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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศ

กาตา้ร ์                       (-/-/-) 

17.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์ Q สายการบนิ  Qatar Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  อํานวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หวัหนา้ทวัรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

20.40 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที่  

QR833     

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ชัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

23.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพ ือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์  - ทา่อากาศยานนานาชาตเิอดนิบะระ เมอืงเอดนิบะระ 

ประเทศสกอตแลนด ์- เมอืงเอดนิเบริก์ ประเทศสกอตแลนด ์- ถนนรอยลัไมล ์- พระตาํหนกัโฮลีรู่๊ด - โบสถเ์ซนต์  ไจลส์ 

- อนุสาวรยีข์อง  พระเจา้ชารล์ที ่ 2 - อนุสาวรยี ์อดมั สมธิ  - หวัใจแหง่ความโชคด ี-  อนุสาวรยีห์มานอ้ยผูซ้ ือ่สตัยแ์ละ

กตญัญ ู- ปราสาทเอดนิเบริก์ - โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต                  (-/L/-) 

01.50 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิอดนิบะระ เมอืงเอดนิบะระ ประเทศ สกอตแลนด ์ โดยสายการบนิ Qatar 

Airways เทีย่วบนิที ่QR031      

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 8 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

07.20 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิอดนิบะระ เมอืงเอดนิบะระ ประเทศสกอตแลนด ์

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอดนิบะระ (Edinburgh) ประเทศสกอตแลนด ์ (Scotland) ถกูอ่านและเขยีนผดิมาจนปัจจุบนัเป็น 

“เมอืงเอดนิเบริก์ ” ดนิแดนทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีส่วยงาม ลักษณะภูมปิระเทศเป็นภูเขาสงูอยู่กลางเมอืง เ ป็นทีต่ัง้ของปราสาท

เอดนิบะระอันเป็นทําเลทีไ่ดเ้ปรยีบเชงิยุทธศาสตรใ์นสมัยกอ่น โดยรอบภูเขาถกูปรับพืน้ทีเ่ป็นคูเมอืงเพือ่ประโยชน์ในเชงิการทหาร 

รอบนอกเป็นทีร่าบลดหลั่นเป็นขัน้ๆ กระจายออกโดยรอบ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ

หรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1995 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ ถนนรอยลัไมล ์ (Royal Mile) ย่านเมอืงเกา่ ถนนสายสําคัญทีเ่ชือ่มสู ่ พระตาํหนกัโฮลีรู่๊ด 

(Holyroodhouse Palace) ซึง่เป็นทีป่ระทบัของพระราชนิี เวลาเสด็จเยอืนเมอืงเอดนิเบริก์ ประเทศสกอตแลนด ์และเคยเป็นที่

ประทบัของพระนางแมรแีหง่ สกอ๊ต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแหง่ชาตสิกอ๊ตอันน่าภาคภูมใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
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 นําทา่น ผา่นชม โบสถเ์ซนต ์ไจลส ์(St. Giles Cathedral) เป็นวหิารเกา่แกแ่หง่เมอืงเอดนิเบริก์ สรา้งมาตัง้แต่สมัยศตวรรษ

ที ่12 เป็นวหิารในศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ บรเิวณดา้นหนา้เป็นทีต่ัง้ของ อนุสาวรยีข์อง  พระเจา้ชารล์ที ่ 2 (Charles 

II of England) สว่นดา้นนอกอกีฝ่ังหนึง่ เป็นทีต่ัง้ของ อนุสาวรยี ์อดมั สมธิ  (Adam Smith) ชาวสกอตแลนด ์ซึง่ไดรั้บยก

ย่องใหเ้ป็น บดิาแหง่เศรษฐศาสตร ์ผูก้ําหนดแนวคดิเศรษฐศาสตรต์ลาดเสร ีและเกดิการเปลีย่นแปลงการคา้ครัง้ใหญใ่นทวปียุโรป

เป็นการคา้แบบเสรี   ผา่นชม  หวัใจแหง่ความโชคด ี (The Lucky Heart) ตามพืน้ถนน เดมินัน้เป็นจุดทีทํ่าไวสํ้าหรับนําตัว

นักโทษมายนืประจาน และชาวเมอืงจะมาถม่น้ําลายใสเ่พือ่ใหโ้ชคด ีผา่นชม อนุสาวรยีห์มานอ้ยผูซ้ือ่สตัยแ์ละกตัญํ ู(Greyfriars 

Bobby) ทีน่อนเฝ้าหลุมศพเจา้นายถงึ 14 ปี  

 นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั ปราสาทเอดนิเบริก์ (Edinburgh Castle) อันสง่างามดว้ยทําเลทีต่ัง้บนเนนิเขาสงู มองเห็น

เด่นเป็นสง่าจากทกุมุมเมอืง  เคยเป็นทีป่ระทบัของกษัตรยิส์กอตแบง่เป็นสว่นต่างๆอย่างน่าชม อาท ิสว่นของป้อมปราการและ

กําแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญเ่รยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญใ่นเวลา 13.00 น. ของทกุวันตลอด 150 ปีทีผ่า่นมา 

บรเิวณเดยีวกนัคอื ผา่นชม โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต (St. Margarets) สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่12 เพือ่รําลกึถงึพระมารดาของ

กษัตรยิเ์ดวดิที ่1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นทีเ่ป็น The Palace จัดแสดงเรือ่งราวเกีย่วกบัราชวงศแ์หง่ประเทศสกอตแลนด ์

** อสิระอาหารคํา่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Budget Hotel Edinburgh Park, Edinburgh, Scotland หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงเอ ดนิเบริก์  ประเทศสกอตแลนด ์-  เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์ประเทศองักฤษ -  อทุยานแหง่ชาตเิลคดสิทรคิ -  ลอ่งเรอื

ทะเลสาบเลคดสิทรคิ - ทา่เรอืเลคไซด ์- ทา่เรอืบาวเนสส ์- เมอืงลเิวอรพ์ลู - สนามฟตุบอล แอนฟิลด ์- เดอะ ทร ีเกรซ -  

ยา่นอลัเบริต์ ด็อกค ์                   (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(Windermere) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงเล็ก สะอาด สงบ สดุ

โรแมนตคิ ตดิอยู่กบัทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุ ของ ประเทศองักฤษ (England)  

นําทา่น เขา้ชม อทุยานแหง่ชาตเิลคดสิทรคิ (Lake District National Park) อุทยานแหง่ชาตเิลคดสิทรคิเป็นพืน้ทีก่วา้งที่

มภีูเขาสงูชนั ผนืหญา้ทีป่กคลุมอาณาบรเิวณจนสดุลูกหลููกตา และแอ่งน้ําจดืขนาดใหญ ่ทวิทศัน์ธรรมชาตขิองบรเิวณนี้เป็นแรง

บนัดาลใจใหก้บันักประพันธห์ลากหลายคน รวมถงึนักประพันธก์ลอนทีโ่ด่งดังทีส่ดุคนหนึง่ของประเทศอังกฤษอย่างวลิเลยีม เวริด์ส

