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อังกฤษ-เวลส-์สก๊อตแลนด ์8 วนั 
  

บินตรงส ูม่หานครลอนดอน  

พรอ้มรบัไมลส์ะสมกบัการบินไทย 

เดินทางส ูส่กอ๊ตแลนดช์มปราสาทท่ีเอดินเบิรก์  

พบกบัเมืองดงัลิเวอรพ์ลู และแมนเชสเตอร ์

เมืองน่ารกัต่างๆ Bibury และ  

Stratfromd-upon-Avon บา้นเกิดเช็คสเปียรแ์ละบา้น Anne Hathaway 

เขา้ชม British Museum   

พรอ้มลอ่งเรอืชมความงามรมิฝ่ังแม่น ้าเทมส ์

ชอ้ปป้ิงบิสเตอรเ์อา๊ทเ์ล็ต  ชิมเป็ดยา่งจากรา้นดงัโฟรซี์ซัน่ 

และชอ้ปป้ิงรบัปีใหม่ในมหานครลอนดอน 
 

    โดยสายการบินไทย 
 

 

 บริษทัฯ...ขอแนะน ำรำยกำรเทีย่วในสหรำชอำณำจกัรหรอืเกำะองักฤษ โดยเริม่จำก.. 
 
ลอนดอน มหานครตลอดกาล ทีต่ัง้ของทีส่ าคญัๆ เช่น พระราชวงับัก๊กิ้งแฮม จากนัน้มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบน

กบัย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของลอนดอน 

แอมสเ์บอรรี์ ่ ชมสโตนเฮน้จ ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคก่อนประวตัศิาสตร ์ ชมอทิธพิลในอดตีของชาวโรมนัโบราณที ่
เมอืงบาธ  

Winter of UK 
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เมืองคำรดิ์ฟ๊  เมอืงหลวงของแควน้เวลส ์หนึง่ในเครอืจกัรภพ กลางใจเมอืงเป็นทีต่ัง้ของปราสาทคารด์ิฟ๊ ทีพ่ระเจา้ 
วลิเลยีมผูพ้ชิติไดม้รีบัสัง่ใหส้รา้งขึ้นจากรากฐานเดมิของปราสาทโรมนัโบราณ และไดร้บัการตกแต่งต่อเตมิ
เรือ่ยมา ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ   

ไบบุรี ่ หมู่บา้นเลก็ๆ ตัง้อยู่ในแควน้โกลวเชสเตอรไ์ชร ์เขตคอตสโ์วลส ์จดัว่าเป็นหมู่บา้นทีง่ดงามและน่ารกัทีส่ดุใน
องักฤษ  

เบอรต์ัน้ออนเดอะวอเตอร ์ หมู่บา้นเลก็ๆ ทีรู่จ้กักนัในนามของ “เวนิส แห่งคอตสโ์วลส”์ เมอืงสวยน่ารกั มคีวามโดดเด่นใน
ดา้นธรรมชาตอินังดงาม มลีาํธารสายเลก็ๆ ไหลผ่านกลางเมอืง ทาํใหเ้มอืงนี้เป็นเมอืงทีม่สีเน่หอ์ย่างยิง่ 

สแตรทฟอรด์  เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น้ําเอวอน ซึง่มชีือ่เสยีงในดา้นการเป็นเมอืงแหง่วรรณกรรมองักฤษ บา้นเกดิของ 
วลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์กวชีือ่กอ้งโลกและนกัเขยีนบทละครชาวองักฤษ  

ลิเวอรพ์ลูและแมนเชสเตอร ์ เมอืงดงัทีท่า่นคุน้ชือ่จากฟุตบอลพรเีมยีรล์กี  
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   เทศกาลปีใหม่   23 - 30 ธ.ค.2561 
 

วนัแรก  23 ธ.ค.61 กรงุเทพฯ 
21.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 4  เคาน์เตอรส์ายการบินไทย  เคาน์เตอร์

เชค็กรุ๊ป ROW D เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง  
 

วนัทีส่อง 24 ธ.ค.61 ลอนดอน-แอมสบ์วัรี-่สโตนเฮ้นจ-์บาธ-คารดิ์ฟ๊ (เวลส)์ 
00.15 น.  ออกจากเดนิทางจากกรงุเทพฯ บินตรงสู่ลอนดอน  โดยสายการไทย เทีย่วบนิที ่TG 910 

