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อังกฤษ-สกอ๊ตแลนด์ 9 วัน 6 คืน  
โดยสายการบินไทย 

** บินตรงสู่มหานครลอนดอน ** 
ชมสโตนเฮ้นจ ์1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย ์

ล่องเรือทะเลสาบวินเดอรเ์มียร ์เข้าชมปราสาทเอดินเบิรก์ 
เดินเล่นย่าน Royal Mile ในนครเอดินเบิรก์  
เท่ียวเมืองยอรค์ ถ่ายรปูกบัสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ 

ช้อปป้ิง  Bicester Village Outlet 
เข้าชมสตดิูโอกบัฉากจ าลองการถ่ายท าภาพยนตรเ์ร่ืองดงั Harry Potter   

กินเป็ดย่างร้าน Four Season  ช้อปป้ิงลอนดอน  
  
 บริษทัฯ...ขอแนะน ำรำยกำรเทีย่วแบบโมโนองักฤษ และมีเวลำช้อปป้ิง ดงัน้ี 

ลอนดอน มหานครตลอดกาล ทีต่ ัง้ของทีส่ าคญัๆ เชน่ พระราชวงับัก๊กิง้แฮม สะพานทาวเวอรบ์รดิจ์  หอนาฬกิาบิก๊เบน  
ลอนดอนอายส ์ พพิธิภณัฑอ์งักฤษ และแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีง   

แมนเชสเตอร์ เมอืงดงัทีท่่านคุน้ชือ่จากฟุตบอลพรเีมยีร์ลกี และเป็นเมอืงอุตสาหกรรมดา้นการทอผา้มาตัง้แต่ศตวรรษที ่16 
และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทางธุรกจิการคา้ทีส่ าคญัและเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ชี ือ่เสยีง  
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วินเดอรเ์มียร์  เมอืงแห่งเขตเลคดสิทรคิทางฝัง่ตะวนัตกของเกาะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ชือ่มต่อกนัดว้ยทะเลสาบและแมน่ ้า อกี
ทัง้ยงัมทีะเลสาบตดิชายฝัง่ทะเลทีม่ทีศันียภาพ และธรรมชาตอินังดงาม  

เอดินเบิร์ก หรอืเอดนิเบรอะ เมอืงหลวงแห่งสกอ็ตแลนด ์ชมปราสาทเอดนิเบริก์ และการแต่งกายแบบงพื้นเมอืงของ
ชาวสกอ็ต ชมอดตีเมอืงโบราณแห่งยอรค์ทีส่วยงาม และเมอืงแห่งมหาวทิยาลยัทีเ่มอืงนิวคาสเซลิ  

ยอรค์ เมอืงแห่งมรดกดา้นประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมขององักฤษ อดตีเมอืงโบราณในยุคโรมนัทีย่งัมซีาก
โบราณสถานโรมนัอายุเกา่แก่กว่า 2,000 ปี เคยไดร้บัรางวลัเมอืงท่องเทีย่วแห่งยุโรปเมือ่ปี 2007  

แอมส์เบอรร์ี ่ ชมสโตนเฮน้จ์ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกอ่นประวตัิศาสตร ์  
Warner Bros Studio สตูดโิอหรอืฉากจ าลองของวอรเ์นอรส์บราเธอรข์องภาพยนตรเ์รือ่งดงั Harry Potter 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง    เทศกำลปีใหม่ 24 ธ.ค. - 1 ม.ค.2563 
   
 วนัแรก  สนำมบินสุวรรณภมิู 
21.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าระหว่างหมายเลข 

2-3  เคาน์เตอรส์ายการบินไทย เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW D 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง สนำมบินฮีทโทรว ์ลอนดอน-ออ๊กซ์ฟอรด์-แมนเชสเตอร ์(องักฤษ) 
00.15 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ บินตรงสู่ลอนดอน  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-910 
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว ์กรงุลอนดอน น ำท่ำนผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร หลงัท่ำน

ตรวจรบักระเป๋ำและสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่ำน น ำท่ำนชม มหานครลอนดอน น ำท่ำนเกบ็
ภำพสวยของหอนำฬิกำบิก๊เบน สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของลอนดอนทีต่ ัง้อยู่เคยีงขำ้งอำคำรรฐัสภำทีส่วยงำมรมิ
ฝัง่แมน่ ้ำเทมส ์ลอนดอนอำยส ์ชงิชำ้สวรรคท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์แห่งสหสัวรรษขององักฤษ สะพำนทำวเวอร์
บรดิจ์ เอกลกัษณ์อนัโดดเดน่ใจกลำงกรงุลอนดอน ผำ่นชมสถำนทีส่ ำคญัต่ำงๆ อำท ิบำ้นเลขที ่10, ถนน
ดำวน์นิ่งท ำเนียบนำยกรฐัมนตร,ี จตัุรสัทรำฟัลกำร,์ อนุสรณ์แห่งสงครำมทรำฟัลกำรข์องท่ำนลอรด์เนลสนั, 
พคิคำเดลล ีเซอรค์สั, ย่ำนโซโห มหำวหิำรเซนต์พอล ฯลฯ  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองออ๊กซฟ์อรด์ 
Oxford เมอืงแห่งยอดแหลมชวนฝัน ตำมค ำทีเ่รยีกขำนโดยกวชีื่อดงัแมทธวิอำรโ์นลดเ์พื่อกล่ำวถงึยอดโบสถ์
ทีง่ดงำมและสถำปัตยกรรมอนักลมกลนืของอำคำร (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพื้นเมอืงดว้ยเมนู Fish & Chip 
บ่าย น ำท่ำนชม เมืองอ๊อกซ์ฟอรด์ เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงซึง่รูจ้กักนัในนำมของเมอืงแห่งมหำวทิยำลยั ซึง่ชือ่เมอืงตัง้