เวริธ์ ดืม่ดํ่าไปกบับรเิวณอุทยานทีง่ดงามปานภาพวาด จุดเด่นอย่างหนึง่ของอุทยานคอื ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาะอังกฤษชือ่
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ว่า ทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ (Windermere) ซึง่ยาวกว่า 18 กโิลเมตร ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 2017 

นําทา่นสมัผสักบับรรยากาศของธรรมชาตดิว้ยก าร ลอ่งเรอืทะเลสาบเลคดสิทรคิ  (Lake District Cruise) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท)ี จาก ทา่เรอืเลคไซด ์(Lakeside Pier) ซึง่เป็นทา่เรอืทางตอนใตข้องเมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์สู ่ทา่เรอืบาวเนสส ์

(Bowness Pier) ทา่นจะไดช้ืน่ชมกบัความเป็นธรรมชาต ิอันเงยีบสงบ ทา่มกลางทศันียภาพอันงดงามทีห่าชมไดย้าก  ** รอบ

เรอือาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ย

แลว้ท ัง้หมด ** 

 กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเิวอรพ์ลู (Liverpool) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีม่ฐีานะเป็นนครและเป็นเมอืงเม

โทรโพลติันของเมอรซ์ยีไ์ซดใ์นภาคการปกครองตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ เมอืงถิน่กําเนดิของวงดนตรสีีเ่ต่าทองหรอื

เดอะบทีเทลิ (The Beatles) ทีโ่ด่งดังและมชีือ่เสยีงกอ้งโลก ในทางประวัตศิาสตรข์องมณฑลเดมิลเิวอรพ์ูลเป็นสว่นหนึง่ของแลง

คาสเชอร ์ความรุ่งเรอืงของลเิวอรพ์ูลมาจากการเป็นเมอืงทา่สําคัญ ภายในครสิตศ์ตวรรษที ่ 18 การตดิต่อคา้ขายกบัแครบิเบยีน , 

ไอรแ์ลนด ์และแผน่ดนิใหญยุ่โรป และความสะดวกในการตดิต่อคา้ขายกบัการคา้ทาสขา้มมหาสมุทรแอตแลนตคิ (Atlantic Slave 

Trade) ยิง่ทําใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตมากยิง่ขึน้ ภายในตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่19 40% ของการคา้ขายในโลกตอ้งผา่นเมอืงทา่ลเิวอรพ์ูล

ซึง่ทําใหล้เิวอรพ์ูลกลายเป็นเมอืงสําคัญทีส่ดุเมอืงหนึง่ของประเทศอังกฤษ 

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั สนามฟตุบอล แอนฟิลด ์ (Anfield Stadium) สนามเหยา้ของทมีสโมสรลเิวอรพ์ูล ยอดทมี

แหง่ถิน่เมอรซ์ีไ่ซด ์เปิดใชง้านเมือ่ปี ค.ศ. 1884 โดยมจีอหน์ ออรเ์รลล ์เป็นเจา้ของ และผูบ้กุเบกิ ซึง่สงัเวยีนดังกล่าวอยู่ตดิๆ กบั

สวนสาธารณะแสตนลีย่ ์พารค์ และนัดประเดมิสนามนัดแรกคอื เป็นการพบกบัระหว่างเอริล์สทาวน์ กบัเอฟเวอรต์ัน เมือ่วันที ่ 28 

กนัยายน 1884 และก็เป็น "ทอฟ่ีเมน " ถล่มไป 5-0 สนามแอนฟิลด ์เคยใหส้โมสรร่วมเมอืงอย่างเอฟเวอรต์ั นเชา่เพือ่ใชใ้นการ

ฝึกซอ้ม และทําการแข่งขันจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1892 แต่เอฟเวอรต์ันก็ยา้ยออกไปใชส้นามของตัวเองโดยตัง้ชือ่กดูสินั ปารค์ 

เนื่องจากความขัดแยง้กนัในเรือ่งค่าเชา่ สง่ผลให ้จอหน์ โฮลดิง้ เจา้ของสนามแอนฟิลดจ์งึตัดสนิใจสรา้งทมีใหม่ขึน้มาเพือ่เล่นที่

สนามแหง่นี้ ซึง่ก็คอืสโมสรลเิวอรพ์ูล ชว่งเวลานัน้แอนฟิลดส์ามารถรองรับแฟนบอลไดป้ระมาณ 60,000 คน และมคีวามจุ 55,000 

ทีน่ั่ง จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1990 เทเลอร ์รพีอรต์ รายงานเหตุการณ์การถล่มของอัฒจันทรท์ีส่นามฮลิสโ์บโร่ ทําใหพ้รเีมยีรล์กีจงึมี

คําสัง่ใหท้กุสนามเปลีย่นจากอัฒจันทรย์นืเป็นแบบน่ังทัง้หมดในฤดูกาล 1993-94 ความจุจงึลดลงเหลอื 45,276 ทีน่ั่ง อสิระให ้

ทา่นเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึภายในรา้นเมกะสโตร์  ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมภายในสนามฟตุบอล และ  สว่นของ

พพิธิภณัฑ ์ซึง่บรเิวณนี ้อาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้เนือ่งจาก เชน่ วนัทีม่กีารแขง่ขนั วนัทีม่กีารเตรยีมความพรอ้มกอ่น
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การแขง่ขนั หรอื เหตผุลใด เหตผุลหนึง่ก็ตาม ซึง่นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทั และ ไมส่ามารถทราบลว่งหนา้ได  ้คา่

บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ  20 ปอนด์ หรอื คาํนวน เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 800 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของ

บตัร และ จําเป็นตอ้งตรวจสอบรอบทีว่า่งอกีคร ัง้ โดยท ัง้น ี ้คณะทวัรจ์ําเป็นตอ้งดาํเนนิไปตามระบุท ัง้หมด **  

นําทา่น ผา่นชม เดอะ ทร ีเกรซ (The Three Graces) คอื อาคารเกา่แก ่3 หลังสญัลักษณ์ของเมอืงลเิวอรพ์ูล ซา้ยมอืสดุ คอื 

Port of Liverpool Building เป็นทีทํ่าการของการทา่เรอืลเิวอรพ์ูล อาคารกลางคอื Cunard Building อาคารของบรษัิทเดนิเรอืคู

นารด์ สว่นขวามอืสดุ คอื Royal Liver Building เป็นอาคารคอนกรตีแบบหลายชัน้แหง่แรกทีส่รา้งในอังกฤษ 

นําทา่นเดนิทางสู ่ ยา่นอลัเบริต์ ด็อกค ์ (Albert Dock) หรอืทา่เรอือัลเบริต์ ด็อกซ ์เป็นชือ่ข องย่านตกึอฐิแดงเกา่แก ่และ

สวยงาม ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 2004 อาคารเหล่านี้ 

เป็นอาคารเกา่ทีก่อ่สรา้งดว้ยอฐิ ปนูแหง่แรกในอังกฤษโดยเปิดใชง้านโดยเจา้ชายอัลเบริต์ ในปี ค.ศ. 1846 เพือ่ใชเ้ป็นทา่เรอืและ

