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อังกฤษ-เวลส ์7 วนั 
 บินตรงส ูน่ครลอนดอน ชมมรดกโลกสโตนเฮน้จแ์ละเมืองบาธ 

พบกบัเมืองดงัลิเวอรพ์ลู และแมนเชสเตอร ์

เมืองน่ารกัต่างๆ Bibury, Bourton-on-the-Water และ  

Stratfromd-upon-Avon บา้นเกิดเช็คสเปียร ์
ชิมเป็ดยา่งจากรา้นดงัโฟรซี์ซัน่ 

เขา้ชม Tower of London  

พรอ้มลอ่งเรอืชมความงามรมิฝ่ังแม่น้ําเทมส ์

ชอ้ปป้ิงมหานครลอนดอน และชอ้ปป้ิง Bicester Outlet Village 
 

โดยสายการบินไทย 
 

 บริษทัฯ...ขอแนะนํารายการเทีย่วในสหราชอาณาจกัรหรือเกาะองักฤษ โดยเริม่จาก..  
 

ลอนดอน มหานครตลอดกาล ทีต่ ัง้ของทีส่าํคญัๆ เชน่ พระราชวงับัก๊กิ้งแฮม ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน  จากนัน้มเีวลาให้

ทา่นเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงบนกบัยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของลอนดอน 

Image of England  
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แอมสเ์บอรรี์ ่ชมสโตนเฮน้จ ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุก่อนประวตัศิาสตร ์ ชมอทิธพิลในอดตีของชาวโรมนัโบราณที ่

เมอืงบาธ  
เมืองคารดิ์ฟ๊  เมอืงหลวงของแควน้เวลส ์หนึง่ในเครอืจกัรภพ กลางใจเมอืงเป็นทีต่ ัง้ของปราสาทคารด์ิฟ๊ ทีพ่ระเจา้ 

วลิเลยีมผูพ้ชิติไดม้รีบัสัง่ใหส้รา้งขึน้จากรากฐานเดมิของปราสาทโรมนัโบราณ และไดร้บัการตกแต่งต่อเตมิ

เรือ่ยมา ถกูลอ้มรอบไวด้ว้ยกาํแพงโบราณ   

ไบบรีุ ่ หมูบ่า้นเลก็ๆ ตัง้อยูใ่นแควน้โกลวเชสเตอรไ์ชร ์เขตคอตสโ์วลส ์จดัวา่เป็นหมูบ่า้นทีง่ดงามและน่ารกัทีส่ดุใน

องักฤษ  
เบอรต์ัน้ออนเดอะวอเตอร์  หมูบ่า้นเลก็ๆ ทีรู่จ้กักนัในนามของ “เวนิส แหง่คอตสโ์วลส”์ เมอืงสวยน่ารกั มคีวามโดดเดน่ใน

ดา้นธรรมชาตอินังดงาม มลีาํธารสายเลก็ๆ ไหลผา่นกลางเมอืง ทาํใหเ้มอืงน้ีเป็นเมอืงทีม่สีเน่หอ์ยา่งยิง่ 

สแตรทฟอรด์  เมอืงทีต่ ัง้อยูร่มิฝ ัง่แมน้ํ่าเอวอน ซึง่มชีือ่เสยีงในดา้นการเป็นเมอืงแหง่วรรณกรรมองักฤษ บา้นเกดิของ 

วลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์กวชีือ่กอ้งโลกและนกัเขยีนบทละครชาวองักฤษ  

ลิเวอรพ์ลู เมอืงดงัทีท่า่นคุน้ชือ่จากฟุตบอลพรเีมยีรล์กี แวะรา้นขายของทีร่ะลกึทมีลเิวอรพ์ลู  
ออ๊กซฟ์อรด์  ซึง่รูจ้กักนัในนามของเมอืงแหง่มหาวทิยาลยั  ซึง่ชือ่เมอืงตัง้ตาม มหาวทิยาลยัระดบัโลกทีรู่จ้กักนัในนามของ

มหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์   

 
กาํหนดการเดินทาง   12-18 ต.ค.2561  

 
วนัแรก  กรงุเทพฯ  

22.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 4  เคาน์เตอรส์ายการบินไทย  เคาน์เตอร ์

D เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท้า่นก่อนขึน้เครือ่ง  

 

วนัทีส่อง ลอนดอน -แอมสบ์วัรี-่สโตนเฮ้นจ-์บาธ-คารดิ์ฟ๊ (เวลส)์ 

01.10 น.  ออกจากเดนิทางจากกรงุเทพฯ บินตรงสู่ลอนดอน  โดยสายการไทย เทีย่วบนิที ่TG 910 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว ์กรงุลอนดอน นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ใหท้า่น

ตรวจรบัสมัภาระ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองแอมสเ์บอรร่ี์ Amesbury ในเขตทุง่หญา้แอมสเบอรร์ี ่(ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) นําทา่นชม เสาหินสโตนเฮ้นจ ์Stonehenge กองหนิประหลาด 1 ใน 

7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยคุก่อนประวตัศิาสตรม์ากกวา่ 4,000 ปีมาแลว้ ทีป่จัจุบนักย็งัไมส่ามารถสรปุ

ขอ้เทจ็จรงิไดว้า่ใครสรา้ง? เพือ่อะไร? มแีต่การวเิคราะหแ์ละคาดเดา  สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางสู ่เมือง