ตำมมหำวทิยำลยัระดบัโลกทีรู่จ้กักนัในนำมของมหำวทิยำลยัอ็อกซ์ฟอรด์ทีม่อีำยุมำกกว่ำ 800 ปี และยงัเป็น
เมอืงทีอ่ยู่อำศยัของเหล่ำขนุนำงต่ำงๆ มำกมำยรวมทัง้นกัวชิำกำรนบัตัง้แต่ศตวรรษที ่9 เป็นตน้มำ น ำท่ำน
ถ่ำยรปูภำยนอกกบัมหำวทิยำลยัไครส้ท์เชริช์ท์ อำคำรสรำ้งดว้ยหนิสทีองและเป็นสถำปัตยกรรมทีน่่ำ
ประทบัใจทีส่ดุขององักฤษ และยงัเป็นทีต่ ัง้ของโบสถ์ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงและตน้ก ำเนิดของหนงัสอือลซิที่
โดง่ดงัของเลวสิ แครโ์รล หรอื เกรทฮอลล์ ในแฮรร์ี ่พอตเตอรก์ไ็ดแ้รงบนัดำลใจมำจำกสถำปัตยกรรมแห่งนี้ 
ใหท้่ำนมเีวลำเดนิเล่นในเมอืงเก่ำนี้ น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์Manchester (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 3.30 ชัว่โมง) เมอืงดงัทีท่่ำนคุน้ชือ่จำกฟุตบอลพรเีมยีร์ลกี และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทำงธุรกจิกำรคำ้ที่
ส ำคญัและเป็นเมอืงอุตสำหกรรมทีม่ชี ือ่เสยีง ผำ่นชมเมอืงแมนเชสเตอร ์เมอืงอุตสำหกรรมทีเ่ชีย่วชำญดำ้น
กำรทอผำ้มำตัง้แต่ศตวรรษที ่16 ทีท่ ำใหผ้ำ้วลูและคอ็ตตอ้นขององักฤษเป็นทีน่ิยมชมชอบของผูค้นทัว่โลก
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จวบจนปัจจุบนั และยงัเป็นเมอืงทีม่สีโมสรทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัในวงกำรฟุตบอลโลกทีส่รำ้งนักเตะฝีเทำ้ยอด
เยีย่มของทมีปีศำจแดงแมนเชสเตอรย์ูไนเตด็มำหลำยสมยัทีจ่ดัไดว้ำ่เป็นสนำมฟุตบอลของสโมสรทีร่วยทีส่ดุ
ในโลก ใหท้่ำนถ่ำยรปูภำยนอกของสนำมกฬีำโอลแทรฟฟอรด์ สนำมฟุตบอลชือ่ดงัของประเทศองักฤษ และ
อสิระใหท้่ำนเลอืกซื้อของทีร่ะลกึหลำกหลำยชนิดจำกทมีฟุตบอลดงัทีค่ณุชื่นชอบจำกรำ้นคำ้ Megga Store 
ของสนำมโอลดท์รำฟฟอร์ด (กรณีท่ีร้านค้าเปิดให้บริการ) 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Hallmark Inn Manchester South หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่ำม  แมนเชสเตอร์-วินเดอรเ์มียร-์เอดินเบิรก์ (สกอ็ตแลนด)์ 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองวินเดอรเ์มียร ์Windermere (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงแห่งเขต

เลคดสิทรคิทำงฝัง่ตะวนัตกของเกำะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ชือ่มต่อกนัดว้ยทะเลสำบและแมน่ ้ำ อีกทัง้ยงัมี
ทะเลสำบตดิชำยฝัง่ทะเลทีม่ทีศันียภำพ และธรรมชำตอินังดงำม ใหท้่ำนเดนิเล่นชมควำมงดงำมของหมูบ่ำ้น
รมิทะเลสำบวนิเดอรเ์มยีร์ น ำท่ำนล่องเรือทะเลสาบวินเดอรเ์มียร ์พรอ้มถ่ำยรปูกบัทศันียภำพอนังดงำม
ของทะเลสำบทีย่งัคงสภำพทีเ่ป็นธรรมชำตไิวอ้ย่ำงสมบรณ์ู  ซึง่เป็นทะเลสำบน ้ำจืดขนำดใหญ่ มคีวำมยำว
ประมำณ 18 กโิลเมตรและสว่นกวำ้งทีส่ดุรำวๆ 1 กโิลเมตรครึง่คนองักฤษเรยีกกนัวำ่ “ทะเลสำบรบิบิน้” ซึง่
เป็นทะเลสำบในลกัษณะไม่กวำ้งนกัแต่ยำวเหยยีดคลำ้ยๆ ผำ้รบิบิน้ทีใ่ชผ้กูของขวญั ทะเลสำบวนิเดอรเ์มยีร์
เป็น1 ใน 16 ทะเลสำบในบรเิวณวนอุทยำนแห่งชำตทิีเ่รยีกว่ำ เลคดสิ-ทรคิต์ Lake District ซึง่อยู่ทำง
ตะวนัตกเฉียงเหนือขององักฤษ ในเขตคมัเบรยี และเป็นทะเลสำบทีใ่หญ่ทีส่ดุในละแวกนี้ และเลคดนิทรคิต์
แห่งนี้ยงัเป็นเมอืงบำ้นเกดิของปีเตอร ์แรบบทิ ตวักำรต์ูนทีม่ชี ือ่เสยีงขององักฤษอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง  
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เอดินเบิรก์ Edinburgh (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) เมืองหลวงแห่งสกอ็ต