โกดังขนถา่ยสนิคา้ เมอืงลเิวอรพ์ูลจงึเป็นเมอืงทา่สําคัญมานับตัง้แต่นัน้ โดยหลังจากทีปิ่ดทําการจากการเป็นทา่เรอื ก็ไดรั้บการ

ปรับปรุงใหม่จนกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วสําคัญในเมอืงลเิวอรพ์ูล  

** อสิระอาหารคํา่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Styles Liverpool Centre Dale Street, Liverpool, England หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงลเิวอรพ์ลู - เมอืงแมนเชสเตอร ์- วหิารแมนเชสเตอร ์- สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ - เมอืงกลอสเตอร ์        (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงแมนเชสเตอร์  (Manchester) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) เมอืงอุตสาหกรรม ใน

ประเทศอังกฤษ ทีม่ชีือ่เสยีงจากการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมแหง่แรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศลิปะ สือ่ และธรุกจิขนาดใหญ ่อกี ทัง้

ยังเป็นเมอืงทีต่ัง้ของสโมสรทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดังในวงการฟตุบอลของโลก โดยมสีโมสรฟตุบอลใหญ ่ไดแ้ก ่ แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด  

และแมนเชสเตอร ์ซติี ้และ สโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร ์เคาน์ตี ้  

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั วหิารแมนเชสเตอร ์(Manchester Cathedral) สรา้งขึน้มาตัง้ แต่ปี ค .ศ. 1215 โดยบารอน

โรเบริต์ เกรสเล็ต เจา้ของคฤหาสน์แมนเชสเตอร ์สัง่ใหส้รา้งขึน้มาขา้งกบัทีพ่ักของเขา เพือ่ใชเ้ป็นโบสถป์ระจําเขตศาสนาของ

เมอืงแมนเชสเตอร ์กอ่นทีจ่ะผา่นวันเวลาและไดรั้บความเสยีหายอย่างหนักจ ากระเบดิในสงครามโลกครัง้ที่  2 จนงานไมต้่างๆ ที่

งดงามของตัวอาคารแหง่นี้ถกูทําลายไปหมด และไดม้กีารบรูณะขึน้มาในชว่งหลังสงครามโลก จงึเป็นสถาปัตยกรรม แบบยุคกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
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ของประเทศอังกฤษทีง่ดงาม และมกีารตกแต่งดว้ยงานไม ้แกะสลักแบบเมอืงเหนือของ ประเทศอังกฤษ แต่ก็น่าเสยีดายเมือ่ในปี 

ค.ศ. 1996 ไดถ้กูลอบวางระเบดิจากผูก้อ่การรา้น ไออารเ์อ ทําใหต้อ้งมกีารบรูณะใหม่อกีครัง้ แต่ปัจจุบนันัน้ก็กลับมาสวยงามดั่ง

เดมิและใชป้ระกอบพธิกีรรมทางศาสนารวมทัง้เป็นสว่นหนึง่ของ Church of England ทีห่ากมาถงึประเทศอังกฤษ ตอ้งมาเยีย่ม

เยอืนอกีดว้ย 

นําทา่น เขา้ชม สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) ของสโมสร แมนยูฯ ทีจ่ัดว่าเป็นสโมสรฟตุบอล

ร่ํารวยทีส่ดุในโลก เป็นสนามทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 2 ของประเทศอังกฤษ สามารถรองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจาก

สนามเวมบลยี ์สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทมีชาตอิังกฤษเพยีงแหง่เดยีว และใหญเ่ป็นอันดับที่  11 ของ

ยุโรปนอกจากนัน้ยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที ่ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว ทีร่วบรวมประวัตคิวามเป็นมาตัง้แต่เริม่กอ่ตัง้

สโมสร และ ยังมสีิง่ของถว้ยรางวัลต่างๆ จัดแสดงโชวอ์ยู่ดว้ย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึภายในรา้นเมกะสโตร ์** 

รอบของการเขา้ชมภายในสนามฟตุบอล และ  สว่นของพพิธิภณัฑ ์อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บั

สถานการณ์เป็นสําคญั กรณีไมส่ามารถ เขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการปรบัเปลีย่น

โปรแกรมเป็นเขา้ชม สนามฟตุแอนฟิลด ์ (สนามใด  สนามหนึง่ ) เป็นการทดแทน ตามความเ หมาะสม หรอื กรณีทีไ่ม่

สามารถเขา้ชมไดท้ ัง้ 2 สนาม ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เชน่ วนัทีม่กีารแขง่ขนั วนัทีม่กีารเตรยีมความพรอ้มกอ่นการแขง่ขนั 

หรอื เหตผุลใด เหตผุลหนึง่ก็ตาม ซึง่นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทั และ ไมส่ามารถทราบลว่งหนา้ได ้  ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิ์  ไมส่ามารถคื นคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบั

ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้น ีท้างบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นสําคญั **        

** อสิระอาหารกลางวนั เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกลอสเตอร ์(Gloucester) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 10 นาท)ี เป็นเมอืงทีม่ฐีานะเป็นนครและ

เมอืงหลวงของมณฑลกลอสเตอรเ์ชอร ์(Gloucestershire) ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ ตัง้อยู่ทางติ ด

กบัชายแดนของประเทศเวลส ์และตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น้ําเซเวริน์ เมอืงกลอสเตอรก์อ่ตัง้เมือ่ปี ค .ศ. 48 โดยจักรวรรดโิรมัน ในชือ่ 

“Glevum” และไดรั้บพระบรมราชานุญาต ใหเ้ป็นเมอืงครัง้แรกในปี ค .ศ. 1155 โดยสมเด็จพระเจา้เฮนรทีี ่ 2 ทางดา้นเศรษฐกจิ

กลอสเตอรเ์ป็นเมอืงอุตสาหกรรมการบรกิาร และมคีวามสําคัญทางดา้นการเงนิและทางดา้นธรุกจิโดยเป็นทีต่ัง้ของธนาคารเชลท์

แนม รวมไปถงึเป็นเมอืงทีม่บีทบาทสําคัญทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมการบนิอกีดว้ย 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Gloucester, Gloucester, England  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงกลอสเตอร ์-  อาสนวหิารกลอสเตอร ์-  หมูบ่า้นไบบูลรี ่-  เมอืงเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์-  เมอืงออกซฟ์อรด์ -  

มหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ - มหาวทิยาลยัไครสตเ์ชริช์ - มหาวหิารไครสตเ์ชริช์ - เมอืงบาธ             (B/-/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่น เขา้ชม อาสนวหิารกลอสเตอร ์ (Gloucester Cathedral) เพือ่ตามรอยนวนยิายชือ่ดังระดับโลก แฮรร์ ี ่พอตเตอร ์

(Harry Potter) ภายในวหิารแหง่นี้ถกูเลอืกใหเ้ป็นฉากสําคัญในภาพยนตร ์ภาค 1 , 2 และ 6 โดยจุดทีใ่ชถ้า่ย ทําคอืบรเิวณ

ทางเดนิภายในรอบของวหิาร ในภาค 1 มฉีากระเบยีงทางเดนิไปหอคอยของศาสตราจารยก์รฟิฟินดอร ์โดยสดุทางมปีระตูที่

