพงเมอืงเก่ำแกแ่ละมหำวหิำรศลิปะแบบกอธคิ มชีื่อว่ำ York 

Minster นอกจำกนี้ยงัมสีถำปัตยกรรมเก่ำแกท่ีไ่ดร้บัอทิธมิำจำกพวกโรมนั ไวกิง้ และยโุรปชำตอิื่นๆทีเ่คย
เขำ้มำตัง้รกรำกทีน่ี่ดว้ย  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองเบอรม่ิ์งแฮม Birmingham (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 3 ชัว่โมง) ตัง้อยูท่ำงตะวนัตกของเกำะองักฤษ ในเขตเวสตม์ดิแลนด ์เมอืงใหญ่อนัดบัสองรองจำก
ลอนดอน เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดำ้นอุตสำหกรรม หรอืไดร้บัฉำยำว่ำเป็นโรงงำนของโลก เน่ืองจำกผลผลติ
กำรสง่ออกของประเทศ และยงัเป็นเมอืงทีม่คีวำมหลำกหลำยในดำ้นวฒันธรรมหลำยเชือ้ชำต ิ 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรจนี 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห่ก  20 พ.ค.62 เบอรมิ์ง่แฮม-บาธ-สโตนเฮ้นจ-์ลอนดอน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
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 น ำท่ำนชมเมอืงเบอรม์ิง่แฮม ซึง่ยงัเป็นทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัทีม่ชีื่อเสยีงอกีหลำยแหง่ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของชำว
ไทย อำท ิUniversity of Central England, University of Birmingham, Aston University เป็นตน้ ผ่ำนชม
ซติีเ้ซน็เตอร ์ศำลำว่ำกำรเมอืงหรอืวคิทอเรยีสแควร ์ โบสถเ์ซน้ตฟิ์ลลปิ หรอื Gas Street Basin, Soho 
House Museum เป็นตน้  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองบาธ เมอืงอำบน ้ำแรท่ีม่อีทิธพิลมำตัง้แต่ยุคเรอืง
อ ำนำจของอำณำจกัรโรมนัโบรำณ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง)   

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเขำ้ชมภำยในของโรงอาบน ้าแรร่อ้นทีส่รำ้งขึน้มำตัง้แต่ยุคโรมนัโบรำณ โดยมกีำรตกแต่งอย่ำง

งดงำม ปัจจบุนัน ้ำพุรอ้นนี้กย็งัมปีรมิำณ นบัลำ้น นบัแสนแกลลอน ดว้ยอุณหภมูริะดบั 45-46 องศำเซลเซยีส 
ซึง่หลกัฐำนบ่อน ้ำพุรอ้นและซำกอำคำรเก่ำแก่ทีห่ลงเหลอือยู่นี้ ท ำใหเ้มอืงบำธไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นเมอืง
มรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987  ชม พิพิธภณัฑน์ ้าแรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) 
ซึง่มปีระวตักิำรคน้พบทีน่่ำสนใจ ปัจจบุนัเป็นกลุ่มอำคำรส ำคญัของเมอืง คอืบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบ่อน ้ำแร่
รอ้นคงิส ์สว่นทีส่องคอื บรเิวณวดั และสว่นทีส่ำมคอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิำรใหน้กัท่องเทีย่วหรอืชำวเมอืงใช้
บรกิำรน ้ำแร่ ซึง่มทีัง้สระว่ำยน ้ำ, บ่อน ้ำแร่รอ้น-เยน็, หอ้งอบไอน ้ำ และสว่นทีเ่ป็นเตอรก์ชิบำธ (Turkish 
Bath) และใหท้่ำนไดช้มิน ้ำแรท่ีจ่ดัใหก้บันกัท่องเทีย่วเท่ำนัน้  จำกนัน้น ำท่ำนชมเมอืงอำคำรบำ้นเรอืนถูก
สรำ้งขึน้ในยุคจอรเ์จีย้น ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพำะตวัอกีทัง้อำคำรรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอำคำรรปูครึง่วงกลมที่มี
สถำปัตยกรรมแปลกตำ ท ำใหเ้มอืงบำธมเีสน่หไ์ม่น้อย  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองแอมสเ์บอรร่ี์ 
Amesbury ในเขตทุ่งหญำ้แอมสเบอรร์ี ่(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำท่ำนชม เสาหินสโตนเฮ้นจ ์
Stonehenge กองหนิประหลำด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคก่อนประวตัศิำสตรม์ำกกว่ำ 4,000 ปี
มำแลว้ ทีปั่จจุบนักย็งัไม่สำมำรถสรุปขอ้เทจ็จรงิไดว้่ำใครสรำ้ง? เพื่ออะไร? มแีต่กำรวเิครำะหแ์ละคำดเดำ   

 สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่มหานครลอนดอน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงหลวงแหง่ 
สหรำชอำณำจกัรและเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในสหภำพยุโรป มปีระชำกรกว่ำ 7.5 ลำ้นคน  ถอืเป็น 1 ในเมอืง
ศนูยก์ลำงทำงดำ้นธุรกจิ  กำรเมอืงและวฒันธรรมของโลก  กำรสือ่สำร  กำรบนัเทงิ  แฟชัน่และศลิปะ ซึง่
เป็นทีย่อมรบัว่ำมอีทิธพิลไปทัว่โลก   

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรจนี 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีเ่จด็  21 พ.ค.62 ลอนดอน-วอรเ์นอรบ์ราเธอรส์ตดิูโอ-วินดเ์ซอร-์ลอนดอน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
  น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองลีฟเดนหรอืลีเวสเดน Leavesden ทีต่ัง้ของ Warner Brother Studio (ใชเ้วลำ 
  เดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี น ำทำ่นเขำ้ชมสถำนทีจ่ ำลองกำรถ่ำยท ำภำพยนตรฟ์อรม์ยกัษ์เรื่องดงั Harry  
  Potter น ำท่ำนชมเบือ้งหลงัเพื่อคน้หำควำมลบัทีซ่่อนอยูห่ลงักลอ้งของทัง้ 8 ภำค พรอ้มส ำรวจฉำกต่ำงๆ ที่
  ใชจ้รงิในภำพยนตร ์เช่น ฮอกวอตส ์ตรอกไดอำกอนและซอนพรเีวต็และอกีมำกมำย พำท่ำนด ำดิง่ลงไปใน
  โลกแหง่คำถำ กลวเิศษและเวทมนตอ์นัน่ำทึง่ ตื่นตะลงึไปกอ้งหอ้งโถงอนัตระกำรตำและนึกภำพตำมถงึตอน
  ทีแ่ฮรร์ีป่รำรถนำทีจ่ะเขำ้บำ้นกรฟิฟินดอร ์ซึง่จะไดเ้หน็หมวกคดัสรรของจรงิทีใ่ชพ้จิำรณำวำ่เหลำ่นกัเรยีน
  ควรอยู่บำ้นไหนในภำคแรก และฉำกกำรจ ำลองเหตุกำรณ์ต่ำงๆ จำกภำพยนตรด์งัและหอ้งต่ำงๆ พรอ้มกบั
  กจิกรรมตำมอย่ำงภำพยนตร ์ใหท้่ำนไดถ่้ำยรปูบรเิวณหน้ำบำ้นหลงัเก่ำของแฮรร์ีใ่นซอยพรเีวต็ รวมถงึเลอืก
  ซือ้สนิคำ้เป็นทีร่ะลกึ 
กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองวินดเ์ซอร ์Windsor (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี ท่ีตัง้ของพระราชวงั 
  วินดเ์ซอร ์Windsor Castle น ำท่ำนเขำ้ชมพระราชวงัทีโ่ด่งดงัขององักฤษ เป็นทีพ่ ำนกัของกษตัรยิอ์งักฤษ
  ในช่วงฤดรูอ้น และยงัเป็นสถำปัตยกรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึควำมสมัพนัธข์องกษตัรยิแ์ต่ละสมยั สรำ้งขึน้ใน
  สมยัของสมเดจ็พระเจำ้วลิเลีย่มที ่1 แห่งองักฤษเมื่อปี ค.ศ.1070 หรอืช่วงยุคศตวรรษที ่11 ดว้ย 
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  สถำปัตยกรรมแบบโรมำเนสก ์พระรำชวงัแหง่นี้ถอืเป็นพระรำชฐำนทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในโลกทีย่งัมผีู้
  อำศยัทีใ่หญ่ทีส่ดุจวบจนถงึปัจจบุนั รวมถงึสมเดจ็พระรำชนิีนำถอลซิำเบธที ่2 มกัทรงใชเ้วลำวนัสดุสปัดำห์
  หลำยวนัทีพ่ระรำชวงัวนิดเ์ซอรเ์ป็นทัง้ทีจ่ดังำนเลีย้งอย่ำงเป็นทำงกำรและเป็นกำรสว่นพระองค์ สมควรแก่
  เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่มหานครลอนดอน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิมเป็ดย่างจาก 
  ภตัตาคารช่ือดงัของลอนดอน 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีแ่ปด 22 พ.ค.62 ลอนดอน-สนามบินฮีทโทรว ์