แลนด ์ทีแ่มว้ำ่จะเป็นสว่นหนึ่งของสหรำชอำณำจกัรมำตัง้แต่ปี ค.ศ.1707 แต่ชำวสกอ็ตกย็งัคงรกัษำ
ขนบธรรมเนียม วฒันธรรมทีด่งีำมของบรรพบรุษุไวไ้ดเ้ป็นอย่ำงด ีไมว่ำ่ผำ้ลำยสกอ็ต, ป่ีสกอ็ตหรอืแมแ้ต่กำร
แต่งตวัแบบดัง้เดมิของชำยชำวสกอ็ต กย็งัมใีหท้่ำนพบเหน็อยู่เรือ่ยๆ  

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี   
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Marriott Edinburgh Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีสี่ ่   เอดินเบิร์ก (สกอ็ตแลนด)์-นิวแคสเซิลอพัอนไทน์ (องักฤษ) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนชมตวัเมืองเอดินเบิร์ก ทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณของแนวภเูขำไฟในอดตี ท ำใหต้วัเมอืงอยู่บนทีส่งูและยงัคง
เป็น เมอืงหลวงทีย่งัคงบรรยำกำศในอดตีไวไ้ดอ้ย่ำงด ีเป็นเมอืงทีม่คีวำมเกำ่แกท่ีม่ปีระวตัิควำมเป็นมำอนั
ยำวนำนตัง้แต่สมยักลำง ดว้ยจ ำนวนประชำกรระดบั 500,000 คน ทีช่ว่ยกนัอนุรกัษ์สิง่ต่ำงๆ ไวไ้ดอ้ย่ำงดี 
ปัจจุบนัเป็นเมอืงทีม่คีวำมเจรญิมำกทีสุ่ดเมอืงหนึ่งในสหรำชอำณำจกัร และเรยีกไดว้่ำเป็นเมอืงแห่งเทศกำล
ต่ำงๆ ไดแ้ก ่เทศกำลศลิปะนำนำชำต ิภำพยนตร ์วทิยำศำสตร ์งำนหนงัสอืเดก็ เพลงแจ๊สและเพลงพื้นบำ้น 
ซึง่สมำรถดงึดดูนักท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่ำงดแีละท ำใหเ้อดนิเบริก์เป็นเมอืงทีต่ดิอนัดบัเมอืงทีม่นีักท่องเทีย่ว
มำกทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองรองจำกนครลอนดอน และยงัเป็นศนูย์กลำงทำงกำรเงนิทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรองจำก
ลอนดอนเชน่กนัและใหญ่เป็นอนัดบัหำ้ของยุโรป น ำท่ำนเข้าชมปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก Edinburgh 
Castle ทีง่ดงำมและเป็นสถำนทีเ่กบ็รกัษำมหำมงกฎุแห่งรำชวงศ ์เคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิ์สกอ็ต เคย
ถูกท ำลำยลงหลำยครัง้แต่ทุกคร ัง้กไ็ดร้บักำรบรูณะและสรำ้งใหมใ่หก้ลบัคนืสูค่วำมสง่ำงำมดงัเดมิ และยงัถอื
วำ่เป็นจุดชมเมอืงเอดนิเบริ์กไดเ้ป็นอย่ำงดเีนื่องจำกเป็นเนินเขำสงู มองเหน็เดน่เป็นสง่ำจำกทุกมมุเมอืงและ
ปรำสำทแห่งนี้ยงัเป็นสถำนทีส่ ำหรบัเปิดตวัของหนงัสอืเรือ่งดงัแห่งยุค แฮรี ่พอตเตอร ์อกีดว้ยเนื่องจำกมี
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ลกัษณะใกลเ้คยีงฉำกเมอืงแมม่ดในเรือ่งนัน่เอง และยงัไดร้บักำรขนำนนำมว่ำเป็นเมอืงเอเธนสแ์ห่งทศิเหนือ
เนื่องจำกสถำปัตยกรรมกำรกอ่สรำ้งทีค่ลำ้ยคลงึกบัวหิำรแพนธอีอนในประเทศกรซี  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย มเีวลำใหท้่ำนชอ้ปป้ิงย่ำนถนนรอยลัไมล์ (Royal Mile) ถนนสำยส ำคญัทีเ่ชือ่มสูพ่ระต ำหนักโฮลีรู่ด้ (Palace 