บาธ เมอืงอาบน้ําแรท่ีม่อีทิธพิลมาตัง้แต่ยคุเรอืงอาํนาจของอาณาจกัรโรมนัโบราณ (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง)   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จนี 

บ่าย นําทา่นเขา้ชมภายในของโรงอาบน้ําแร่ร้อนทีส่รา้งขึน้มาตัง้แต่ยคุโรมนัโบราณ โดยมกีารตกแต่งอยา่ง

งดงาม ปจัจุบนัน้ําพรุอ้นน้ีกย็งัมปีรมิาณ นบัลา้น นบัแสนแกลลอน ดว้ยอุณหภมูริะดบั 45-46 องศาเซลเซยีส 

ซึง่หลกัฐานบอ่น้ําพรุอ้นและซากอาคารเก่าแก่ทีห่ลงเหลอือยูน้ี่ ทาํใหเ้มอืงบาธไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นเมอืง

มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987  ชม พิพิธภณัฑน้ํ์าแร่ร้อนโรมนั (Roman Bath Museum) 

ซึง่มปีระวตักิารคน้พบทีน่่าสนใจ ปจัจุบนัเป็นกลุม่อาคารสาํคญัของเมอืง คอืบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของบอ่น้ําแร่

รอ้นคงิส ์สว่นทีส่องคอื บรเิวณวดั และสว่นทีส่ามคอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหน้กัทอ่งเทีย่วหรอืชาวเมอืงใช้
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บรกิารน้ําแร ่ซึง่มทีัง้สระวา่ยน้ํา, บอ่น้ําแรร่อ้น-เยน็, หอ้งอบไอน้ํา และสว่นทีเ่ป็นเตอรก์ชิบาธ (Turkish 

Bath) และใหท้า่นไดช้มิน้ําแรท่ีจ่ดัใหก้บันกัทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  จากนัน้นําทา่นชมเมอืงอาคารบา้นเรอืนถกู

สรา้งขึน้ในยคุจอรเ์จีย้น ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัอกีทัง้อาคารรอยลั เครสเซ่น กลุม่อาคารรปูครึง่วงกลมทีม่ี

สถาปตัยกรรมแปลกตา ทาํใหเ้มอืงบาธมเีสน่หไ์มน้่อย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองคารด๊ิ์ฟ เมืองหลวง

ของแคว้นเวลส ์หน่ึงในเครอืจกัรภพ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) กลางใจเมอืงเป็นทีต่ ัง้ของ

ปราสาทคารด์ิฟ๊  ทีพ่ระเจา้วลิเลยีมผูพ้ชิติไดม้รีบัสัง่ใหส้รา้งขึน้จากรากฐานเดมิของปราสาทโรมนัโบราณ 

และไดร้บัการตกแต่งต่อเตมิเรือ่ยมา ถกูลอ้มรอบไวด้ว้ยกาํแพงโบราณ จากนัน้นําชมเมืองคารด๊ิ์ฟ เมอืงที่

เจรญิมาตัง้แต่ยคุสมยัทีช่าวโรมนัมอีทิธพิลอยูใ่นบรเิวณน้ี จวบจนถงึยคุศตวรรษที ่20 กย็งัเป็นเมอืงทา่ที่

สาํคญัทีส่ดุของโลกในเรือ่งการขนสง่ถ่านหนิ เชือ้เพลงิทีใ่ชม้ากทีส่ดุก่อนน้ํามนัจะเขา้มาแทนที ่ชมศาลาวา่

การเมอืงและพพิธิภณัฑ ์ซึง่เป็นกลุม่อาคารโบราณเก่าแก่ ผา่นชมเมอืง สวนสาธารณะคารด์ิฟ๊, สนามกฬีามิ

ลเลนเนียม, อาคารทีท่าํการรฐั  อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ในยา่นถนนควนีส ์แหลง่ชอ้ปป้ิงของพืน้เมอืง  

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ.ภตัตาคาร พืน้เมอืง 

  จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั  Holiday Inn Cardiff City Centre หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม คารดิ์ฟ๊-เบอรต์ัน้ออนเดอะวอเตอร-์สแตรทฟอรด์อพัอนเวอน-ลิเวอรพ์ลู-แมนเชสเตอร ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

 นําเดนิทางสู ่เมืองเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร์ Bourton-on-the-Water (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชัว่โมง) ใหท้า่นเดนิชมหมูบ่า้นเลก็ๆ ทีรู่จ้กักนัในนามของ “เวนิส แหง่คอตสว์อลดส์” อกีแหง่หน่ึงทีม่คีวาม

สวยงามน่ารกั มคีวามโดดเดน่ในดา้นธรรมชาตอินังดงาม ทีม่ลีาํธารสายเลก็ๆ ตืน้ๆ ซึง่แทจ้รงิคอืแมน้ํ่าวนิด์

รชั ไหลผา่นกลางเมอืง และมสีะพานหนิทอดขา้มน้ําป็นชว่ง ๆ กบัตน้วลิโลว ์ทีแ่กวง่กิง่กา้นใบอยูร่มิน้ํา ทาํ

ใหเ้ป็นสถานทีท่ีม่เีสน่หอ์ยา่งมาก เมอืงน้ีมรีา้นอาหารและโรงแรมรวมทัง้รา้นคา้ใหเ้ดนิเลน่เกบ็บรรยากาศอนั

รืน่รมย ์นําทา่นเดนิชมความสวยงามภายในหมูบ่า้นแหง่น้ีพรอ้มทัง้ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ สมควรแก่เวลานํา