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว ์กรงุลอนดอน น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ใหท้า่น
ตรวจรบัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองแอมสเ์บอรร่ี์ Amesbury ในเขตทุ่งหญา้แอมสเบอรร์ี ่(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ ์Stonehenge กองหนิประหลาด 1 ใน 7 สิง่
มหศัจรรยข์องโลกในยุคก่อนประวตัศิาสตรม์ากกว่า 4,000 ปีมาแลว้ ค าว่าสโตนเฮนจน์ัน้แปลว่า หนิทีแ่ขวน
อยู่ เป็นกลุ่มหนิขนาดมหมึา หนกักอ้นละประมาณ 26 ตนั เรยีงเป็นวงกลมซอ้นกนั หนิบางแท่งตัง้ขึน้ นอน
บนพืน้ หรอืพาดอยูบ่นหนิทีต่ัง้อยู่ สโตนเฮนจม์คีวามเก่าแก่กว่า 5 พนัปี ยงัคงเป็นปรศินาว่าสรา้งไดอ้ย่างไร
และเพื่อวตัถุประสงคใ์ด บา้งกว็า่เป็นซากวหิารของชาวโรมนัก่อนครศิตกาล หรอืเป็นสถานทีป่ระกอบ
พธิกีรรมของลทัธบิชูาพระอาทติย ์หรอืเป็นปฏทินิโบราณบอกต าแหน่งของดวงดาว สว่นการก่อสรา้งนัน้ 
ต่างสงสยักนัว่า คนในสมยันัน้น าแท่งหนิขนาดใหญ่มาเรยีงกนัไดอ้ย่างไร โดยไมม่เีครื่องทุ่นแรง และบรเิวณ
โดยรอบกไ็ม่มหีนิขนาดใหญ่ สนันิษฐานว่า หนิทัง้หมดถูกน ามาจากสถานทีซ่ึง่อยู่ไกลออกไป 40 กโิลเมตร 

  ความมหศัจรรยข์องสโตนเฮนจด์งึดดูใหผู้ค้นมาทีน่ี่  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่เมืองบาธ เมอืงอาบ
  น ้าแร่ทีม่อีทิธพิลมาตัง้แต่ยคุเรอืงอ านาจของอาณาจกัรโรมนัโบราณ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)   
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเขา้ชมภายในของโรงอาบน ้าแรร่อ้นทีส่รา้งขึน้มาตัง้แต่ยุคโรมนัโบราณ โดยมกีารตกแต่งอย่าง

งดงาม ปัจจบุนัน ้าพุรอ้นนี้กย็งัมปีรมิาณ นบัลา้น นบัแสนแกลลอน ดว้ยอุณหภมูริะดบั 45-46 องศาเซลเซยีส 
ซึง่หลกัฐานบ่อน ้าพุรอ้นและซากอาคารเก่าแก่ทีห่ลงเหลอือยู่นี้ ท าใหเ้มอืงบาธไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นเมอืง
มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987  ชม พิพิธภณัฑน์ ้าแรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) 
ซึง่มปีระวตักิารคน้พบทีน่่าสนใจ ปัจจบุนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมอืง คอืบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบ่อน ้าแร่
รอ้นคงิส ์สว่นทีส่องคอื บรเิวณวดั และสว่นทีส่ามคอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหน้กัท่องเทีย่วหรอืชาวเมอืงใช้
บรกิารน ้าแร่ ซึง่มทีัง้สระว่ายน ้า, บ่อน ้าแร่รอ้น-เยน็, หอ้งอบไอน ้า และสว่นทีเ่ป็นเตอรก์ชิบาธ (Turkish 
Bath) และใหท้่านไดช้มิน ้าแรท่ีจ่ดัใหก้บันกัท่องเทีย่วเท่านัน้  จากนัน้น าท่านชมเมอืงอาคารบา้นเรอืนถูก
สรา้งขึน้ในยุคจอรเ์จีย้น ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัอกีทัง้อาคารรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอาคารรปูครึง่วงกลมทีม่ี
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สถาปัตยกรรมแปลกตา ท าใหเ้มอืงบาธมเีสน่หไ์ม่น้อย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองคารด๊ิ์ฟ เมืองหลวง
ของแคว้นเวลส ์หนึ่งในเครอืจกัรภพ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) กลางใจเมอืงเป็นทีต่ัง้ของ
ปราสาทคารด์ิฟ๊ ทีพ่ระเจา้วลิเลยีมผูพ้ชิติไดม้รีบัสัง่ใหส้รา้งขึน้จากรากฐานเดมิของปราสาทโรมนัโบราณ และ
ไดร้บัการตกแต่งต่อเตมิเรื่อยมา ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ น าชมเมอืงคารด์ิฟ๊ เมอืงทีเ่จรญิมาตัง้แต่
ยุคสมยัทีช่าวโรมนัมอีทิธพิลอยู่ในบรเิวณน้ี จวบจนถงึยุคศตวรรษที ่20 กย็งัเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัทีส่ดุของ
โลกในเรื่องการขนสง่ถ่านหนิ เชือ้เพลงิทีใ่ชม้ากทีส่ดุก่อนน ้ามนัจะเขา้มาแทนที ่ชมศาลาว่าการเมอืงและ
พพิธิภณัฑ ์ซึง่เป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมอืง สวนสาธารณะคารด์ิฟ๊, สนามกฬีามลิเลนเนียม, 
อาคารทีท่ าการรฐั  ใหท้่านอสิระถ่ายรปูกบัสถานทีต่่างๆ   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม 25 ธ.ค.61 คารดิ์ฟ๊-ไบบูรี-่สแตรทฟอรด์อพัอนเวอน-ลิเวอรพ์ลู 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นไบบร่ีุ Bibury Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ใหท้่านเดนิชม