of Holyrood house) ซึง่เป็นทีป่ระทบัของพระรำชนิี เวลำเสดจ็เยอืนสกอ็ตแลนดแ์ละเคยเป็นทีป่ระทบัของ
พระนำงแมรแีห่งสกอ็ต ฝัง่ตรงขำ้มเป็นรฐัสภำแห่งชำตสิกอ็ตอนัน่ำภำคภมูใิจดว้ยสถำปัตยกรรมร่วมสมยั 
หรอืเดนิชมเมอืง ถ่ำยรูปกบัวหิำรประจ ำเมอืงเก่ำแกข่องนครเอดนิเบริก์ St.Giles Cathedral วหิำรในศำสนำ
ครสิต์นิกำยโรมนัคำทอลคิ สรำ้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12 ทีม่อีนุเสำวรยี์พระเจำ้ชำรล์ที ่2 ตัง้อยู่ หรอืถ่ำยรปู
กบัอนุเสำวรยี์ Adam Smith ชำวสกอ็ตแลนด ์ซึง่ไดร้บัยกย่องให้เป็นบดิำแห่งเศรษฐศำสตร ์ผูก้ ำหนด
แนวคดิเศรษฐศำสตรต์ลำดเสร ีและเกดิกำรเปลีย่นแปลงกำรคำ้คร ัง้ใหญ่ในยุโรปเป็นกำรคำ้แบบเสร,ี The 
Lucky Heart หรอืหวัใจแห่งควำมโชคด ีเดมินัน้เป็นจุดทีท่ ำไวส้ ำหรบัน ำตวันกัโทษมำยนืประจำน และ
ชำวเมอืงจะมำถ่มน ้ำลำยใสเ่พื่อใหโ้ชคด ี(แต่ปัจจุบนันี้ไมม่ใีครท ำแลว้เพรำะถอืวำ่ไมส่ภุำพและไมส่ะอำด), 
หรอืแวะชม Greyfriars Bobby อนุสำวรยี์หมำน้อยผูซ้ื่อสตัย์และกตญัญูทีน่อนเฝ้ำหลุมศพเจำ้นำยถงึ 14 ปี
เตม็ น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง นิวแคสเซิล-อพัอน-ไทน์ Newcastle-Upon-Tyne (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 
ชัว่โมง) หรอืนิวคำสเซลิ เมอืงทีต่ ัง้อยู่ทำงตะวนัออกเฉียงเหนือขององักฤษบนรมิฝัง่แมน่ ้ำไทน์ ซึง่เป็นทีม่ำ
ของชือ่เมอืง  

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี   
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Maldron Hotel Newcastle หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่ำ   นิวแคสเซิลอพัอนไทน์- ยอรค์-เบอรมิ์งแฮม 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของเมอืงนิวแคสเซลิ ทีใ่นอดตีเคยเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดำ้นกำรคำ้แกะและถ่ำน

หนิ ต่อมำยงัไดเ้ป็นทีรู่จ้กัในฐำนะเป็นเมอืงศนูย์กลำงในกำรต่อเรอืในอดตี น ำท่ำนแวะถ่ำยรปูกบัสะพำนมลิ
เลนเนี่ยม Millennium Bridge และสะพำนขำ้มแมน่ ้ำไทน์ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองยอรค์ York (ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ในบรเิวณทีแ่มน่ ้ำอูสและแมน่ ้ำฟอสส ์ 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนชมเมอืงยอรค์ เมอืงสุดทำ้ยทีเ่ป็นเมอืงมรดกดำ้นประวตัศิำสตรแ์ละวฒันธรรมขององักฤษ ในอดตี

เป็นเมอืงโบรำณในยุคโรมนัทยีงัมซีำกโบรำณสถำนโรมนัอำยุเกำ่แกก่ว่ำ 2,000 ปี เคยไดร้บัรำงวลัเมอืง
ท่องเทีย่วแห่งยุโรปเมือ่ปี 2007 มทีัง้ก ำแพงเมอืงเก่ำแกแ่ละมหำวหิำรศลิปะแบบกอธคิมชีือ่วำ่ York Minster 
นอกจำกนี้ยงัมสีถำปัตยกรรมเกำ่แกท่ีไ่ดร้บัอทิธมิำจำกพวกโรมนั ไวกิง้ และยุโรปชำตอิื่นๆ ทีเ่คยเขำ้มำตัง้
รกรำกทีน่ี่ดว้ย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงต่อสูเ่มืองเบอรมิ์งแฮม  Birmingham ตัง้อยู่ทำงตะวนัตกของเกำะ
องักฤษในเขตเวสต์มดิแลนด ์เมอืงใหญ่อนัดบัสองรองจำกลอนดอนเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดำ้นอุตสำหกรรม 
หรอืไดร้บัฉำยำวำ่เป็นโรงงำนของโลกเนื่องจำกผลผลติกำรสง่ออกของประเทศและยงัเป็นเมอืงทีม่คีวำม
หลำกหลำยในดำ้นวฒันธรรมหลำยเชือ้ชำตแิละอกีทัง้ยงัเป็นทีต่ ัง้ของมหำวทิยำลยัทีม่ชี ือ่เสยีงอกีหลำยแห่ง
ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของชำวไทย อำท ิUniversity of Central England, University of Birmingham, Aston 
University เป็นตน้ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Hilton Garden Inn Birmingham Brindleyplace หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีห่ก   เบอรมิ์งแฮม-บำธ-สโตนเฮ้นจ-์ลอนดอน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
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 น ำท่ำนผำ่นชมเมอืงเบอร์มงิแฮม ผำ่นย่ำนซติี้เซน็เตอร ์ศำลำวำ่กำรเมอืงหรอืวคิทอเรยีสแควร ์โบสถ์เซน้ต์
ฟิลลปิ หรอื Gas Street Basin, Soho House Museum เป็นตน้ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองบาธ Bath
เมอืงอำบน ้ำแรท่ีม่อีทิธพิลมำตัง้แต่ยุคเรอืงอ ำนำจของอำณำจกัรโรมนัโบรำณ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 
2.30 ชัว่โมง)   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเขำ้ชมภำยในของโรงอาบน ้าแร่ร้อนทีส่รำ้งขึน้มำตัง้แต่ยุคโรมนัโบรำณ โดยมกีำรตกแต่งอย่ำง