ทา่นเดนิทางต่อสู ่เมืองสแตรทฟอรด์-อพัอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

45 นาท)ี หรอื เมืองสแตรทฟอรด์ เมอืงทีต่ ัง้อยูร่มิฝ ัง่แมน้ํ่าเอวอน ซึง่มชีื่อเสยีงในดา้นการเป็นเมอืงแหง่

วรรณกรรมองักฤษ   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จนี 

บ่าย ใหท้า่นชมเมอืงและถ่ายรปูกบั The Almshouse บา้นเรอืนโบราณทีก่่อสรา้งดว้ยไมต้ัง้แต่ปี ค.ศ.1417-18 

ผา่นชว่งของการปฏริปูมาหลายครัง้ และถ่ายรปูกบัอาคารศาลาวา่การเมอืง อาคารทีม่คีวามเก่าแก,่ สวยงาม

และมชีื่อเสยีงทีส่ดุในใจกลางเมอืงน้ี ทัง้ยงัเป็นทีต่ ัง้สาํนกังานต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัทางราชการของเมอืงน้ี และ

ถ่ายรปูภายนอกกบับ้านของวิลเล่ียม เชค็สเปียร ์กวแีละนกัเขยีนบทละครชาวองักฤษ ไดร้บัยกยอ่ง

ทัว่ไปวา่เป็นนกัเขยีนผูย้ิง่ใหญ่ขององักฤษและของโลก มกัเรยีกขานกนัวา่เขาเป็นกวแีหง่ชาตขิององักฤษ   

 และนําทา่น เข้าชม Anne Hathaway’s Cottage & Garden กระทอ่มหรอืบา้นพกัของภรรยาของเชค็ 

สเปียรส์มยัทีย่งัเป็นเดก็ โดยถกูสรา้งขึน้ตัง้แต่ชว่งศตวรรษที ่15 ดว้ยสถาปตัยกรรมแบบทวิดอร ์ซึง่มพีืน้ที่

กวา้งขวางพรอ้มสวนสวย ปจัจุบนัยงัคงไดร้บัการบรูณะมาโดยตลอด ภายในยงัคงมเีฟอรนิ์เจอรเ์ครือ่งใช้

ต่างๆ และหอ้งหลายหอ้งทีเ่คยใชส้อยมาในอดตี  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองลิเวอรพ์ลู Liverpool (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงทีม่กีจิกรรมทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะคนที่

เป็นสาวกของหงสแ์ดงลเิวอรพ์ลูตอ้งไมพ่ลาดมาเยอืนเมอืงน้ีสกัครัง้หน่ึง นําทา่นผา่นชมตวัเมอืงลเิวอรพ์ลู 
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ถ่ายรปูกบัมหาวหิารลเิวอรพ์ลู Liverpool Cathedral วหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง, อาคารรอยลัไลเวอร ์

Royal Liver Building อาคารทีม่คีวามโดดเดน่มากทีส่ดุของเมอืง ดา้นบนสดุของอาคารประดบัดว้ยนกไล

เวอร ์2 ตวั ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในเมอืง สญัลกัษณ์ของเมอืงลเิวอรพ์ลู ซึง่อาคารทีม่นีกไลเวอรป์ระดบัอยูน่ัน้

จะพบไดม้ากมายในเมอืงลเิวอรพ์ลู เดมิเคยเป็นอาคารทีม่คีวามสงูทีส่ดุในโลก เป็นทีต่ ัง้ของบรษิทั Royal 

Liver Insurance และเป็นสิง่ก่อสรา้งทีป่ระดบัน่านฟ้าของเมอืงลเิวอรพ์ลูมานานกวา่ 100 ปี ตวัอาคารสรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ.1911 มคีวามสงู 90 เมตร ประกอบไปดว้ยหอนาฬกิา 2 แหง่ทีม่ขีนาดใหญ่วา่หอนาฬกิาบิก๊เบน

ในกรงุลอนดอน มโีครงสรา้งคอนกรตีทีแ่ขง็แรงและมคีวามงดงามของการออกแบบในตอนตน้ศตวรรษที ่20 

ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงลเิวอรพ์ลู ปจัจุบนัยงัคงเป็นทีต่ ัง้ของบรษิทัประกนัไลเวอรเ์ชน่เดมิ นอกจากน้ียงัไดถ่้ายรปู

กบัอาคารทา่เรอืและคลงัสนิคา้ Albert Dock ทีไ่ดร้บัการออกแบบอาคารโดยเจสฮารท์ลีแ่ละฟิลปิอารว์คิ และ

เปิดใชใ้นปี ค.ศ.1846 สรา้งดว้ยโครงสรา้งทีเ่ป็นเหลก็เป็นแหง่แรกๆ ของสมยันัน้โดยยดึแนวคดิป้องกนัการ

เกดิอคัคภียักบัคลงัสนิคา้ จากการสรา้งเดมิและไดร้บัการปรบัปรงุมาโดยตลอดจนไดร้บัความนิยมในดา้น

การขนถ่ายสนิคา้และการจดัเกบ็สนิคา้ มกีารพฒันาจนกลายเป็นทา่จอดเรอืขนาดใหญ่ ปจัจุบนัยงัเป็น

สถานทีท่ีส่าํคญัของเมอืงจนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางทะเลจากองคก์ารยเูนสโก ้รวมถงึชม

ความงดงามของอาคารทา่เรอืบรเิวณ Port of Liverpool หน่ึงในสถานทีส่าํคญัทัง้สามแหง่ของเมอืงลเิวอรพ์ลู 

ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกเ้ชน่เดยีวกนั อาคารออกแบบโดย เซอรอ์ารโ์นวด ์ทอรเ์นอรี ่และ 

เอฟบ ีฮอบส ์สรา้งขึน้ตัง้ปี 1904 จนถงึ ปี 1907 ดว้ยอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ ในแบบบารอ็ค มโีดมขนาด

ใหญ่อยูบ่นยอด พรอ้มชมอาคารทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงคอือาคารควินารด์ Cunard Building ใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่และ

ถ่ายรปูกบัอาคารสวยงาม  นําทา่นผา่นชมสนามกฬีาชื่อดงัสนามแอนดฟิ์ลด ์สนามฟุตบอลทีเ่ป็นตาํนานและ

มชีื่อเสยีงของประเทศองักฤษและเป็นสโมสรทีม่ชีื่อเสยีงโดง่ดงัในวงการฟุตบอลโลกสโมสรลเิวอรพ์ลู จากนัน้

นําทน่เดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์Manchester (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ.ภตัตาคาร พืน้เมอืง 

  จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั  Holiday Inn Manchester West หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีสี่ ่  แมนเชสเตอร-์บิสเตอร-์ช้อปป้ิงเอา๊ทเ์ลต็-ออ๊กซฟ์อรด์ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

 นําทา่นชม เมืองแมนเชสเตอร ์Manchester เมอืงอุตสาหกรรมทีเ่ชีย่วชาญดา้นการทอผา้มาตัง้แต่

ศตวรรษที ่16 ทีท่าํใหผ้า้วลูและคอ็ตตอ้นขององักฤษเป็นทีนิ่ยมชมชอบของผูค้นทัว่โลกจวบจนปจัจุบนั และ

ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทางธุรกจิการคา้ทีส่าํคญัและเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ชีื่อเสยีง นําทา่นชมภายนอกพรอ้ม

ถ่ายรปูกบัศาลาวา่การเมอืงนครแมนเชสเตอร ์Manchester Town Hall อาคารทีส่รา้งขึน้ในแบบวคิทอเรยี

ผสมผสานแบบนีโอโกธคิ เป็นทัง้ทีต่ ัง้อาคารเทศบาลในเมอืงแมนเชสเตอรแ์ละสาํนกังานใหญ่ของสภา

เทศบาลเมอืงแมนเชสเตอรแ์ละหน่วยงานของรฐับาลทอ้งถิน่ สรา้งเสรจ็อยา่งสมบรูณ์ในปี ค.ศ.1877  ชม

ภายนอกของมหาวหิารแมนเชสเตอร ์Manchester Cathedral ทีส่รา้งขึน้ในยคุกลาง มคีวามเก่าแก่ทีส่ดุ

เหมอืนกบัมหาวหิารเซน้ตแ์มรีใ่นลอนดอน ชมอาคาร The Opera House ในยา่นถนนคยี ์สถานทีใ่นการจดั

แสดงงานต่างๆ ไมว่า่จะเป็นงานคอนเสริต์ งานบลัเลต ์ งานแสดงดนตร ีและยงัใชเ้ป็นโรงละครดว้ย ซึง่ 

Opera House แหง่น้ีไดร้บัชื่อวา่ Opera House มาในปี ค.ศ.1920 หลงัจากมกีารเปลีย่นจาก New Theatre 

มาเป็น New Queen’s Theatre และ Opera House ในเวลาต่อมา  ใหท้า่นถ่ายรปูกบั Gorton Monastery 

อารามแหง่ครสิตจกัรในแมนเชสเตอรท์ีส่รา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่19 ดา้นหน้าเป็นอาคารทรงสงูยอดแหลม
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แบบฉบบัของสถาปตัยกรรมโกธคิผสมผสานกบัแบบวคิทอเรยี และแมนเชสเตอรย์งัเป็นเมอืงทีม่สีโมสรทีม่ ี

ชื่อเสยีงโดง่ดงัในวงการฟุตบอลโลก ทีส่รา้งนกัเตะฝีเทา้ยอดเยีย่มของทมีปีศาจแดง แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ 

มาหลายสมยั และมสีนามฟุตบอลของสโมสรทีร่วยทีส่ดุในโลก นําทา่นถ่ายรปูภายนอกของสนามโอลดท์ราฟ

ฟอรด์ สนามฟุตบอลชื่อดงัของประเทศองักฤษและใหท้า่นไดม้เีวลาเลอืกซือ้สนิคา้ที ่Mega Store สาํหรบั

แฟนคลบัของทมีแมนเชสเตอรย์ไูนเตด็  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่บิสเตอรเ์อา๊ทเ์ลต็ วิลเลจ  Bicester 

Outlet Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  ใหท้า่นชมสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ทัง้ขององักฤษ

และในยโุรป เชน่ 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  **เพ่ือ

ความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าจากเอา๊ทเ์ลต็ อิสระอาหารกลางวนัภายในเอา๊ทเ์ลต็ตาม

อธัยาศยั**   

 สมควรแก่เวลา นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองออ๊กซ์ฟอรด์ Oxford เมอืงแหง่ยอดแหลมชวนฝนั ตามคาํทีเ่รยีกขาน

โดยกวชีื่อดงัแมทธวิ อารโ์นลดเ์พือ่กลา่วถงึยอดโบสถท์ีง่ดงามและสถาปตัยกรรมอนักลมกลนืของอาคาร  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ผา่นชม เมืองออ๊กซฟ์อรด์ ซึง่รูจ้กักนัในนามของเมอืงแหง่