หมู่บา้นเลก็ๆ ตัง้อยู่ในแควน้โกลวเชสเตอรไ์ชร ์เขตคอตสโ์วลส ์Cotswolds จดัว่าเป็นหมู่บา้นทีง่ดงามและ
น่ารกัทีส่ดุในองักฤษ ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นถ่ายรปูชมบา้นเรอืนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
กระท่อมหนิโบราณ ทีเ่รยีงรายกนัยาวไปเป็นแถว มชีื่อว่า Arlington Row ซึง่กระท่อมเหล่านี้เคยเป็นทีพ่กั
ของคนทีท่ าอาชพีทอขนแกะในสมยัศตวรรษที ่17 ชมโบสถอ์นัเก่าแก่ อกีทัง้ยงัมถีนนสวยๆ ทีร่ายลอ้มดว้ย
ดอกไมส้สีดใสรมิสองขา้งทาง  จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองสแตรทฟอรด์-อพัอน-เอวอน Stratford-
Upon-Avon (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) หรอื เมืองสแตรทฟอรด์ เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าเอ
วอน ซึง่มชีื่อเสยีงในดา้นการเป็นเมอืงแห่งวรรณกรรมองักฤษ   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย ใหท้่านชมเมอืงและถ่ายรปูกบั The Almshouse บา้นเรอืนโบราณทีก่่อสรา้งดว้ยไมต้ัง้แต่ปี ค.ศ.1417-18 

ผ่านช่วงของการปฏริปูมาหลายครัง้ และถ่ายรปูกบัอาคารศาลาว่าการเมอืง อาคารทีม่คีวามเก่าแก่, สวยงาม
และมชีื่อเสยีงทีส่ดุในใจกลางเมอืงนี้ ทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ส านกังานต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัทางราชการของเมอืงนี้ และ
ถ่ายรปูภายนอกกบับา้นของวิลเล่ียม เชค็สเปียร ์กวแีละนกัเขยีนบทละครชาวองักฤษ ไดร้บัยกย่อง
ทัว่ไปว่าเป็นนกัเขยีนผูย้ิง่ใหญ่ขององักฤษและของโลก มกัเรยีกขานกนัว่าเขาเป็นกวแีห่งชาตขิององักฤษ  
และใหท้่านถ่ายรปูหรอืชมภายนอก Anne Hathaway’s Cottage & Garden กระท่อมหรอืบา้นพกัของ
ภรรยาของเชค็สเปียรส์มยัทีย่งัเป็นเดก็ โดยถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ชว่งศตวรรษที ่15 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
ทวิดอร ์ซึง่มพีืน้ทีก่วา้งขวางพรอ้มสวนสวย ปัจจบุนัยงัคงไดร้บัการบรูณะมาโดยตลอด (บา้น Anne 
Hathaway’s Cottage ปิดเขา้ชมระหว่างวนัที ่25 และ 26 ธ.ค.) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลิเวอรพ์ลู 
Liverpool (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงทีม่กีจิกรรมท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะคนทีเ่ป็นสาวกของหงสแ์ดงลเิวอรพ์ลูตอ้งไม่พลาดมาเยอืนเมอืงนี้สกัครัง้หนึ่ง  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่  26 ธ.ค.61 ลิเวอรพ์ลู-วินเดอรเ์มียร-์เอดินเบิรก์ (สกอ๊ตแลนด)์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านผ่านชมตวัเมอืงลเิวอรพ์ลู ถ่ายรปูกบัมหาวหิารลเิวอรพ์ลู Liverpool Cathedral วหิารทีม่ขีนาดใหญ่