งดงำม ปัจจุบนัน ้ำพุรอ้นนี้กย็งัมปีรมิำณ นบัลำ้น นับแสนแกลลอน ดว้ยอุณหภูมริะดบั 45-46 องศำเซลเซยีส 
ซึง่หลกัฐำนบอ่น ้ำพุรอ้นและซำกอำคำรเก่ำแกท่ีห่ลงเหลอือยู่นี้ ท ำใหเ้มอืงบำธไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นเมอืง
มรดกโลกจำกองคก์ำรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 ชม พิพิธภณัฑน์ ้าแร่ร้อนโรมนั (Roman Bath Museum) 
ซึง่มปีระวตักิำรคน้พบทีน่่ำสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอำคำรส ำคญัของเมอืง คอืบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของบอ่น ้ำแร่
รอ้นคงิส ์สว่นทีส่องคอื บรเิวณวดั และสว่นทีส่ำมคอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิำรใหน้กัท่องเทีย่วหรอืชำวเมอืงใช้
บรกิำรน ้ำแร ่ซึง่มทีัง้สระวำ่ยน ้ำ, บอ่น ้ำแรร่อ้น-เยน็, หอ้งอบไอน ้ำ และสว่นทีเ่ป็นเตอรก์ชิบำธ (Turkish 
Bath) และใหท้่ำนไดช้มิน ้ำแรท่ีจ่ดัใหก้บันกัท่องเทีย่วเท่ำนัน้ ชมเมอืงอำคำรบำ้นเรอืนถูกสรำ้งขึน้ในยุคจอร์
เจี้ยน ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพำะตวัอีกทัง้อำคำรรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอำคำรรูปครึง่วงกลมทีม่สีถำปัตยกรรมแปลก
ตำ ท ำใหเ้มอืงบำธมเีสน่ห์ไมน่้อย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองแอมส์เบอรร์ี่ Amesbury ในเขตทุ่งหญำ้
แอมสเบอรร์ี ่(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำชมเสาหินสโตนเฮ้นจ ์Stonehenge กองหนิ
ประหลำดทีปั่จจุบนักย็งัไมส่ำมำรถสรปุขอ้เทจ็จรงิไดว้ำ่ใครสรำ้ง? เพื่ออะไร? มแีต่กำรวเิครำะห์และคำดเดำ
เท่ำนัน้ กองหนิเหล่ำนี้ถูกสนันิษฐำนกนัไปต่ำงๆ นำนำโดยนกัโบรำณคดตี่ำงๆ ถอืเป็นอนุสรณ์สถำนในยุค
กอ่นประวตัศิำสตร ์ตัง้อยู่กลำงทุ่งหญำ้รำบกวำ้งใหญ่บนทีร่ำบซำลสบรูี ่Salisbury Plaint ทำงตอนใตข้อง
เกำะองักฤษ ประกอบดว้ยแท่งหนิ 112 กอ้น ตัง้เรยีงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แท่งหนิบำงอนัวำงตัง้ บำง
อนัวำงเป็นแนวนอนและบำงอนัถูกจดัวำงไวซ้อ้นกนั นกัโบรำณคดเีชือ่ว่ำกลุ่มกองหนินี้ถูกสรำ้งขึน้จำกทีไ่หน
สกัแห่งตัง้แต่ยุคยุคกอ่นประวตัศิำสตรม์ำกกวำ่ 4,000 ปีล่วงมำแลว้ ปัจจุบนัไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1986 และเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกในยุคกลำง ใหท้่ำนมเีวลำเดนิเล่นและ
ถ่ำยรปูกบักองหนิประหลำดและมชีือ่เสยีงกอ้งโลก สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่มหานครลอนดอน (ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงหลวงแห่งสหรำชอำณำจกัรและเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในสหภำพยุโรป มี
ประชำกรกว่ำ 7.5 ลำ้นคน  ถอืเป็น 1 ในเมอืงศนูย์กลำงทำงดำ้นธุรกจิ กำรเมอืงและวฒันธรรมของโลก  กำร
สือ่สำร กำรบนัเทงิ แฟชัน่และศลิปะซึง่เป็นทีย่อมรบัวำ่มอีทิธพิลไปทัว่โลก   

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Hilton London Canary Wharf หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีเ่จด็   ลอนดอน-แฮรีพ่อ็ตเตอรส์ตดิูโอ-ช้อปป้ิง Bicester Village Outlet-ลอนดอน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองลีฟเดน Leavesden ทีต่ ัง้ของ Warner Brother Studio (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 

45 นำท)ี น ำท่ำนเขำ้ชมสถำนทีจ่ ำลองกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ฟอร์มยกัษ์เรือ่งดงั Harry Potter น ำท่ำนชม
เบือ้งหลงัเพื่อคน้หำควำมลบัทีซ่่อนอยู่หลงักลอ้งของทัง้ 8 ภำค พรอ้มส ำรวจฉำกต่ำงๆ ทีใ่ชจ้รงิใน
ภำพยนตร ์เชน่ ฮอกสว์อตส ์ตรอกไดอำกอนและซอนพรเีวต็และอกีมำกมำย พำท่ำนด ำดิง่ลงไปในโลกแห่ง
คำถำ กลวเิศษและเวทมนต์อนัน่ำทึง่ ตื่นตะลงึไปกอ้งหอ้งโถงอนัตระกำรตำและนึกภำพตำมถงึตอนทีแ่ฮรร์ี่
ปรำรถนำทีจ่ะเขำ้บำ้นกรฟิฟินดอร ์ซึง่จะไดเ้หน็หมวกคดัสรรของจรงิทีใ่ชพ้จิำรณำว่ำเหล่ำนกัเรยีนควรอยู่
บำ้นไหนในภำคแรก และฉำกกำรจ ำลองเหตุกำรณ์ต่ำงๆ จำกภำพยนตรด์งัและหอ้งต่ำงๆ พรอ้มกบักจิกรรม
ตำมอย่ำงภำพยนตร ์ใหท้่ำนไดถ้่ำยรปูบรเิวณหน้ำบำ้นหลงัเกำ่ของแฮรร์ีใ่นซอยพรเีวต็ รวมถงึเลอืกซื้อ
สนิคำ้เป็นทีร่ะลกึ  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
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บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูบิ่สเตอรเ์อ๊าท์เลต็ วิลเลจ  Bicester Outlet Village (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  
ใหท้่ำนชมสนิคำ้แบรนดเ์นมต่ำงๆ 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  จนไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดนิทำงกลบัสูล่อนดอน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิมเป็ดย่างจาก 
  ภตัตาคารช่ือดงัของลอนดอน 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Hilton London Canary Wharf หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีแ่ปด  ลอนดอน-บริติชมิวเซีย่ม-ช้อปป้ิง (องักฤษ) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม    