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
  น ำท่ำนชม มหานครลอนดอน ทีย่ิง่ใหญ่ เริม่จำกพระรำชวงับคักิง้แฮมทีป่ระทบัแห่งพระรำชนิีองักฤษ ชม
  กำรเปลีย่นยำมของทหำรรกัษำพระองคใ์นชุดเครื่องแบบเตม็ยศ สวมหมวกพู่สดี ำแต่จะเปลีย่นเป็นชุดสเีทำ
  ในช่วงฤดหูนำว  ก่อนน ำท่ำนเกบ็ภำพสวยของหอนำฬกิำบิก๊เบน สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของลอนดอนทีต่ัง้อยู่
  เคยีงขำ้งอำคำรรฐัสภำทีส่วยงำมรมิฝัง่แม่น ้ำเทมส ์ลอนดอนอำยส ์ชงิชำ้สวรรคท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์แห่ง 
  สหสัวรรษขององักฤษ  สะพำนทำวเวอรบ์รดิจ ์เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นใจกลำงกรุงลอนดอน ผ่ำนชมสถำนที่
  ส ำคญัต่ำงๆ อำท ิบำ้นเลขที ่10, ถนนดำวน์นิ่งท ำเนียบนำยกรฐัมนตร,ี จตุัรสัทรำฟัลกำร,์ อนุสรณ์แห่ง 
  สงครำมทรำฟัลกำรข์องท่ำนลอรด์เนลสนั, พคิคำเดลล ีเซอรค์สั, ย่ำนโซโห มหำวหิำรเซนตพ์อล ฯลฯ   
  จำกนัน้น ำท่ำนชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรอืทีน่ิยมเรยีกกนัว่ำ พพิธิภณัฑอ์งักฤษในกรุง 
  ลอนดอน สหรำชอำณำจกัร เป็นหนึ่งในพพิธิภณัฑด์ำ้นประวตัศิำสตรแ์ละวฒันธรรมของมนุษยทีส่ ำคญัที่สดุ
  และใหญ่ทีส่ดุในโลก มกีำรก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้งตน้วตัถุทีเ่กบ็รวบรวมไวส้ว่นใหญ่
  เป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลนซึง่เป็นแพทยแ์ละนกัวทิยำศำสตร ์พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เปิดใหบ้รกิำรแก่ 
  สำธำรณะเป็นครัง้แรกในวนัที ่15 มกรำคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตำกเูฮำส ์เมอืงบลมูสเ์บอรร์ ีกรุง
  ลอนดอน อนัเป็นสถำนทีต่ัง้ของอำคำรพพิธิภณัฑใ์นปัจจบุนั บรติชิมวิเซยีมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่ำงๆ 
  จำกทุกทวปี จ ำนวนกว่ำ 7 ลำ้นชิน้ ซึง่ลว้นมชีื่อเสยีงและมกีำรบนัทกึเรื่องรำวของวฒันธรรมมนุษยจ์ำก 
  จุดเริม่ตน้จนถงึปัจจุบนั    
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย ใหเ้วลำท่ำนเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนออ็กซฟ์อรด์ ย่ำนชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนทีท่่ำนจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้

คุณภำพเยีย่มจำก มำรค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ ์และหำ้งอื่นๆ อกีมำกมำย และเลอืกซือ้เลอืกชม
สนิคำ้ทีร่ะลกึก่อนกลบับำ้น *** เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ อิสระอาหารค า่ตาม
อธัยาศยั*** 

 สมควรแก่เวลำนดัหมำยน ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิฮทีโธรว ์
21.35  น. น าท่านออกเดินทางจากลอนดอน โดยสายการบินอีวีเอแอร ์เท่ียวบินท่ี BR068 
 
วนัทีเ่ก้า  23 พ.ค.62 กรงุเทพฯ 
15.05 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.... 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