ทีส่ดุของเมอืง, อาคารรอยลัไลเวอร ์Royal Liver Building อาคารทีม่คีวามโดดเด่นมากทีส่ดุของเมอืง ดา้น
บนสดุของอาคารประดบัดว้ยนกไลเวอร ์2 ตวั ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในเมอืง สญัลกัษณ์ของเมอืงลเิวอรพ์ลู ซึง่
อาคารทีม่นีกไลเวอรป์ระดบัอยูน่ัน้จะพบไดม้ากมายในเมอืงลเิวอรพ์ลู เดมิเคยเป็นอาคารทีม่คีวามสงูทีส่ดุใน
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โลก เป็นทีต่ัง้ของบรษิทั Royal Liver Insurance และเป็นสิง่ก่อสรา้งทีป่ระดบัน่านฟ้าของเมอืงลเิวอรพ์ลูมา
นานกว่า 100 ปี ตวัอาคารสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1911 มคีวามสงู 90 เมตร ประกอบไปดว้ยหอนาฬกิา 2 แห่งทีม่ี
ขนาดใหญ่ว่าหอนาฬกิาบิก๊เบนในกรุงลอนดอน มโีครงสรา้งคอนกรตีทีแ่ขง็แรงและมคีวามงดงามของการ
ออกแบบในตอนตน้ศตวรรษที ่20 ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงลเิวอรพ์ลู ปัจจบุนัยงัคงเป็นทีต่ัง้ของบรษิทัประกนัไล
เวอรเ์ช่นเดมิ นอกจากนี้ยงัไดถ่้ายรปูกบัอาคารท่าเรอืและคลงัสนิคา้ Albert Dock ทีไ่ดร้บัการออกแบบ
อาคารโดยเจสฮารท์ลีแ่ละฟิลปิอารว์คิ และเปิดใชใ้นปี ค.ศ.1846 สรา้งดว้ยโครงสรา้งทีเ่ป็นเหลก็เป็นแห่ง
แรกๆ ของสมยันัน้โดยยดึแนวคดิป้องกนัการเกดิอคัคภียักบัคลงัสนิคา้ จากการสรา้งเดมิและไดร้บัการ
ปรบัปรุงมาโดยตลอดจนไดร้บัความนิยมในดา้นการขนถ่ายสนิคา้และการจดัเกบ็สนิคา้ มกีารพฒันาจน
กลายเป็นท่าจอดเรอืขนาดใหญ่ ปัจจบุนัยงัเป็นสถานทีท่ีส่ าคญัของเมอืงจนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกทางทะเลจากองคก์ารยเูนสโก ้  รวมถงึชมความงดงามของอาคารท่าเรอืบรเิวณ Port of Liverpool หนึ่ง
ในสถานทีส่ าคญัทัง้สามแห่งของเมอืงลเิวอรพ์ลู ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกเ้ช่นเดยีวกนั 
อาคารออกแบบโดย เซอรอ์ารโ์นวด ์ทอรเ์นอรี ่และ เอฟบ ีฮอบส ์สรา้งขึน้ตัง้ปี 1904 จนถงึ ปี 1907 ดว้ย
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ ในแบบบารอ็ค มโีดมขนาดใหญ่อยู่บนยอด พรอ้มชมอาคารทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงคอื
อาคารควินารด์ Cunard Building ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นและถ่ายรปูกบัอาคารสวยงาม  จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสูเ่มืองวินเดอรเ์มียร ์Windermere เมอืงแหง่เขตเลคดสิทรคิ หรอื Lake District ทางฝัง่ตะวนัตก
ของเกาะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ชื่อมต่อกนัดว้ยทะเลสาบและแม่น ้า อกีทัง้ยงัมทีะเลสาบตดิชายฝัง่ทะเลทีม่ี
ทศันียภาพ และธรรมชาตอินังดงามจนกระทัง่เดนิทางถงึวนิเดอรเ์มยีร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เอดินเบิรก์ Edinburgh เมอืงหลวงแหง่สกอ็ตแลนด ์ทีแ่มว้่าจะเป็นสว่นหนึ่งของสหราช

อาณาจกัรมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1707 แต่ชาวสกอ็ตกย็งัคงรกัษาขนบธรรมเนียม วฒันธรรมทีด่งีามของบรรพบุรุษ
ไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีไม่ว่าผา้ลายสกอ็ต, ป่ีสกอ็ต หรอืแมแ้ต่การแต่งตวัแบบดัง้เดมิของชายชาวสกอ็ต กย็งัมใีห้
ท่านพบเหน็อยู่เรื่อยๆ  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) หากมเีวลาใหท้่านเดนิเล่นย่านชอ้ปป้ิง อาท ิ
ถนนปริน๊ซส์ตรที Prince Street ซึง่เป็นเสน้แบ่งเขตเมอืงเก่าและเมอืงใหม่ ทีแ่วดลอ้มไปดว้ย
หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่ำ  27 ธ.ค.61 เอดินเบิรก์-แมนเชสเตอร ์(องักฤษ) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านชมตวัเมอืงเอดินเบิรก์ ทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณของแนวภูเขาไฟในอดตี ท าใหต้วัเมอืงอยู่บนทีส่งูและยงัคง

เป็น เมอืงหลวงทีย่งัคงบรรยากาศในอดตีไวไ้ดอ้ย่างด ีเป็นเมอืงทีม่คีวามเก่าแกท่ีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาอนั
ยาวนานตัง้แต่สมยักลาง ดว้ยจ านวนประชากรระดบั 500,000 คน ทีช่่วยกนัอนุรกัษ์สิง่ต่างๆ ไวไ้ดอ้ย่างด ี
ปัจจบุนัเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิมากทีส่ดุเมอืงหนึ่งในสหราชอาณาจกัร และเรยีกไดว้่าเป็นเมอืงแห่งเทศกาล
ต่างๆ ไดแ้ก่ เทศกาลศลิปะนานาชาต ิภาพยนตร ์วทิยาศาสตร ์งานหนงัสอืเดก็ เพลงแจ๊สและเพลงพืน้บา้น 
ซึง่สมารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่างดแีละท าให้เอดนิเบริก์เป็นเมอืงทีต่ดิอนัดบัเมอืงทีม่นีกัท่องเทีย่ว
มากทีส่ดุเป็นอนัดบัสองรองจากนครลอนดอน  และยงัเป็นศนูยก์ลางทางการเงนิทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรอง
จากลอนดอนเช่นกนัและใหญ่เป็นอนัดบัหา้ของยุโรป จากนัน้น าท่านเขา้ชม ปราสาทแห่งเอดินเบิรก์ 
Edinburgh Castle ทีง่ดงามและเป็นสถานทีเ่กบ็รกัษามหามงกฎุแห่งราชวงศ ์เคยเป็นทีป่ระทบัของ
กษตัรยิส์กอ็ต เคยถูกท าลายลงหลายครัง้แต่ทุกครัง้กไ็ดร้บัการบรูณะและสรา้งใหม่ใหก้ลบัคนืสูค่วามสง่างาม
ดงัเดมิ และยงัถอืว่าเป็นจุดชมเมอืงเอดนิเบริก์ไดเ้ป็นอย่างดเีน่ืองจากเป็นเนินเขาสงู มองเหน็เด่นเป็นสง่า
จากทุกมุมเมอืงและปราสาทแหง่นี้ยงัเป็นสถานทีส่ าหรบัเปิดตวัของหนงัสอืเรื่องดงัแหง่ยุค แฮรี ่พอตเตอร ์
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อกีดว้ยเน่ืองจากมลีกัษณะใกลเ้คยีงฉากเมอืงแม่มดในเรื่องนัน่เอง และยงัไดร้บัการขนานนามวา่เป็นเมอืง
เอเธนสแ์ห่งทศิเหนือเน่ืองจากสถาปัตยกรรมการก่อสรา้งทีค่ลา้ยคลงึกบัวหิารแพนธอีอนในประเทศกรซี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองแมนเชสเตอร ์Manchester  เมอืงอุตสาหกรรมทอผา้ตัง้แต่ศตวรรษที1่6 ทีท่ าให้