มหาวทิยาลยั ซึง่ชื่อเมอืงตัง้ตาม มหาวทิยาลยัระดบัโลกทีรู่จ้กักนัในนามของมหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์  

ถ่ายรปูกบัมหาวทิยาลยัไครส้ทเ์ชริช์ท ์อาคารสรา้งดว้ยหนิสทีองและเป็นสถาปตัยกรรมทีน่่าประทบั ใจทีส่ดุ

ขององักฤษ และยงัเป็นทีต่ ัง้ของโบสถท์ีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงและตน้กาํเนิดของหนงัสอือลซิทีโ่ดง่ดงัของเลวสิ 

แครโ์รล หรอื เกรทฮอลล ์ในแฮรร์ี ่พอตเตอรก์ไ็ดแ้รงบนัดาลใจมาจากสถาปตัยกรรมแหง่น้ี 

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พืน้เมอืง 

 จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Jurys Inn Oxford หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห้่า  ออ๊กซฟ์อรด์-ไบบรีู-่ลอนดอน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

นําทา่นเดนิทางสู ่หมู่บ้านไบบร่ีุ Bibury Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี ใหท้า่นเดนิชม

หมูบ่า้นเลก็ๆ ตัง้อยูใ่นแควน้โกลวเชสเตอรไ์ชร ์เขตคอตสโ์วลส ์Cotswolds จดัวา่เป็นหมูบ่า้นทีง่ดงามและ

น่ารกัทีส่ดุในองักฤษ ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ถ่ายรปูชมบา้นเรอืนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมูบ่า้นแหง่น้ี ไมว่า่จะเป็น

กระทอ่มหนิโบราณ ทีเ่รยีงรายกนัยาวไปเป็นแถว มชีื่อวา่ Arlington Row ซึง่กระทอ่มเหลา่น้ีเคยเป็นทีพ่กั

ของคนทีท่าํอาชพีทอขนแกะในสมยัศตวรรษที ่17 ชมโบสถอ์นัเก่าแก่ อกีทัง้ยงัมถีนนสวยๆ ทีร่ายลอ้มดว้ย

ดอกไมส้สีดใสรมิสองขา้งทาง  สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางสู ่มหานครลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงหลวงแหง่สหราชอาณาจกัรและเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในสหภาพยโุรป มปีระชากรกวา่ 

7.5 ลา้นคน  ถอืเป็น 1 ในเมอืงศนูยก์ลางทางดา้นธุรกจิ  การเมอืงและวฒันธรรมของโลก  การสือ่สาร  การ

บนัเทงิ  แฟชัน่และศลิปะ ซึง่เป็นทีย่อมรบัวา่มอีทิธพิลไปทัว่โลก   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย  นําทา่นเขา้ชม ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน  Tower of London ป้อมปราการและปราสาทเก่าแก่แหง่แรกที่

  สรา้งขึน้ตัง้แต่กษตัรยิ ์วลิเลยีมผูพ้ชิติ ผูป้กครององักฤษเมือ่ปี ค.ศ.1006  นําทา่นชม เพชร Star of Africa 

  เครือ่งเพชรลํ้าคา่ประจาํราชสาํนกัทีใ่ชใ้นการประกอบพธิสีาํคญั ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกกวา่ 300 กะรตัที่

  ประดบัอยูห่น้ามงกุฎและคฑาอาญาสทิธิแ์หง่องคร์าชนีิ ซึง่ถกูเกบ็รกัษาไวท้ีน่ี่ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่
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  ทา่เรอืเพือ่นําทา่น ล่องเรือในแม่น้ําเทมส์ Thames River Cruise แมน้ํ่าสายหลกัของมหานครลอนดอน

  และเป็นแมน้ํ่าใหญ่ทีไ่หลในองักฤษตอนใตแ้ละเป็นทีรู่จ้กัมากทีส่ดุ เพราะแมน้ํ่าเทมสไ์หลผา่นใจกลางมหา

  นครลอนดอน ใหท้า่นลอ่งเรอืชมเมอืงและอาคารสถาปตัยกรรมทีง่ดงามของประเทศองักฤษ และใจกลาง 

  มหานครแหง่น้ียงัใชเ้ป็นทีถ่่ายทาํภาพยนตรเ์รือ่งดงัหลายต่อหลายเรือ่งอกีดว้ย   จากนัน้ใหเ้วลาทา่นเดนิ 

  เลน่ชอ้ปป้ิงบนถนนออ็กซฟ์อรด์ ยา่นชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนทีท่า่นจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้คุณภาพเยีย่มจาก 

  มารค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ ์หรอืยา่นไนทบ์รดิจ ์ทีต่ ัง้ของหา้งดงั อาทเิชน่ หา้งแฮรอดส ์เป็นตน้ มี

  เวลาใหท้า่นเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ มเีวลาใหท้า่นสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชม 

  สนิคา้ทีร่ะลกึก่อนกลบับา้น *** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระอาหารคํา่ตาม 

  อธัยาศยั*** 

 จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Holiday Inn London West หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่ก  ลอนดอน -สนามบินฮีทโทรว ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

นําทา่นชม มหานครลอนดอน เมอืงหลวงแหง่สหราชอาณาจกัรและเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในสหภาพยโุรป มี