อตัราค่าเดินทาง    15-23 พ.ค.62 

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

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในองักฤษ ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน ไม่มี
ราคาเดก็ และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถ
ขอรีฟันดไ์ด้ 

 กรณีท่านท่ีต้องการแยกวนักลบัหรือเดินทางไปและกลบัไม่พร้อมคณะหรือต้องการท่ีนัง่ ชัน้ธรุกิจหรือ 
พรีเม่ียม ไม่สามารถท าตัว๋แยกออกจากคณะได้ ท่านจะต้องส ารองท่ีนัง่เด่ียว และรอการยืนยนัการจอง
จากสายการบิน ผู้เดินทางจะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมเติมนัน้ 
 

***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย ** 
    

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิ อวีเีอ แอร ์ชัน้ประหยดั  เสน้ทำง กรุงเทพฯ-ลอนดอน (ฮทีโทรว)์-กรุงเทพฯ 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง), ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำง ๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ, ค่ำอำหำรและ

เครื่องดื่มตำมรำยกำร, ค่ำรถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี

UK so CooL 
องักฤษ-สกอ็ตแลนด ์9 วนั (BR) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ทำ่นละ 67,900 45,900 
ทำ่นทีต่อ้งกำรพกัเดีย่วเพิม่ท่ำนละ 13,900 13,900 
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 ค่ำมคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกท่ำนในระหว่ำงกำรเดนิทำงจำกกรุงเทพฯ 
 ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋
โดยสำร, ค่ำทีพ่กั, ค่ำอำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 2 
พ.ย.61 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าองักฤษและค่าบริการด้านเอกสารและการนัดหมายท าวีซ่า ท่านละ 4,900 บาท (ช าระ

พรอ้มค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนออกเดินทาง)  
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนออกเดินทาง) 
 ค่ำแปลเอกสำรส ำหรบักำรยื่นวซี่ำทีจ่ะตอ้งแปลจำกศนูยก์ำรแปลเท่ำนัน้ (จ ำนวนหรอือตัรำค่ำแปล ขึน้อยู่กบัรปูแบบและ

จ ำนวนเอกสำรของแต่ละบุคคล ซึง่ไม่เกีย่วกบัค่ำบรกิำรและค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวซี่ำ) 
 ค่ำวซี่ำเร่งด่วนหรอืบรกิำรพเิศษอย่ำงอื่นเกีย่วกบัวซี่ำ 
 ค่ำบรกิำรทปิพนกังำนยกกระเป๋ำทุกแหง่  
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ 
 ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร)์ 
 ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงหรอืประกนัสขุภำพหรอืประกนัวำตภยัหรอืเหตุรำ้ยแรงในต่ำงประเทศทีน่อกเหนือจำกประกนั

อุบตัเิหตุทีท่ำงบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่ำนสำมำรถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
o หำกมกีำรยกเลกิจะตอ้งแจง้ทำงบรษิทัก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 45 วนัท ำงำน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ

ทัง้หมด 
o หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระค่ำมดัจ ำที ่20,000.- บำท และค่ำวซี่ำตำมที่

สถำนทตูเรยีกเกบ็ 
o หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดว้ซ่ีำผ่ำนแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำมดัจ ำ  
 
หมายเหต ุ 
 รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
 กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได้  

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กองตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
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 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน
ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 
ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัสว่นที่
เกนิ 

 ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

 หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

- โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทำง  

- หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
- หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
- ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   
(ไม่จ าเป็นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ท่ีศนูยย่ื์นได้เลยเพือน าลงระบบส่งสถานทูต) 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรุณำแนบ

ฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีท่ำนทีส่มรสแลว้  
o ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นชื่อ 
o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นนำมสกุล 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตองักฤษ 
***การย่ืนวีซ่าองักฤษ ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS UK *** 

ใชเ้วลำพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำ 20 วนัท ำกำร  
เอกสำรในกำรขอวซี่ำ  (กรณุำจดัส่งภำยใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทำง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตูองักฤษไม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ แต่สำมำรถใหด้งึเล่มในวนัยื่น

ได ้แต่จะตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียมตำมทีศ่นูยย์ื่นวซี่ำเรยีกเกบ็  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกั

หรอืศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 
3. กำรแปลเอกสำรจะตอ้งแปลจำกศนูยแ์ปล ซึง่มคี่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิ ขึน้อยู่กบัเอกสำรของแต่ละท่ำน ค่ำแปลสำมำรถ

ตรวจสอบกบับรษิทัทวัรไ์ด ้หรอืผูเ้ดนิทำงสำมำรถแนบฉบบัแปลจำกศนูยแ์ปลมำไดเ้ช่นกนั (กรณีทีม่เีอกสำรทีต่อ้ง
แปล) 

4. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำ
ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีลกูคำ้ท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำง เดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ลกูคำ้ตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของทำ่น 
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o ส ำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ย่ำแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร
เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 
อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลำและส ำเนำบตัรประจ ำตวั
รำชกำร 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส+ฉบบั

แปลภำษำองักฤษ 
 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถกูปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันกัเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็ พรอ้ม
ฉบบัแปลภำษำองักฤษ  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้ส ำเนำ สมุดบญัชเีงนิฝำกออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจำ้ของบญัช ีของธนำคำรใดๆ ถ่ำยส ำเนำ ทุกหน้ำ และปรบั

สมุดอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท ำได ้พรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชหีน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัช ี 
- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ

ฝำกเป็นปัจจุบนั 
- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 

เป็นตน้ 
- หนงัสอืรบัรองกำรเงนิจำกธนำคำร โดยขอเป็นเลขทีบ่ญัชเีดยีวกบัส ำเนำสมุดบญัชเีงนิฝำกทีน่ ำมำแสดง 
- กรณีทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครวั หำกใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในกำรยืน่ขอวซี่ำ ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั 

และท ำจดหมำยรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบคุวำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ดว้ย  อย่ำงไรกต็ำมโดยเฉพำะคูส่ำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีน
สมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองธนำคำร 1 ฉบบั และท ำ
จดหมำยรบัรองกำรเงนิพรอ้มระบุชื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 
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- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอ
ตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศ
กบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มชีแ้จงระบุควำมสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยที่
อำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปล
เป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซ่ีำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิัทฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั          

         
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริงเบือ้งต้น ส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าองักฤษ และกรณุากรอกเป็น
ตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ 
กรณุาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมลูเหล่าน้ีจะเป็นข้อมลูท่ีถกูน าไปกรอกลง Application 
Online เม่ือท าการ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันัน้ขอให้แจ้งตาม
ความเป็นจริงท่ีสดุของผูส้มคัรแต่ละบคุคล มิเช่นนัน้อาจถกู black list หรือเสียเวลาในการ
ท านัดหมายใหม่หรือมาอีกครัง้รวมถึงการช าระค่าวีซ่าใหม่อีกครัง้ 
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    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  
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5.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั  ............................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

 

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

 (ชี้ แจงเก่ียวกบักิจการท่ีท า หรือสินคา้ที่ ขายวา่เก่ียวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกิจการหรือลูกจา้ง) 

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

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

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

 โทรศพัท ์ ...................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) 

......................... 
ต าแหน่งหนา้ที่   .......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 (ถา้มี กรุณากรอกใหเ้รียบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งน าไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน์)  

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

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

 

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

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

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 
  

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

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

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 

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

 สกุลผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์ 

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

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

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

11.  ทา่นเคยไดข้อวีซา่เขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่        ไมเ่คย     เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) วีซ่าท่ีได ้

ไดร้ะหวา่ง 

      วนัท่ีเทา่ไหร่ ถึงวนัท่ีเทา่ไหร่ ............................................. เลขหมายวีซา่ที่ เคยได ้............................................   

      ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่     ไมเ่คย   เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) ระหวา่งวนัท่ี

เทา่ไหร่ 

      ก่ีวนั .......................  เขา้วนัท่ีเทา่ไหร่ ....................................... ออกวนัท่ีเทา่ไหร่ .........................................

  ไปท าอะไร .........................................................  

 

11. ทา่นเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง  

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

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

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

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 3. ................................................................................................. 
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 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

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

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

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

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

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

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 

12. คุณมีเพ่ือน หรือ ลูก ท่ีเรียนท่ีประเทศองักฤษหรือไม ่ถา้มี ขอ ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่และเบอร์โทร. ................................. 

 
 ท่ีพกัที่ องักฤษ ....................................................................................... โทร. .............................................. 
 

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

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

 

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