น ำท่ำนชม มหานครลอนดอน เริม่จำกพระรำชวงับคักิง้แฮมทีป่ระทบัแห่งพระรำชนิีองักฤษ ชมกำรเปลีย่น
ยำมของทหำรรกัษำพระองคใ์นชุดเครือ่งแบบเตม็ยศ สวมหมวกพู่สดี ำแต่จะเปลีย่นเป็นชุดสเีทำ ในชว่งฤดู
หนำว จำกนัน้น ำท่ำนชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรอืทีน่ิยมเรยีกกนัว่ำ พพิธิภณัฑอ์งักฤษในกรงุ
ลอนดอน สหรำชอำณำจกัร เป็นหนึ่งในพพิธิภณัฑด์ำ้นประวตัิศำสตรแ์ละวฒันธรรมของมนุษยทีส่ ำคญัทีส่ดุ
และใหญ่ทีส่ดุในโลก มกีำรกอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้งตน้วตัถุทีเ่กบ็รวบรวมไวส้ว่นใหญ่
เป็นของสะสมของเซอรแ์ฮนสส์โลนซึง่เป็นแพทย์และนกัวทิยำศำสตร ์พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เปิดใหบ้รกิำรแก่
สำธำรณะเป็นครัง้แรกในวนัที ่15 มกรำคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตำกเูฮำส ์เมอืงบลูมสเ์บอรร์ ีกรงุ
ลอนดอน อนัเป็นสถำนทีต่ ัง้ของอำคำรพพิธิภณัฑใ์นปัจจุบนั บรติชิมวิเซยีมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่ำงๆ 
จำกทุกทวปีจ ำนวนกวำ่ 7 ลำ้นชิน้ ซึง่ลว้นมชีือ่เสยีงและมกีำรบนัทกึเรือ่งรำวของวฒันธรรมมนุษย์จำก
จุดเริม่ตน้จนถงึปัจจุบนั    

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย ใหเ้วลำท่ำนเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนออ็กซ์ฟอร์ด ย่ำนชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนทีท่่ำนจะไดเ้ลอืกซื้อสนิคำ้

คณุภำพเยีย่มจำก มำรค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ์ และหำ้งอื่นๆ อกีมำกมำย และเลอืกซื้อเลอืกชม
สนิคำ้ทีร่ะลกึกอ่นกลบับำ้น *** เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระอาหารค า่ตาม
อธัยาศยั*** 

 สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว ์
21.35  น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินฮีทโทรว ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-917 
  

วนัทีแ่ปด สนำมบินสุวรรณภมิู  
16.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปลี่ยนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

 

อตัราค่าเดินทาง  เทศกำลปีใหม่ 24 ธ.ค. - 1 ม.ค.2563 
 

 

UK Vacation 
 องักฤษ-สกอ็ตแลนด์ 9 วนั / TG 

อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 68,900 
เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 67,900 
เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน เสรมิเตยีง 65,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่ำนละ 9,900 
ท่ำนทีม่ตี ัว๋โดยสำรอยูแ่ลว้ ท่ำนละ 43,900 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,500 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

 

หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน  และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนั

การจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 

กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกคร ัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินท่ีบินออกได้ 

และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบั มีค่าธรรมเนียมในการเลื่อนตัว๋กลบั ท่านละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หากมีการเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน 
ท่านจะต้องยื่นวีซ่าเชงเก้นต่างหาก เน่ืองจากวีซ่าองักฤษไม่เก่ียวข้องกบัวีซ่าเชงเก้น 
 

***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย ** 
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อตัราน้ีรวมบริการ 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิ Thai Airways International เสน้ทำง กรงุเทพฯ-ฮทีโทรว-์กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(2 ท่ำน / 1 หอ้ง) *บำงโรงแรมและบำงเมอืงอำจไมม่หีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิำร* 
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ, คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่, ค่ำรถรบัสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 คำ่ภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คำ่บรกิำรหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 คำ่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท เดก็อำยุต ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ำยุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ์ 

500,000 บำท (เงือ่นไขเป็นไปตำมกรมธรรพ์บรษิทัประกนั) (เฉพำะคำ่รกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ อนั
เกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋โดยสำร, ค่ำทีพ่กั, คำ่อำหำร หรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คำ่ภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่20 
 ม.ิย.2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัคำ่น ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงือ่นไขของ
 สำยกำรบนิ   
 ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 คำ่ธรรมเนียมวซี่ำเชงเกน้และคำ่บรกิำรดำ้นกำรนัดหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 5,500 บำท โดยช ำระพรอ้มคำ่ทวัร์สว่นที่

เหลอืกอ่นคณะออกเดนิทำง 
 คำ่ทปิพนักงำนขบัรถและทปิหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 2,000 บำท โดยช ำระพรอ้มคำ่ทวัรส์่วนที่