ประชากรกวา่ 7.5 ลา้นคน  ถอืเป็น 1 ในเมอืงศนูยก์ลางทางดา้นธุรกจิ  การเมอืงและวฒันธรรมของโลก  

การสือ่สาร  การบนัเทงิ  แฟชัน่และศลิปะ ซึง่เป็นทีย่อมรบัวา่มอีทิธพิลไปทัว่โลก เริม่จากพระราชวงับคักิง้

แฮมทีป่ระทบัแหง่พระราชนีิองักฤษ ชมการเปลีย่นยามของทหารรกัษาพระองคใ์นชุดเครือ่งแบบเตม็ยศ สวม

หมวกพูส่ดีาํแต่จะเปลีย่นเป็นชุดสเีทาในชว่งฤดหูนาว ก่อนนําทา่นเกบ็ภาพสวยของหอนาฬกิาบิก๊เบน 

สญัลกัษณ์ทีส่าํคญัของลอนดอนทีต่ ัง้อยูเ่คยีงขา้งอาคารรฐัสภาทีส่วยงามรมิฝ ัง่แมน้ํ่าเทมส ์ผา่นชมสถานที่

สาํคญัต่างๆ อาทบิา้นเลขที ่10, ถนนดาวน์น่ิงทาํเนียบนายกรฐัมนตร,ี จตุัรสัทราฟลัการ,์ อนุสรณ์แหง่

สงครามทราฟลัการข์องทา่นลอรด์เนลสนั, พคิคาเดลล ีเซอรค์สั, ยา่นโซโห มหาวหิารเซนตพ์อล ฯลฯ   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิมเป็ดย่างจาก 

  ภัตตาคารช่ือดังของลอนดอน 

บ่าย นําทา่นเขา้ชม บริติชมิวเซียม (British Museum) หรือท่ีนิยมเรียกกนัว่า พิพิธภณัฑอ์งักฤษในกรงุ

ลอนดอน สหราชอาณาจกัร เป็นหน่ึงในพพิธิภณัฑด์า้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของมนุษยทีส่าํคญั

ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในโลก มกีารก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้งตน้วตัถุทีเ่กบ็รวบรวมไวส้ว่น

ใหญ่เป็นของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลนซึง่เป็นแพทยแ์ละนกัวทิยาศาสตร ์พพิธิภณัฑแ์หง่น้ีเปิดใหบ้รกิาร

แก่สาธารณะเป็นครัง้แรกในวนัที ่15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากเูฮาส ์เมอืงบลมูสเ์บอรร์ ีกรงุ

ลอนดอน อนัเป็นสถานทีต่ ัง้ของอาคารพพิธิภณัฑใ์นปจัจุบนับรติชิมวิเซยีมเป็นแหลง่รวบรวมวตัถุต่างๆ จาก

ทุกทวปี จาํนวนกวา่ 7 ลา้นชิน้ ซึง่ลว้นมชีื่อเสยีง และมกีารบนัทกึเรือ่งราวของวฒันธรรมมนุษน์จาก

จุดเริม่ตน้จนถงึปจัจุบนั  จากนัน้หากมเีวลาใหท้า่นชอ้ปป้ิงเพิม่เตมิกบัสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ จากยา่นใจ

กลางเมอืงในนครลอนดอนก่อนเดนิทางกลบับา้น  

16.30 น.  สมควรแก่เวลานัดหมายนําท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว ์และมีเวลาให้ท่านทาํคืนภาษี 

21.25 น.  นําท่านออกเดินทางจากลอนดอน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG917 

 

วนัทีเ่จด็   สนามบินสวุรรณภมิู 

15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.... 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่

คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ

สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราค่าเดินทาง   12-18 ต.ค.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image of England 

องักฤษ-เวลส ์7 วนั (TG) 
ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ทา่นละ 64,900 29,900 

เดก็อายตุํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 61,900 29,900 

เดก็อายตุํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีง) 59,900 27,900 

ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 7,900 7,900 
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**ไม่รวมค่าวีซ่าและบริการด้านเอกสารวีซ่า ท่านละ 4,900 บาท // ค่าทิปคนขบั มคัคเุทศกท้์องถ่ินและ 
หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม

ภายหลงั *** 

*** โรงแรมในองักฤษ ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหต ุ

• อตัราค่าเดินทางน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน และ

จะต้องชาํระมดัจาํ หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

• กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั

ทวัร ์ หรือไปกลบัไม่พร้อมหมู่คณะ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่

สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

• กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปล่ียนสนามบินท่ี

บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากองักฤษ มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั 

ท่านละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วมไม่สามารถเปล่ียนแปลงอีกได้ และการย่ืนวีซ่าไม่สามารถย่ืนพร้อมคณะ

ได้  

• การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน

การดาํเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ

โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่ง

เอกสารให้ครบเพ่ือทาํการนัดหมาย ** 
    
 

อตัราน้ีรวมบริการ 

• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทยชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ลอนดอน (ฮทีโทรว)์-กรงุเทพฯ 

• คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นต่อหน่ึงหอ้ง), คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

• คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

• คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

• คา่มคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอาํนวยความสะดวกทา่นในระหวา่งการเดนิทางจากกรงุเทพฯ 

• คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นไขของ

บรษิทัประกนั ซึง่เดก็อายตุํ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท 
• คา่ภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่15 

ม.ีค.2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของ
สายการบนิ     

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
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• คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 

• คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 

• ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าองักฤษและบริการด้านเอกสารวีซ่า (พิจารณา 15-20 วนัทาํการ) ท่านละ 4,900 บาท 

(ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง) 

• ค่าทิปพนักงานขบัรถ และค่าทิปมคัคเุทศกท้์องถ่ินตามเขตเมืองเก่าและเขตพระราชวงัและหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 

1,500 บาท (ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง) 

• คา่พจิารณาวซี่าเรง่ดว่นหรอืบรกิารนดัหมายพเิศษพรเีมีย่มอยา่งอื่นเกีย่วกบัวซี่า 

• คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่  

• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• คา่น้ําดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมม่น้ํีาดื่มแจกระหวา่งทวัร)์ 

• คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

• คา่ประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์หากตอ้งการทาํประกนัเพิม่เตมิตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรห์รอืสอบถามขอ้มลู
เพิม่เตมิได ้
 

การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงทา่น สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัทาํการแต่ไมเ่กนิ 90 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํคา่ตัว๋โดยสารของทา่น

นัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดัจาํตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคา่มดัจาํ 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจาํ  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 

• รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

• กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได ้ 

• บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุทาํให้
ไมส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

• บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

• บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
• บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
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• บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

• ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน้ําหนกัสว่นที่
เกนิ 

• ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

• กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

• การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ทา่น 
เน่ืองจากไดช้าํระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

• หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ

ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง

เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อุีณหภมูติํ่า  

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํา่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากวา่ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่คาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งสาํหรบัวซี่าอยา่งน้อยไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากทา่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่คาํรอ้งขอวซี่า  
o ทา่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   
(ไม่จาํเป็นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ท่ีศนูยย่ื์นได้เลยเพือนําลงระบบส่งสถานทูต) 
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุํา่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทตูองักฤษ 
***การย่ืนวีซ่าองักฤษ ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS UK *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15-20 วนัทาํการ  

เอกสารในการขอวซี่า  (กรณุาจดัสง่ภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูองักฤษไมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเลม่พาสปอรต์ระหวา่งทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า (มคีา่ธรรมเนียมในการดงึเลม่)  

2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทาํงานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพาํนกัหรอื

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

3. การแปลเอกสารจะตอ้งแปลจากศนูยแ์ปล ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ขึน้อยูก่บัเอกสารของแต่ละทา่น คา่แปลสามารถ

ตรวจสอบกบับรษิทัทวัรไ์ด ้หรอืผูเ้ดนิทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลมาไดเ้ชน่กนั (กรณีทีม่เีอกสารทีต่อ้งแปล) 

4. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิชบ่รษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ทา่นใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทาง เดนิทางระหวา่งกรุป๊ยืน่วซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหน้า

เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของทา่น 
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- หากเดก็อายนุ้อยกวา่ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุา
แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o สาํเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o สาํเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้  
 
 
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตาํแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสอืรบัรองการทาํงานตอ้งออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตาํแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลาและสาํเนาบตัรประจาํตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการทาํงานตอ้งออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง

ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ํ่ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   

• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 

• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม
แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้า่ย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยืน่คาํรอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 

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

o หลกัฐานการเงิน   
- สาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ถ่ายสาํเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมดุอพัเดทถงึเดอืน

ปจัจุบนัทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํไดห้รอืไมต่ํ่ากวา่ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซี่า พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อ
เจา้ของบญัช ี

- หากรายการปรบัสมดุบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ํ่ากวา่ 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้า่สดุ ไมต่ํ่ากวา่ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไมม่กีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หากมกีารต่อเลม่จากสมดุเลม่เก่า กรณุาถ่ายสาํเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเลม่เก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชี
เงนิฝากเป็นปจัจุบนั 



 

Image of England7D/TG, 12-18Oct2018    13 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงสาํเนาสมดุบญัชเีลม่อื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝาก
ประจาํ เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ย
ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกวา่ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมิูลาํเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุํา่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระคา่ธรรมเนียม

ใหมทุ่กครัง้ 

***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ

โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ

ทา่น เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

***   เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิคา่มดัจาํหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 

จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซี่า ทา่นตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบลว่งหน้า แต่หาก

กรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยืน่วซี่าและทา่นไมส่ามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งมา

ยืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 
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 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 

วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง

เป็นหลกั          
         

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกข้อมลูตามความจริงเบือ้งต้น สาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าองักฤษ และกรณุากรอกเป็น

ตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ เพ่ือให้สะดวกต่อการกรอกและข้อมลูท่ีถกูต้องของตวั

ผูส้มคัรเอง  

กรณุาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมลูเหล่าน้ีจะเป็นข้อมลูท่ีถกูนําไปกรอกลง Application 

Online เม่ือทาํการ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันัน้ขอให้แจ้งตาม

ความเป็นจริงท่ีสดุของผูส้มคัรแต่ละบคุคล มิเช่นนัน้อาจถกู black list หรอืเสียเวลาในการ

ทาํนัดหมายใหม่หรอืมาอีกครัง้รวมถึงการชาํระค่าวีซ่าใหม่อีกครัง้ 
 
 
 
 

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

 ช่ือ-สกุลเดิมหรืออ่ืนๆที่ เคยใชห้รือกรณีมกีารเปลี่ยนช่ือ หรือกอ่นแตง่งาน .........................................................  