ผา้วลูหรอืขนสตัวแ์ละคอ็ตตอ้น (ฝ้าย) ขององักฤษเป็นทีน่ิยมชมชอบของผูค้นทัว่โลกจวบจนปัจจุบนั และยงั
เป็นเมอืงใหญ่ทางธุรกจิการคา้ทีส่ าคญัและเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ชีื่อเสยีง และยงัเป็นเมอืงทีม่สีโมสรทีม่ี
ชื่อเสยีงโด่งดงัในวงการฟุตบอลโลก  ทีส่รา้งนกัเตะฝีเทา้ยอดเยีย่มของทมีปีศาจแดง แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ 
มาหลายสมยัทีจ่ดัไดว้่าเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรทีร่วยทีส่ดุในโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  28 ธ.ค.61 แมนเชสเตอร-์บิสเตอร-์ลอนดอน-ล่องเรอืชมแม่น ้ ำเทมส ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านชมเมืองแมนเชสเตอร ์เมอืงมชีื่อเสยีงจากการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก และไดก้าร

ยอมรบัจากหลายฝ่ายว่าเป็นเมอืงรองของสหราชอาณาจกัร แมนเชสเตอรเ์ป็นศนูยก์ลางศลิปะ สือ่ และธุรกจิ
ขนาดใหญ่ เป็นเมอืงมชีื่อเสยีงไปทัว่โลกจากทมีลกูหนงั โดยมสีโมสร ฟุตบอล 2 สโมสรไดแ้ก่ แมนเชสเตอร์
ยไูนเตด็ หรอืทมีปีศาจแดงและแมนเชสเตอรซ์ติี้ น าท่านแวะถ่ายรปูและชมความงามภายนอกกบัศาลาว่า
การแห่งเมอืงแมนเชสเตอร ์ทีม่อีาคารเก่าแก่สไตลว์คิทอเรยีนโกธกิอายุ 100 กว่าปีทีส่รา้งขึน้เมื่อปี 1877 ซึง่
ดา้นหน้าจะเป็นจตุัรสัอลัเบริต์ซึง่เป็นลานกวา้งทีต่ัง้อยู่จุดศนูยก์ลางของเมอืง และถูกใชเ้ป็นสถานทีจ่ดังาน
เทศกาลต่างๆ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่บิสเตอรเ์อา๊ทเ์ลต็ วิลเลจ  Bicester Outlet Village (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  ใหท้า่นชมสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ทัง้ขององักฤษและในยุโรป 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  เป็นตน้  ***เพื่อความสะดวกในการเลือก
ซ้ือสินค้าจากเอา๊ทเ์ลต็ อิสระอาหารกลางวนัภายในเอา๊ทเ์ลต็ตามอธัยาศยั*** 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่มหานครลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวงแหง่สหราช
อาณาจกัรและเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในสหภาพยโุรป มปีระชากรกว่า 7.5 ลา้นคน  ถอืเป็น 1 ในเมอืงศนูยก์ลาง
ทางดา้นธุรกจิ  การเมอืงและวฒันธรรมของโลก  การสือ่สาร  การบนัเทงิ  แฟชัน่และศลิปะ ซึง่เป็นทีย่อมรบั
ว่ามอีทิธพิลไปทัว่โลก  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเพื่อน าท่าน ล่องเรอืในแม่น ้าเทมส ์Thames River 
Cruise แม่น ้าสายหลกัของมหานครลอนดอนและเป็นแม่น ้าใหญ่ทีไ่หลในองักฤษตอนใตแ้ละเป็นทีรู่จ้กัมาก
ทีส่ดุ เพราะแม่น ้าเทมสไ์หลผ่านใจกลางมหานครลอนดอน ใหท้่านล่องเรอืชมเมอืงและอาคารสถาปัตยกรรม
ทีง่ดงามของประเทศองักฤษ และใจกลางมหานครแหง่นี้ยงัใชเ้ป็นทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์รื่องดงัหลายต่อหลาย
เรื่องอกีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิมเป็ดย่างจาก 
  ภตัตาคารช่ือดงัของลอนดอน 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็  29 ธ.ค.61 ลอนดอน-ช้อปป้ิง-สนำมบินฮีทโทรว ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