ทมีงานเอารูปสภุาพสตรอีว้นมาจัดฉากไว,้ ฉากทีแ่ฮรร์ีฯ่กบัรอนฯรูว้่าเฮอรไ์มโอนี่ฯกําลังตกอยู่ในอันตราย, ฉากโทรลลก์ําลังไปหอ้ง

อาบน้ําหญงิ, ฉากแฮรร์ีฯ่กบัรอนฯหลบมุมอยู่บรเิวณหอ้งน้ําโบราณ (The Lavatorium) และในภาค 6 มฉีากทีศ่าสตราจารยม์ักกอน

นากลัฯแจง้พวกนักเรยีนในโรงเรยีนฮอกวอตสใ์หเ้ดนิไปหาหอ้งเรยีนของตนเอง และ ฉากทีแ่ฮรร์ีฯ่แอบไดย้นิว่าศาสตราจารยส์เนป

ฯทําปฏญิาณไม่คนืคํา ขณะหลบมุมอยู่บรเิวณหอ้งน้ําโบราณ (The Lavatorium) ** อาสนวหิารกลอสเตอร ์ อาจไมส่ามารถ

เขา้ชมได ้เชน่ วนัทีม่กีารเตรยีมจดัพธิกีรรมตา่งๆทางศาสนา วนัทีม่พีธิกีรรมตา่งๆทางศาสนา หรอื เหตผุลใด เหตผุล

หนึง่ก็ตาม  ซึง่นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทั และ ไมส่ามารถทราบลว่งหนา้ได ้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบั

ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้น ีท้างบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นสําคญั ** 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นไบบูลรี ่(Bibury Village) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นหมู่บา้นเล็กๆตัง้อยู่ในแควน้กลอส

เตอรเ์ชอร ์เขตคอทสโ์วลส ์จัดว่าเป็น หมูบ่า้นทีส่วยทีสุ่ด ในประเทศองักฤษ (The Most Beautiful Village in England) 

เป็นหมู่บา้นน่ารัก มลีักษณะบา้นทีเ่ป็นกระทอ่มเกา่แก ่เรยีกว่าเป็นแบบฉบบับา้นของประเทศอังกฤษโดยแท ้สรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่

17-18 และยังคงรักษาสภาพใหค้งอยู่จากอดตีไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีมแีม่น้ําสายเล็กๆชือ่ว่า แม่น้ําโคน (Coln River) ซึง่มน้ํีาใสไหล

ผา่นหมู่บา้น โดยบา้นแต่ละหลังจะตกแต่งหนา้บา้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบอังกฤษตามฤดูกาล แต่ทีม่ชีือ่เสยีงและสวยงามมากที่ สดุ

คอื ดอกกหุลาบอังกฤษ อันเป็นทีม่าของ กหุลาบอังกฤษ 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์ (Bourton On The Water) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) 

หมู่บา้นเล็กๆทีรู่จ้ักกนัในนามของ เวนสิ แหง่คอทสโ์วลส ์ (Venice of Cotswolds) ของประเทศอังกฤษ เป็นเมอืง ทีม่คีวาม

สวยงามน่ารัก มคีวามโดดเด่นในดา้นธรรมชาตอิันงดงาม มลํีาธารสายเล็กไหลผา่นกลางเมอืง และมสีะพานหนิทอดขา้มลําธารเป็น

ชว่งๆ บรเิวณรมิลําธารเต็มไปดว้ย ตน้วลิโลว ์(Willow) แกว่งกิง่กา้นใบอยู่รมิลําธารตลอดแนว ทําใหเ้มอืงนี้ เป็นเมอืงทีม่มีนตเ์สน่ห์

แสนสวยงามจากธรรมแบบลงตัวทีส่ดุ ทีห่าชมไดย้าก เมอืงนี้มรีา้นอาหาร รา้นคา้ จําหน่ายของทีร่ะลกึน่ารักๆต่างๆมากมาย 

** อสิระอาหารกลางวนั เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 
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นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงออกซฟ์อรด์ (Oxford) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมอืงทีเ่ป็นทีรู่จ้ักกนัในนามเมอืงแหง่

มหาวทิยาลัย ของประเทศอังกฤษ ซึง่ชือ่เมอืงตัง้ตาม มหาวทิยาลัยระดับโลกทีรู่จั้กกนัในนามของมหาวทิยาลัยออกซฟ์อรด์ 

(Oxford University)  

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ (Oxford University) เป็นมหาวทิยาลัยเกา่แกท่ีใ่ชภ้าษาอังกฤษ

เป็นภาษาแม่ในการเรยีนการสอน โดยเปิดสอนมานานนับ 900 ปี โดยไม่มหีลักฐานประวัตกิารกอ่ตัง้มหาวทิยาลัยทีแ่น่นอน และ

ประวัตศิาสตรท์ีย่าวนานนับเป็นเวลามากกว่า 9 ศตวรรษของสถาบนัแหง่นี้ ชือ่เสยีงทางดา้นการศกึ ษา , งานวจิัย , การคน้พบสิง่

ใหม่ๆ และการประสบความสําเร็จของศษิยเ์กา่ทีส่รา้งชือ่เสยีงทีม่มีาตลอด ทําใหผู้ค้นทัง้โลกต่างยกย่องใหเ้ป็นมหาวทิยาลัยทีใ่คร

ก็ต่างใฝ่ฝันอยากทีจ่ะมาเรยีนทีม่หาวทิยาลัยแหง่นี้ 

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวทิยาลยัไครสตเ์ชริช์ (Christ Church University) หรอื ไครสตเ์ชริช์คอลเลจ (Christ 

Church College) เป็นมหาวทิยาลัยทีใ่หญแ่ละงามสง่าทีส่ดุของเมอืงอ็อกซฟ์อรด์ มชีือ่เรยีกกนัง่ายๆว่า เดอะเฮา้ส ์ (The House) 

กอ่ตัง้ในปี 1525 ในชือ่ คารด์นัิล คอลเลจ โดยพระคารนั์ลวูลซยี ์คนเดยีวกบัผูท้ีส่รา้งแฮมป์ตันคอรด์ในเมอืงลอนดอน กอ่นทีพ่ระ

เจา้เฮนรทีี ่8 จะเปลีย่นชืน่มาเป็นไครสตเ์ชริช์ แต่ตราวทิยาลัยก็ยังคงเป็นหมวกทรงแหลม ของพระราชาคณะวูลซยี ์วทิยาลัยแหง่นี้

อยู่ในเครอืของมหาวทิยาลัยแหง่อ๊อกซฟ์อรด์ บรเิวณเดยีวกนั นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิาร ไครสตเ์ชริช์ (Christ 

Church Cathedral) เป็นอาคารทีส่รา้งดว้ยหนิสทีองและเป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามน่าประทบัใจทีส่ดุของประเทศอังกฤษ 

สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้เฮนรีท่ี ่8 เป็นมหาวหิารทีม่ยีอดแหลมสงู 43 เมตร 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาธ (Bath) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีม่ฐีานะนครในมณฑลซอมเมอรเ์ซ็ทในภาค

การปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ เมอืงบาธไดรั้บพระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราชนิีนาถเอลิ

ซาเบธที ่1 ในปี ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็นเทศบาลมณฑล ในปี ค .ศ. 1889 ตัวเมอืงบาธตัง้อยู่เนนิหลายลูกในหบุเขาข องแม่น้ําเอ

วอนในบรเิวณทีม่น้ํีาพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของโรมัน ผูส้รา้งโรงอาบน้ําโรมันโบราณ (Roman Baths) และวัดโดยตัง้ชือ่

เมอืงว่า “Aquae Sulis” เมอืงบาธเป็นสถานทีท่ีส่มเด็จพระเจา้เอ็ดการด์ผูรั้กสงบทําพธิรีาชาภเิษกเป็นพระมหากษัตรยิอ์ังกฤษที่

มหาวหิารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมัยจอรเ์จยี เมอืงบาธกลายเป็นเมอืงน้ําแร่ทีไ่ดรั้บความนยิมกนัมาก ซึง่ทําใหเ้มอืงบาธ

ขยายตัวมากขึน้และมสีถาปัตยกรรมจอรเ์จยีทีเ่ด่นๆ จากสมัยนัน้ทีส่รา้งจากหนิบาธทีเ่ป็นหนิสเีหลอืงนวลสวยงามเป็นเอกลักษณ์ 

ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1987 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Best Western Limpley Stoke Hotel, Bath, England  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืงบาธ - มหาวหิารบาธ - โรงอาบนํา้โรมนัโบราณ - เมอืงซาลสิบวัร ี ่- อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮนจ ์- เมอืงลอนดอน          

                       (B/-/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารบาธ (Bath Abbey) และ บรเิวณดา้นหนา้ของ โรงอาบนํา้โรมนัโบราณ (Roman 

Baths) ถอืเป็นโรงอาบน้ําโรมันขนาดใหญใ่นสมัยโบราณทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างด ีซึง่โรงอาบน้ําของทีน่ี่อยู่ตํ่ากว่า

ระดับพืน้ถนนในปัจจุบนั ภายในแบง่ออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนดว้ยกนั ตัง้แต่โซน Sacred Spring, Roman Temple, Roman 

Bath House และ Museum ซึง่แหล่งน้ําแร่แหง่นี้ถกูคน้พบตัง้แต่สมัยชาวโรมันบกุเขา้มายดึเกาะอังกฤษ เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์

ทางธรรมชาตขิองทางตะวันตกอกีดว้ย ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมสําหรบัเด็ก ทา่นละ ประมาณ 14.00 ปอนด ์หรอื 

คาํนวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 602 บาท / ผูใ้หญ ่ทา่นละ ประมาณ 15.00 ปอนด ์หรอื คาํนวณเป็นเงนิไทย 

ทา่นละ ประมาณ 645 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจํากดัจํานวนผูเ้ขา้

ชมในแตล่ะวนัได ้** 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลสิบวัร ี ่(Salisbury) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ประเทศอังกฤษ เป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีอ์ัน

ลกึลับ เสาหนิสโตนเฮน้จ ์นําทา่น เขา้ชม ในร ัว้อาณาเขตทีต่ ัง้ของ อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮน้จ ์ (Stonehenge) มอีายุกว่า 

5,000 ปี เป็นกลุ่มแทง่หนิขนาดใหญต่ัง้อยู่กลางทุง่ราบกวา้งใหญ ่ในบรเิวณตอนใตข้องเกาะอังกฤษ ซึง่ไม่มใีครทราบวัตถปุระสงค์

ในการสรา้งอย่างชดัเจน ตัวอนุสรณ์สถานประกอบดว้ยแทง่หนิขนาดยักษ์ 112 กอ้น ตัง้เรยีงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แทง่หนิ

บางอันตัง้ขึน้ บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถกูวางซอ้นอยู่ขา้งบน นักโบราณคดเีชือ่ว่ากลุ่มกองหนินี้ถกูสรา้งขึน้จากทีไ่หนสกั

แหง่เมือ่ประมาณ 3000 - 2000 ปีกอ่นครสิตกาล กล่าวคอื การหาอายุจากคารบ์อนกมัมันตรังสเีมือ่ พ .ศ. 2551 เผยใหเ้ห็นว่าหนิ

กอ้นแรกถกูวางตัง้เมือ่ประมาณ 2400 - 2200 ปีกอ่นครสิตกาล ในขณะทีท่ฤษฎอีืน่ๆ ระบวุ่ากลุ่มหนิทีถ่กูวางตัง้มาตัง้แต่กอ่นหนา้

นัน้ถงึ 3000 ปีกอ่นครสิตกาลนักวทิยาศาสตรแ์ละนักประวัตศิาสตรต์่างสงสยัว่า คนในสมัยกอ่นสามารถยกแทง่หนิทีม่น้ํีาหนักกว่า 

30 ตัน ขึน้ไปวางเรยีงกนัไดอ้ย่างไร ทัง้ๆทีป่ราศจากเครือ่งทุน่แรงอย่างทีเ่ราใชอ้ยู่ในปัจจุบนั และบรเิวณทีร่าบดังกล่าวไม่มกีอ้น

หนิขนาดมหมึานี้ ดังนัน้จงึสนันษิฐานว่าผูส้รา้งตอ้งทําการชกัลากแทง่หิ นยักษ์ทัง้หมดมาจากทีอ่ืน่ ซึง่คาดว่าน่าจะมาจาก "ทุง่

มารล์โบโร" ทีอ่ยู่ไกลออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 

ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1986 

** อสิระอาหารกลางวนั เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 
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นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลอนดอน (London) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาที) เมอืงหลวงของประเทศอังกฤษ ที่

เป็นศูนยก์ลางสําคัญทางธรุกจิ การเมอืง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรข์องโลก เป็นผูนํ้าดา้นการเงนิ การเมอืง การสือ่สาร การ

บนัเทงิ แฟชัน่ ศลิปะ และเป็นทีย่อมรับว่ามอีทิธพิลไปทัว่โลก และยังเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีใ่หญแ่ละสําคัญของยุโรปอกีดว้ย 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) พเิศษ !! เมนูเป็ดยา่งโกลไมล ์

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis London Heathrow Airport, London, England หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 
 

 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงลอนดอน  - จตัรุสัทราฟัลกา้ร ์-  จตัรุสัรฐัสภา -  พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์-  หอนาฬกิาบิก๊เบน -  ชงิชา้สวรรค์

ลอนดอน อาย - พระราชวงับคักิง้แฮม - สะพานมลิเลนเนยีม - โรงละครโกลบ - หอศลิป์แบงคไ์ซด ์- โรงเร ียนแหง่เมอืง

ลอนดอน - มหาวหิารเซนตพ์อล - ยา่นนลีส ์ยารด์ - ยา่นไนซบ์รดิ - หา้งฮารว์ยี ์นโิคล - หา้งแฮรอดส์  - ทา่อากาศยาน

นานาชาติลอนดอนฮทีโธรว์  เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ  - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศ

กาตา้ร ์                      (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัทราฟัลกา้ร ์ (Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมอืงทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารราชการสําคัญของเมอืง

ลอนดอน นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั  จตัรุสัรฐัสภา  (Parliament Square) และ  พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร์  

(Westminster Palace) หรอื ตกึรัฐสภาเวสตม์นิสเตอร ์(Houses of Parliament) เป็นสถานทีท่ีส่ภาสองสภาของรัฐสภาแหง่ส

หราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน ) ใชป้ระชมุ พระราชวังตัง้อยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น้ําเทมสใ์นนครเวสตม์นิสเตอร์

ของเมอืงลอนดอนบะระหไ์ม่ไกลจากพระราชวังไวทฮ์อลล์ พระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์สรา้งในปี ค .ศ. 1016 มหีอ้งทัง้หมดดว้ยกนั

ประมาณ 1,100 หอ้ง , 100 บนัได และ ระเบยีงยาวรวมทัง้หมดประมาณ 4.8 กโิลเมตร ตัวสิง่กอ่สรา้งสว่นใหญส่รา้งใน

ครสิตศ์ตวรรษที ่19 แต่ก็ยังมสีว่นกอ่สรา้งเดมิเหลอือยู่บา้งเล็กนอ้ยรวมทัง้ทอ้งพระโรงทีใ่น ปัจจุบนัใชใ้นงานสําคัญๆ เชน่ การตัง้

ศพของบคุคลสําคัญกอ่นทีจ่ะนําไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบรหิารพระราชวังแต่เดมิเป็นหนา้ทีข่องผูแ้ทนพระองค ์

Lord Great Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปลีย่นมอืไปเป็นของรัฐสภานอกจากหอ้งพธิบีางหอ้งทีย่ังคงอยู่ภายใตก้ารบริ หาร

ของผูแ้ทนพระองค ์หลังจากเกดิเพลงิใหมใ้นปี ค.ศ. 1834 ตกึรัฐสภาปัจจุบนัก็ไดรั้บการสรา้งใหม่โดยใชเ้วลาสรา้ง 30 ปี โดยมี

เซอร ์ชารล์ส ์บารร์ยี ์(Charles Barry) และผูช้ว่ยออกสัตัส พวิจนิเป็นสถาปนกิ การออกแบบรวมทอ้งพระโรงเวสตม์นิสเตอรแ์ละชา

เปลเซนตส์ตเีฟน (St Stephen's Chapel) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก 

เม ือ่ปี ค.ศ. 1987 และยังเป็นทีต่ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จั้กกนัดใีนนาม หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อัน

เป็นสญัลักษณ์ของประเทศอังกฤษ ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุหนึง่ชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญท่ีส่ดุในโลก และ 

ฝ่ังตรงขา้มเป็นทีต่ัง้ของ ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรอืทีรู่จั้กในชือ่ของ มลิเลเนียม วลี (Millennium 

Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียุโรป มคีวามสงู 135 เมตร และกลายมาเป็นสถาน ทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมอย่าง

มาก มผีูม้าเยอืนมากกว่า 3 ลา้นคนต่อปี โดยมแีม่น้ําเทมสก์ัน้อยู่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 12 - 
 

 
 
 
 

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) เดมิชือ่ คฤหาสน์บกักิง้แฮม (Buckingham 

House) เป็นพระราชวังทีเ่ป็นทีป่ระทบัเป็นทางการของราชวงศอ์ังกฤษ เป็นสถานที ่ทีใ่ชสํ้าหรับการเลีย้งรับรองของรัฐและยังเป็น

สิง่ดงึดูดนักทอ่งเทีย่วสําคัญทีห่นึง่ของเมอืงลอนดอน เป็นทีร่วมพลังใจทัง้ในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ 

สิง่กอ่สรา้งเดมิเป็นคฤหาสน์ทีส่รา้งสําหรับจอหน์ เชฟฟิลด ์ยุคแหง่บกักิง้แฮมในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค .ศ. 1761 สมเด็จพระ

เจา้จอรจ์ที ่3 ทรงซือ้เพือ่ใชเ้ป็นพระราชฐานสว่นพระองค ์ทีรู่จั้กกนัในชือ่ “วังพระราชนิี” (The Queen's House) ระยะ 75 ปีต่อมา

เป็นเวลาทีม่กีารขยายต่อเตมิพระราชวังโดยสถาปนกิจอหน์ แนช (John Nash) และ เอ็ดเวริด์ บลอร ์ (Edward Blore) เป็นสามปี

กรอบลานกลาง พระราชวังบกักิง้แฮมกลายมาเป็นพระราชฐานทีป่ระทบัอย่างเป็นทางการของราชวงศอ์ังกฤษเมือ่สมเด็จพระราชนิี

นาถวกิตอเรยีขึน้ครองราชยเ์มือ่ปี ค.ศ. 1837 การต่อเตมิครัง้ใหญค่รัง้สดุทา้ย ไดเ้ริม่ดําเนนิขึน้ชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่ 19 และ 

ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ซึง่รวมทัง้ดา้นหนา้ทีเ่ห็นอยู่ในปัจจุบนั  

นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานมลิเลนเนยีม (Millennium Bridge) หรอืเป็นรูจ้ักในสะพานทางเทา้มลิเลนเนียมแหง่เมอืงลอนดอน 

คอื สะพานแขวนโครงสรา้งเหล็กสําหรับคนเดนิทีส่รา้งขา้มแม่ น้ําเทมส ์เชือ่มต่อเขตแบงคไ์ซด ์ (Bankside) กบัเขตตัวเมอืง

ลอนดอน ตัง้อยู่ระหว่างสะพานเซาทว์ารค์ (Southwark Bridge) และสะพานรถไฟแบล็คเฟรยีร ์(Blackfriars) สะพานมลิเลนเนียม 

ถกูสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1998 และเปิดใชง้านเมือ่วันที ่10 มถินุายน ค.ศ. 2000 บรเิวณตอนใตข้องสะพาน ผา่นชม  โรงละครโกลบ 

(Globe Theater) และ หอศลิป์แบงคไ์ซด ์ (Bankside) ตอนเหนือของสะพาน ผา่นชม  โรงเรยีนแหง่เมอืงลอนดอน  

(School of London) และ ผา่นชม  ดา้นล่างของสะพาน คอื มหาวหิารเซนตพ์อล (St. Paul's Cathedral) เป็นอาสน

วหิารของครสิตจักรแหง่ประเทศอังกฤษ และเป็นโบสถป์ระจําตําแหน่งบชิอปแหง่เมอืงลอนดอน สรา้งขึน้เพือ่อุทศิแกนั่กบญุเปาโล

อัครทตู ตัง้อยู่ในเมอืงลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาสนวหิารทีเ่ห็นในปัจจุบนัสรา้งเมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่17 และเชือ่กนัว่าเป็นอาสน

วหิารที ่5 ตัง้แต่สรา้งอาสนวหิารกนัมา ณ ทีต่ัง้นี้ แต่อาจจะสูงกว่านัน้ถา้นับการบรูณะเขา้ไปดว้ย แนวเชือ่มของสะพานมลิเลนเนียม