เหลอืกอ่นคณะออกเดนิทำง 
 คำ่แปลเอกสำรส ำหรบักำรยื่นวซี่ำทีจ่ะตอ้งแปลจำกศนูย์กำรแปลเท่ำนัน้ (จ ำนวนหรอือตัรำค่ำแปลขึน้อยู่กบัรปูแบบและ

จ ำนวนเอกสำรของแต่ละบคุคลซึง่ไมเ่กีย่วกบัค่ำบรกิำรวซี่ำ) 
 คำ่บรกิำรและค่ำทปิพนกังำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัย์สนิของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเองหรอืหำก

ตอ้งกำรกำรบรกิำรยกกระเป๋ำจะตอ้งช ำระค่ำทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 คำ่วซี่ำเรง่ด่วนหรอืบรกิำรพเิศษอย่ำงอื่นเกีย่วกบัวซี่ำ 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ ค่ำเครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท์ คำ่ซกัรดีฯลฯ 
 คำ่อำหำรหรอืเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 คำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำบรกิำรอื่นๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้น

รำยกำร 
 คำ่น ้ำดืม่ระหว่ำงทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้ำดืม่ระหว่ำงทวัร)์ 
 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำตหิรอืคนต่ำงดำ้ว 
 คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงหรอืประกนัสขุภำพหรอืประกนัวำตภยัหรอืเหตุรำ้ยแรงในต่ำงประเทศทีน่อกเหนือจำกประกนั

อุบตัเิหตุทีท่ำงบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่ำนสำมำรถซื้อประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของท่ำน

นัน้ๆ (เงือ่นไขคำ่มดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
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 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดยื่นวซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มดัจ ำ 20,000.- บำท และคำ่วซี่ำตำมทีส่ถำนทูต

เรยีกเกบ็ 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำมดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกวำ่จะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวำ่สำมำรถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กองตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่วำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทูตงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ท่ำนทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึท่ำนทีต่อ้งกำรควำมช่วยเหลอืและกำร
ดแูลเป็นพเิศษ อำท ิท่ำนทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษิทัฯ ใหท้รำบล่วงหน้ำตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เนื่องจำกกฏทำงดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร อำจจะไมไ่ดร้บัควำม
สะดวกส ำหรบัผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่ชดัเจน
ในเรือ่งกำรสูบบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขำ้
ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนที่ดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เนื่องจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชำวยุโรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทวัร์ 
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ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ 
3. บำงโรงแรมในยุโรปไมม่ลีฟิต์ใหบ้รกิำร เนื่องจำกทีพ่กัเป็นแบบอำคำร 2-3 ชัน้ จงึไมม่กีำรจดัท ำลฟิต์ไวใ้หบ้รกิำร ดงันัน้

ผูเ้ขำ้พกัสำมำรถเตรยีมกระเป๋ำเลก็ส ำหรบักำรเขำ้พักในคนืนัน้ได ้ 
4. กรณีทีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
5. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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o หนังสือเดินทางมีอายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

- โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทำง  

- หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำวำ่งส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไมต่ ่ำกวำ่ 3 หน้ำ   
- หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม ่กรุณำเตรยีมเล่มเกำ่ให้ดว้ยเนื่องจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
- ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 

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

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษจำกศนูย์แปลเอกสำรพรอ้มตรำประทบั  
- หำกเดก็อำยุไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทูตขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรณุำแนบ

ฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษจำกศนูย์แปลเอกสำรพรอ้มตรำประทบั 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีท่ำนทีส่มรสแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจำกศูนย์แปลเอกสำรพรอ้มตรำประทบั 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตองักฤษ 
***การย่ืนวีซ่าองักฤษ ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกคร ัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS UK *** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 20 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวีซ่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูองักฤษไมอ่นุญาตให้ผูส้มคัรดึงเล่มพาสปอรต์ระหว่างท่ีสถานทูตพิจารณาวีซ่า แต่สามารถให้ดึง

เล่มในวนัยื่นได้ แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีศนูยย์ื่นวีซ่าเรียกเกบ็  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรือ่งกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนัก

หรอืศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 
3. การแปลเอกสารจะต้องแปลจากศนูย์แปล ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ขึน้อยู่กบัเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปล

สามารถตรวจสอบกบับริษทัทวัรไ์ด้ หรือผูเ้ดินทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลมาได้เช่นกนั (กรณีท่ี
มีเอกสารท่ีต้องแปล) 

4. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดลุยพนิิจของสถำนทูต มใิชบ่รษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรที่ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำ
ของสถำนทูตงำ่ยขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีลูกคำ้ท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำง เดนิทำงระหวำ่งกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ลูกคำ้ตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 
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o ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นชือ่ พรอ้มฉบบัแปลจำกศนูย์แปลเอกสำรพรอ้มตรำประทบั 
o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกลุ กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นนำมสกลุ พรอ้มฉบบัแปลจำกศนูย์แปลเอกสำรพรอ้มตรำประทบั 
o ส ำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ย่ำแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจำกศนูย์แปลเอกสำรพรอ้มตรำประทบั 
 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร

เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เอกสำรออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนจำกวนัยื่นวซี่ำ เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบตุ ำแหน่ง, 

อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลำและส ำเนำบตัรประจ ำตวั
รำชกำร 1 ชดุ เอกสำรออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนจำกวนัยื่นวซี่ำ 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่ต ่ำกวำ่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษจำกศนูย์แปลเอกสำร
พรอ้มตรำประทบั 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแมบ่ำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส+ฉบบั