จากนัน้น าชม มหานครลอนดอน เมอืงหลวงแห่งสหราชอาณาจกัรและเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในสหภาพยโุรป 
มปีระชากรกว่า 7.5 ลา้นคน  ถอืเป็น 1 ในเมอืงศนูยก์ลางทางดา้นธุรกจิ  การเมอืงและวฒันธรรมของโลก  
การสือ่สาร  การบนัเทงิ  แฟชัน่และศลิปะ ซึง่เป็นทีย่อมรบัว่ามอีทิธพิลไปทัว่โลก น าท่านชม มหานคร
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ลอนดอน ทีย่ิง่ใหญ่ เริม่จากพระราชวงับคักิง้แฮมทีป่ระทบัแห่งพระราชนิีองักฤษ ชมการเปลีย่นยามของ
ทหารรกัษาพระองคใ์นชุดเครื่องแบบเตม็ยศ สวมหมวกพู่สดี าแต่จะเปลีย่นเป็นชุดสเีทาในช่วงฤดหูนาว (การ
เปลีย่นทหารยามขึน้อยู่กบัเวลาการเปลีย่นกะของพระราชวงั)  ก่อนน าท่านเกบ็ภาพสวยของหอนาฬกิา
บิก๊เบน สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของลอนดอนทีต่ัง้อยู่เคยีงขา้งอาคารรฐัสภาทีส่วยงามรมิฝัง่แม่น ้าเทมส์ จากนัน้
น าท่านชม บริติชมิวเซียม (British Museum) หรอืทีน่ิยมเรยีกกนัว่า พพิธิภณัฑอ์งักฤษในกรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจกัร เป็นหนึ่งในพพิธิภณัฑด์า้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของมนุษยทีส่ าคญัทีส่ดุและใหญ่
ทีส่ดุในโลก มกีารก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้งตน้วตัถุทีเ่กบ็รวบรวมไวส้ว่นใหญ่เป็นของ
สะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลนซึง่เป็นแพทยแ์ละนกัวทิยาศาสตร ์พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เปิดให้บรกิารแก่สาธารณะ
เป็นครัง้แรกในวนัที ่15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากเูฮาส ์เมอืงบลมูสเ์บอรร์ ีกรุงลอนดอน อนั
เป็นสถานทีต่ัง้ของอาคารพพิธิภณัฑใ์นปัจจุบนับรติชิมวิเซยีมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่างๆ จากทุกทวปี 
จ านวนกว่า 7 ลา้นชิน้ ซึง่ลว้นมชีื่อเสยีง และมกีารบนัทกึเรื่องราวของวฒันธรรมมนุษน์จากจุดเริม่ตน้จนถงึ
ปัจจบุนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านสูย่่านไนทบ์รดิจ ์ทีต่ัง้ของหา้งดงั อาทเิช่น หา้งแฮรอดส ์เป็นตน้ มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงเลอืก

ซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ มเีวลาใหท้่านสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้ทีร่ะลกึก่อนกลบับา้น  
 *** เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั*** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว ์และมีเวลาให้ท่านท าคืนภาษี 
21.35 น.  น าท่านออกเดินทางจากลอนดอน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG917 
 

วนัทีแ่ปด 30 ธ.ค.61 กรงุเทพฯ 
16.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.... 
 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง   เทศกาลปีใหม่   23 ธ.ค. – 30 ธ.ค.2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
**ไม่รวมค่าวีซ่าและบริการด้านเอกสารวีซ่า ท่านละ 4,900 บาท // ค่าทิปคนขบั มคัคเุทศกท้์องถ่ินและ 

หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 
 

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

 อตัราค่าเดินทางน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และ
จะต้องช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ หรือไปกลบัไม่พร้อมหมู่คณะ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่
สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปล่ียนสนามบินท่ี
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากองักฤษ มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั 
ท่านละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วมไม่สามารถเปล่ียนแปลงอีกได้ และการย่ืนวีซ่าไม่สามารถย่ืนพร้อมคณะ
ได้  

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ
โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่ง
เอกสารให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย **    
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทยชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน (ฮทีโทรว)์-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกท่านในระหว่างการเดนิทางจากกรุงเทพฯ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของ

บรษิทัประกนั ซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท 

Winter of UK  
องักฤษ-เวลส-์สกอ๊ตแลนด ์8 วนั (TG) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ทา่นละ 64,900 37,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 62,900 37,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีง) 59,900 34,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 8,900 8,900 



Winter of UK8D/TG, 23-30 Dec 2018    8 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่11 
ม.ิย.2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบนิ     

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าองักฤษและบริการด้านเอกสารวีซ่า (พิจารณา 15-20 วนัท าการ) ท่านละ 4,900 บาท 

(ช าระพรอ้มค่าทวัรก่์อนเดินทาง) 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ และค่าทิปมคัคเุทศกท้์องถ่ินตามเขตเมืองเก่าและเขตพระราชวงัและหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 