2.  มหีนังสือเดินทางเลม่เกา่หรือไม ่�        ไมม่ ี        ม ี(โปรดระบุรายละเอยีด) หมายเลขหนังสือเดินทางเลม่เกา่ ..... 

     .....................................  วนัที่ออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุ ............................ 
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3.  สถานภาพ    �  โสด �      แตง่งานจดทะเบยีน   �      แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   �   หยา่    �    หมา้ย 

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

     วนั-เดือน-ปี เกดิคูส่มรส  .................................... สถานที่ เกดิ .............................. เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่.........  

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

    วนั-เดือน-ปีเกดิ .................................. สถานที่ เกดิ ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกดิ .................................. สถานที่ เกดิ ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกดิ .................................. สถานที่ เกดิ ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกดิ .................................. สถานที่ เกดิ ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

5.  ที่อยูปั่จจุบนั  ............................................................................................................................................ 

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

     ที่อยูต่ามทะเบยีนบา้น ................................................................................................................................ 

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

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

 อาศยัอยูม่ากี่ปี ...............................................  E-Mail: ……….………….……………… 

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

6.  ช่ือสถานที่ทาํงาน ........................................................................................................................................ 
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 (ชี้แจงเกี่ยวกบักจิการที่ทาํ หรือสินคา้ที่ขายวา่เกี่ยวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกจิการหรือลูกจา้ง) 

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

ที่อยูส่ถานที่ทาํงาน ..................................................................................................................................... 
 .......................................................................................  รหสัไปรษณีย ์...................................................  

 โทรศพัท ์ ��...................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี ���......................... 
ตาํแหน่งหนา้ที่   .......................................................................................................................................... 

ลกัษณะงานที่ ดูแลอยู ่..................................................................................................................................  

วนัที่ เขา้ทาํงาน ........................................................  เงนิเดือน / รายไดต้อ่เดือน ........................................... 

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

ที่อยูส่ถานศึกษา + รหสัไปรษณีย.์.................................................................................................................. 

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

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

ศึกษาระดบัชัน้ / หลกัสูตร .......................................................................................................   
 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ...............................................  

 

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

8.  ทา่นมเีงนิออมหรือไม ่�          ไมม่ ี   �   ม ีโปรดระบุ ............ 

 (ถา้ม ีกรุณากรอกใหเ้รียบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งนําไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน์)  

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

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

 

 

9.  ช่ือ-นามสกุล บดิา  ......................................................... วนั-เดือน-ปีเกดิ ...................................................... 

     (หากจาํไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานที่ เกดิ .......................................................... 

 ** กรณีเสยีชวีิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสยีชวีิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกดิ และสถานที่ เกดิมาตามปกต ิจาํเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 
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 ช่ือ-นามสกุล มารดา  ...................................................... วนัเดือนปีเกดิ ......................................................  

     (หากจาํไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานที่ เกดิ .......................................................... 

 ** กรณีเสยีชวีิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสยีชวีิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกดิ และสถานที่ เกดิมาตามปกต ิจาํเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ **  

10.  กรณีที่ ผูเ้ดินทางเป็นผุม้รีายไดน้อ้ย / เป็นบุตร / เป็นผูท้ี่ไมม่รีายได ้/ เป็นผูท้ี่ตอ้งมผูีร้ับรองคา่ใชจ้า่ย โปรดระบุ ช่ือ-

 สกุลผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์  

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

 ความสมัพนัธ ์.....................................................  ที่อยูผู่ร้ับรองคา่ใชจ้า่ย ....................................................  

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

11.  ทา่นเคยไดข้อวซีา่เขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่�       ไมเ่คย    � เคย (กรณีที่ เคยใหร้ะบุวนัที่) วีซ่าท่ีได ้ไดร้ะหวา่ง 

      วนัที่ เทา่ไหร่ ถึงวนัที่ เทา่ไหร่ ............................................. เลขหมายวซีา่ที่ เคยได ้............................................   

      ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่�    ไมเ่คย  �  เคย (กรณีที่ เคยใหร้ะบุวนัที่) ระหวา่งวนัที่ เทา่ไหร่ 

      กี่วนั .......................  เขา้วนัที่ เทา่ไหร่ ....................................... ออกวนัที่ เทา่ไหร่ .........................................

  ไปทาํอะไร .........................................................  
 

11. ทา่นเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง  

 1. ................................................................................................  
 เขา้วนัที่  .........................................................  ออกวนัที่  .................................................. รวม ............. วนั  
 2...................................................................................................  
 เขา้วนัที่  .........................................................  ออกวนัที่  .................................................. รวม ............. วนั  
 3. .................................................................................................  
 เขา้วนัที่  .........................................................  ออกวนัที่  .................................................. รวม ............. วนั  
 4...................................................................................................  
 เขา้วนัที่  .........................................................  ออกวนัที่  .................................................. รวม ............. วนั  
  

 5....................................................................................................  
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 เขา้วนัที่  .........................................................  ออกวนัที่  .................................................. รวม ............. วนั  
 6...................................................................................................... 

 เขา้วนัที่  .........................................................  ออกวนัที่  .................................................. รวม ............. วนั  
 

12. คุณมเีพ่ือน หรือ ลูก ที่ เรียนที่ประเทศองักฤษหรือไม ่ถา้ม ีขอ ช่ือ-สกุล ที่อยู ่และเบอรโ์ทร. ................................. 
 
 ที่พกัที่องักฤษ ....................................................................................... โทร. ..............................................  
 

 ..................................................................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................................................................  
 
---------------------------------------------- 
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