แปลภำษำองักฤษ จำกศนูย์แปลเอกสำรพรอ้มตรำประทบั 

 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม
แสดงส ำเนำสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้กผู่เ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ์ โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธ์ไมส่ำมำรถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำนี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 

ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) เอกสำรออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนจำกวนัยื่นวซี่ำ เป็นตน้ 
o หลกัฐานการเงิน   

- ใช ้ส ำเนำสมุดบญัชเีงนิฝำกออมทรพัย์สว่นตวัแสดงชือ่เจำ้ของบญัช ีของธนำคำรใดๆ ถ่ำยส ำเนำ ทุกหน้ำ และปรบั
สมดุอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัไมเ่กนิ 15 วนันับจำกวนัยื่นวซี่ำ พรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชหีน้ำแรกทีม่ชี ือ่เจำ้ของบญัช ี 

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมดุเล่มเกำ่ กรณุำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชี ือ่เจำ้ของบญัชขีองเล่มเกำ่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเชน่ บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

- หนงัสอืรบัรองกำรเงนิจำกธนำคำร โดยขอเป็นเลขทีบ่ญัชเีดยีวกบัส ำเนำสมดุบญัชเีงนิฝำกทีน่ ำมำแสดง 
- กรณีทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครวั หำกใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในกำรยื่นขอวซี่ำ ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั 

และท ำจดหมำยรบัรองคำ่ใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุควำมสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถำนทูตเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ดว้ย  อย่ำงไรกต็ำมโดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมดุบญัชกีำรเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีน
สมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชนี้อย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกวำ่จะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองธนำคำร 1 ฉบบั และท ำ
จดหมำยรบัรองกำรเงนิพรอ้มระบชุือ่และควำมสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถำนทูตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  
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o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอ
ตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไปต่ำงประเทศ
กบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มชีแ้จงระบคุวำมสมัพนัธ์กบัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยที่
อำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปล
เป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำและมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ พรอ้มฉบบัแปลจำกศนูย์แปลเอกสำรพรอ้มตรำประทบั 

 

*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้ำ่
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหมทุ่กคร ัง้ 
***  หำกสถำนทูตมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต ยกเลกิวซี่ำของ
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหวำ่งกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไมส่ำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทูตตำมก ำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทำงสถำนทูตจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบเุท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่ำนหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั          

         
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริงเบือ้งต้น ส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าองักฤษ และกรณุากรอกเป็น
ตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

กรณุาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นข้อมูลท่ีถกูน าไปกรอกลง Application 
Online เมือ่ท าการ Submit แล้ว ไมส่ามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันัน้ขอให้แจ้งตาม
ความเป็นจริงท่ีสุดของผูส้มคัรแต่ละบุคคล มิเช่นนัน้อาจถกู black list หรือเสียเวลาในการ
ท านัดหมายใหมห่รือมาอีกครัง้รวมถงึการช าระค่าวีซ่าใหมอี่กครัง้ 

 

 

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

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

2.  มีหนังสือเดินทางเลม่เกา่หรือไม ่   ........ไมมี่   ......... มี (โปรดระบุรายละเอียด)  

หมายเลขหนังสือเดินทางเลม่เกา่ .....................................  วนัท่ีออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนั

หมดอายุ ............................ 
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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 ่........................  

5.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั  ............................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

 ........ บา้นตนเอง ........ อาศยัอยูก่บัครอบครัว ........ บา้นเชา่    

 ........ อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................................................................................................. 
 

6.  ช่ือสถานท่ีท  างาน ........................................................................................................................................ 

 (ช้ีแจงเก่ียวกบักิจการท่ีท  า หรือสินคา้ท่ีขายวา่เก่ียวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกิจการหรือลูกจา้ง) 

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

ท่ีอยูส่ถานท่ีท  างาน ..................................................................................................................................... 

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

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

......................... 
ต าแหน่งหนา้ท่ี  .......................................................................................................................................... 

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

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

กรณีศึกษาอยู ่/ สถานท่ีศึกษา .......................................................................................................................

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

ศึกษาระดบัช ัน้ / หลกัสูตร ................................................................................................... ....   
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 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ................................. .............. 

 

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

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

 (ถา้มี กรุณากรอกใหเ้รียบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งน าไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน์)  

 ออมทรัพย ์ธนาคารอะไร ......................................................... เทา่ไหร ่..................................... .................... 

     ฝากประจ า ธนาคารอะไร ........................................................ เทา่ไหร ่......................................................... 

 หุน้หรือหลกัทรพัย ์.................................................................. เทา่ไหร ่.............................. .......................... 
 

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

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานท่ีเกิด .......................................................... 

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานท่ีเกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 
  

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

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานท่ีเกิด ..................................... ..................... 

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานท่ีเกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 
 

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

 สกุลผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์ 

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

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

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

 

11.  ทา่นเคยไดข้อวีซา่เขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ........ เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี)  

 วีซ่าท่ีได ้ไดร้ะหวา่ง  

 วนัท่ีเทา่ไหร ่ถึงวนัท่ีเทา่ไหร่ ............................................. เลขหมายวีซา่ท่ีเคยได ้............................................   

      ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่   ........ ไมเ่คย    ........ เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี)  

  ระหวา่งวนัท่ีเทา่ไหร ่

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

 
 ท่ีพกัท่ีองักฤษ ....................................................................................... โทร. ................ .............................. 
 

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

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

 

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

 