1,800 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรก่์อนเดินทาง) 
 ค่าพจิารณาวซี่าเร่งด่วนหรอืบรกิารนดัหมายพเิศษพรเีมีย่มอย่างอื่นเกีย่วกบัวซี่า 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่  
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมม่นี ้าดื่มแจกระหว่างทวัร)์ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์หากตอ้งการท าประกนัเพิม่เตมิตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรห์รอืสอบถามขอ้มลู

เพิม่เตมิได ้
 

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของ

ท่านนัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
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 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

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 าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุน้อยกว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสอืรบัรองการท างานตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตองักฤษ 
***การย่ืนวีซ่าองักฤษ ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS UK *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15-20 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูองักฤษไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า (มคี่าธรรมเนียมในการดงึเล่ม)  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การแปลเอกสารจะตอ้งแปลจากศนูยแ์ปล ซึง่มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ขึน้อยู่กบัเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปลสามารถ

ตรวจสอบกบับรษิทัทวัรไ์ด ้หรอืผูเ้ดนิทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลมาไดเ้ช่นกนั (กรณีทีม่เีอกสารทีต่อ้งแปล) 
4. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทาง เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของทา่น 
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- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) (หนงัสอืรบัรองการเรยีนตอ้งออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ถ่ายส าเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืน

ปัจจบุนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าไดห้รอืไม่เกนิ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของ
บญัช ี

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุไม่เกนิ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชี
เงนิฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชเีล่มอื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝาก
ประจ า เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

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

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
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ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั          

         
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริงเบือ้งต้น ส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าองักฤษ และกรณุากรอกเป็น
ตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ เพ่ือให้สะดวกต่อการกรอกและข้อมลูท่ีถกูต้องของตวั
ผูส้มคัรเอง  
กรณุาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมลูเหล่าน้ีจะเป็นข้อมลูท่ีถกูน าไปกรอกลง Application 
Online เม่ือท าการ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันัน้ขอให้แจ้งตาม
ความเป็นจริงท่ีสดุของผูส้มคัรแต่ละบคุคล มิเช่นนัน้อาจถกู black list หรือเสียเวลาในการ
ท านัดหมายใหม่หรือมาอีกครัง้รวมถึงการช าระค่าวีซ่าใหม่อีกครัง้ 

 

 

 

 

1.  ช่ือ-สกุล .................................................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิมหรืออ่ืนๆท่ีเคยใชห้รือกรณีมีการเปล่ียนช่ือ หรือกอ่นแตง่งาน ......................................................... 

2.  มีหนังสือเดินทางเลม่เกา่หรือไม ่         ไมมี่         มี (โปรดระบุรายละเอียด) หมายเลขหนังสือเดินทางเลม่เกา่ 

..... 

     .....................................  วนัท่ีออกหนงัสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุ ............................ 

3.  สถานภาพ      โสด       แตง่งานจดทะเบียน         แตง่งานไมจ่ดทะเบียน      

หยา่        หมา้ย     

4.  ช่ือ-สกุล คูส่มรส .............................................................. นามสกุลกอ่นแตง่งาน .......................................... 

     วนั-เดือน-ปี เกิดคูส่มรส  .................................... สถานท่ีเกิด .............................. เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่.........  

    ช่ือบุตร 1. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ช่ือบุตร 2. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ช่ือบุตร 3. ช่ือ ................................................................................................. 

    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 ........................................................  เงินเดือน / รายไดต้อ่เดือน ........................................... 

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

ท่ีอยูส่ถานศึกษา + รหสัไปรษณีย.์.................................................................................................................. 

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

วนัเร่ิมเขา้ศึกษา .......................................................................................................................................... 

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

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ............................................... 
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7.  คา่ใชจ้า่ยครอบครัวตอ่เดือน .................................................... ใหค้รอบครัว+ภรรยา+ลูก ................................  

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

 (ถา้มี กรุณากรอกใหเ้รียบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งน าไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน์)  

 ออมทรัพย ์ธนาคารอะไร ......................................................... เทา่ไหร่ ......................................................... 

     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 .........................................................  
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11. ทา่นเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง  

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

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. รวม ............. วนั 

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

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. รวม ............. วนั 

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

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. รวม ............. วนั 

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

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. รวม ............. วนั 

  

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

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. รวม ............. วนั 

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

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. รวม ............. วนั 

 

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

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

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

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

 

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

 