สามารถเห็นทวิทศัน์ดา้นหนา้ของมหาวหิารเซนตพ์อลจากมุมไกลไดอ้ย่างชดัเจนสวยงาม 

นําทา่นเดนิทางสู่  ยา่นนลีส ์ยารด์ (Neal’s Yard) คอืย่านทีน่่าสนใจซอ่นตัวอยู่ใจกลางเมอืงลอนดอน พืน้ทีท่ีร่ายลอ้มดว้ย

อาคารหลากสสีนัแหง่นี้ สรา้งขึน้เพือ่เป็นสถานทีอ่ันน่าจดจําของเมอืงลอนดอน โดยตัง้ชือ่เพือ่เป็นเกยีรตใิหก้บั Thomas Neale 

สถาปนกิผูพ้ัฒนาพืน้นี้นี้เมือ่ศตวรรษที ่ 17 ภายใตพ้ืน้ทีรู่ปทรงสามเหลีย่มแหง่นี้ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่เพือ่

สขุภาพมากมาย อาท ิรา้น Neal’s Yard Salad Bar ซึง่เป็นทีน่ยิมสําหรับทา่นทีรั่กสขุภาพ 

นําทา่นเดนิทางสู่  ยา่นไนซบ์รดิจ์  (Knights Bridge) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอย่าง  หา้งฮารว์ยี ์  นโิคล 

(Harvey Nicole) และ หา้งแฮรร์อดส ์(Harrods) ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้นําจากทัว่ทกุมุมโลก รวมทัง้กระเป๋า

แฮรร์อดสท์ีน่ยิมกนัอย่างมาก รวมทัง้มรีา้นคา้แฟชัน่มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทําคนื

ภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

16.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที่  

QR008 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปด  ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์  - ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพ ประเทศ

ไทย                          (-/-/-) 

00.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร  ์** เพ ือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

08.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR832  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ชัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

19.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเด ีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

09 - 16 เมษายน  2563 
(13 14 15 เม.ย. วงัสงกรานต)์ 

09APR QR833 BKK-DOH 20.40-23.50 

10APR QR031 DOH-EDI 01.50-07.20 

15APR QR008 LHR-DOH 16.00-00.50+1 

16APR QR832 DOH-BKK 08.30-19.00 

59,999 59,999 59,999 12,999 46,999 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (หากม)ี ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ ทา่นละ ประมาณ 6,000 บาท 

สําหรบัการย ืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จําเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 20-25 วนัทําการ (บาง

กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัจํานวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจําเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธ

ผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัทําการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลําดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่น

วนัเดนิทางไมเ่พยีงพอสําหรบัย ืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทั

ดาํเนนิการขอวซีา่ให ้รวมไปถงึ กรณีทีท่า่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพือ่ดาํเนนิการขอวซีา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย 

ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ดทุ้กกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออก

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกําหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่ม ือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จํากดัเร ือ่งของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่สําเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จะปิดทําการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์

ทางบรษิทัอาจจําเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเง ือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทาง

ทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามกําหนดการเทา่น ัน้ ** 

 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จําเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจุด และ อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจาก

จุดทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เชน่ รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบุคคล ใหพ้รอ้มสําหรบัการ

เดนิทาง เพือ่ประโยชนส์ูงสุดของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสูงอาย ุและ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจําเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย 

เพือ่คอยดแูลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได  ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 ค่าภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 
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 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบ รษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  เชน่ ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ หรอื ผา่ นชม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะ ต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหวัหนา้ทวัร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 60 ปอนด ์(GBP) หรอื คาํนวณ เป็นเงนิไทยประมาณ 2,400 บาท (THB) รวมไป

ถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว  ประเทศองักฤษ ทา่นละ  ประมาณ  6,000 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (ชําระพรอ้มมดัเงนิจํา) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่ว กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท และ คา่ธรรมเนยีม

และคา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศองักฤษ ทา่นละ 6,000 บาท รวมเป็น ทา่นละ 26,000 บาท (กรณีมวีซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ชําระ

เฉพาะเงนิมดัจํา 20,000 บาท) ตัวอย่างเชน่ ทา่นทําจองวันที ่ 1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนี้ภายในวันที ่ 3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดย

ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่น

จําเป็นตอ้งเช็ คทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย

ถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทีย่ว กรุณาชําระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ชําระ

เงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 

กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่น

วันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้ งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ทําการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง

มาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 

พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบตัรประชาชนของ

ผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด  

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
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** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเที่ ยว เชน่ การ

สํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเที่ ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่น

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทา งไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเ ทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานึ งถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ  

กรณีออกบตัรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบตัรโดยสารบา้งสว่น สว่นใดสว่นหนึง่ได ้และ หากสามารถคนืได ้  

(Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอย่างนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทํา

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผงัหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว  (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ทา่น 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติ ดกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวาม

จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก กว่ากํา หนด หรอื หอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไม่มอี่าง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่นจําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ สถานทูต หรอื ศนูยย์ ืน่รบัคาํรอ้งขอวซีา่ เพ ือ่สแกนลายนิว้มอื และถา่ยรูปทุกทา่น ทุกกรณี  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิัว่ไปคอื โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี ) ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

จํานวนของผูส้มัครในแต่ละชว่งเป็นสําคัญ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัจํานวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดูกาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มั ครเป็นจํานวน

มาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต)ิ 

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทตูหรอื

ศูนยรั์บคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไม่สะดวกมาดําเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธรุะสว่นตัว

ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจทําใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ทา่นสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่า่นสะดวก แผนกวซีา่จะดําเนนิการใหด้ทีีส่ดุที่ จะชว่ย

อํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จําเป็นตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  

** สําหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีาร

เปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ดําเนนิการ

จัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรอื อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นกําหนด แต่วซีา่ยังไม่

ดําเนนิการ หรอื วซีา่ยังไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เนื่องจากทา่นดําเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีทีท่า่นตอ้งการ

ยืน่กอ่นคณะ แต่คณะทีท่า่นเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพํานักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการทอ่งเทีย่วภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนี้ ทา่น
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จําเป็นตอ้งดําเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีส่ดุคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย

ค่าเสยีหายใหก้บัทา่นไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. หลังจากทีผู่ส้มัครไดทํ้าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิ เศษ เพือ่

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทนัหนั ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่ างขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ 

อาจทําใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งชําระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

คํานงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคัญกอ่นดําเนนิการ 

6. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทียั่งไม่หมดอายุ ไม่ชํารุด และ ยังมวีันคงเหลอืในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้เพยีงพอ และ ตอ้งการใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถปุระสงคท์ีว่ซีา่เชงเกน้ฉบบันัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วกบั

คณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มา

กอ่นแลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกบัความ

เสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

7. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โดยจ ะตอ้ง

อยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนัทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบวุันทีส่ามารถพํานักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาสง่หนา้วซีา่และหนา้ที่ มกีาร

ประทบัตราเขา้ประเทศมาแลว้ให ก้บัเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถกูตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็ค อนิได ้

เนื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

8. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  

9. ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิห ้

เดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนี้เพือ่ใหก้ารยืน่คํารอ้งใน

ครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นสําคัญ 

11. การทีว่ซีา่จะออกใหท้นัวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกกอ่น วันเดนิทางเพยีงไม่กีว่ัน รวมไปถงึออกให ้ณ วันเดนิทาง เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอื

เรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู่ 

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ําเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทีอ่อกจากสํานกังานเขต หรอื 

อาํเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบสําคญัการหยา่ กรณีศนูยร์บัย ืน่คาํรอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั ) จากกรมการกงสุลเทา่น ัน้ ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จําเป็นทีสุ่ด สําหรบัเด็กทีอ่ายตุํา่กวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 

(เชน่ เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย ) คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้ลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ (ไมจ่ําเป็นตอ้งมตีราประท ั บ) ทางบรษิทั

ยนิดอีาํนวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทวัรไ์ม่รวมบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์วัร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง ) ทา่นจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการ

จอง ตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่า่นพํานักกอ่น หรอื หลังจากคณะ ประกนัการเดนิทาง ใหค้รอบคลุมวันทีท่า่นเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพือ่ใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบตามเงือ่นไข ดว้ยตนเองทกุกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข (ขอ้ 3) และ หากมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใชก่ารนัด

หมายยืน่ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีได ้ ก็ตาม 

รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ทา่นไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิ

จะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

14. กรณีทีท่า่นมแีผนการเดนิทางทีจ่ะเดนิทางไปยังประเทศอังกฤษต่อจากคณะนี้ และ ทา่นมคีวามประสงคข์อวซีา่อังกฤษใหค้รอบคลุมวันเดนิทาง

ในทรปิสดุทา้ย ทา่นจําเป็นตอ้งแจง้กบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทวัร ์รวมไปถงึแผนกวซีา่ทีช่ว่ยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่นอกี

ครัง้ กอ่นตัง้แต่ขัน้ตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋วเครือ่งบนิ จําเป็นจะตอ้งเรยีบรอ้ยโดยสมบรูณ์ตัง้แต่ขัน้ ตอนการ

ขอเก็บเอกสาร เพือ่เตรยีมกรอกแบบฟอ รม์ใหถ้กูตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไม่สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของ

คณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข (ขอ้ 3) และ หากมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ทา่น

จําเป็นเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่

ยืน่ขอวซีา่ ทา่นไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิ

ทัง้หมด  

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทกุ

กรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที่สดุเทา่ทีจ่ะสามารถทําได ้

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้กอ่นเดนิทางกะทนัหนั อาจมี

ค่าใชจ่้ายเพิม่เพือ่ชําระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้
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3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกบัการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกต่างกนั ขอใหท้า่นทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจําชาตขิองแต่ละสาย

การบนิทีก่ําลังใหบ้รกิารทา่นอยู่ 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู ) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ 

ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่ วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ

ชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ สงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่ าประกนัภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ

บรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทาง บรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผา่น เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทวัรเ์ฉพาะสว่นที่

บรษัิทยังไม่ไดชํ้าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัรน์ี้ เป็นการชําระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทวัรไ์ม่รวมบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์วัร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง ) ในวันเริม่ทวัร ์ (วันทีห่นึง่ ) ทา่นจําเป็น

จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของทา่นถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง  

ทา่นจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระ

ค่าใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเทา่นัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก

ทา่นไม่ไดท้อ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนื่องจากเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบัตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทวัร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเทา่นัน้  

15. ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ไม่อนุญาตใหบ้คุคลทีม่คีดคีวาม คําสัง่ศาล เดนิทางออกนอกประเทศ  

สําหรับผูเ้ดนิทางทีต่ัง้ครรภ ์จําเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพือ่ตรวจสอบอายุครรภท์ีแ่น่นอน กบั วันทีเ่ดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ทา่นจําเป็น

จะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายุครรภท์ีช่ดัเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ ่หาก

อายุครรภเ์กนิ 28 สปัดาห ์จะไม่สามารถเดนิทางโดยเครือ่งบนิไดท้กุกรณี หากทา่นตัง้ครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจ

พบ สายการบนิมสีทิธิป์ฏเิสธไม่ใหท้า่นเดนิทาง 

 

 



- 18 - 
 

 
 
 
 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั ฉบบัจรงิ  มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ตํ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซํ้ากบั

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ท ัง้ชนดิมสี ีและ ชนดิใส 

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ ไม่

จําเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีวั

จดหมาย ตราประทบั (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิต่ออย่างชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธรุกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยู่ทีดุ่ลยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

5. สําเนาทะเบยีนบา้น 

6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. สําเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. สําเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอื

อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จําเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จําเป็นตอ้งแนบสําเนามาดว้ย และจําเป็นตอ้งย ืน่เอกสารสําคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** 

** จําเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเง ือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 
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แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 
สถานทีย่ ืน่คาํรอ้งวซีา่ : ศนูยย์ ืน่คาํรอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศองักฤษ อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทบัตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชัว่โมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 

ซอย สขุุมวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางดา้น 

ขวามอื สงัเกตไดง่้าย จุดนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปัจจบุัน .............................................................................................................. 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น)...................................................................................... 

3. ทีอ่ยูปั่จจบุัน (ตดิตอ่ไดส้ะดวก) ................................................................................................... 

.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ์........................... 

อาศัยในทีอ่ยูน่ี้มาเป็นเวลา (ระบชุว่งเวลาเป็นเดอืน/ปี ดไูดจ้ากทะเบยีนบา้น) .........................................  

4. สถานะการเป็นเจา้ของบา้น 

         เจา้ของ   อาศัยอยูก่ับครอบครัวของฉัน 

         เชา่ผูอ้ืน่อยู ่  อืน่ ๆ 

5. เบอรโ์ทรศัพทม์อืถอื ................................................... 

อเีมลล ์........................................................ 

6. เพศ        ชาย         หญงิ 

7. สถานภาพสมรส            โสด       สมรส           หยา่          หมา้ย           แยกกันอยู ่

8. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ........................................................................................................................ 

9. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................. 

10. หมายเลขพาสปอรต์

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

วันทีอ่อก ............................... วันหมดอาย ุ............................ สถานทีอ่อก .................................. 

พาสปอรต์เลม่เกา่ (ถา้ม)ี หมายเลข .................................................................. ............................ 

วันทีอ่อก ............................... วันหมดอาย ุ............................ สถานทีอ่อก .................................. 

11. อาชพีปจัจบุนั (การงาน/การเรยีน) กรณุาระบอุาชพี , ตําแหน่ง , หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายกุรณุา

ระบ.ุ.......................................................................................................................................

..... 

ชือ่สถานทีท่ํางาน/สถานศกึษา และที่

อยู.่........................................................................................................................................

.... 

.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ์........................... 

 เบอรโ์ทร ................................................ เบอรแ์ฟกซ ์............................................................... 

 วันทีท่า่นเริม่ตน้ทํางานกับนายจา้งนี้หรอืเริม่ธรุกจินี้ (วัน/เดอืน/ปี) ....................................................... 

1. รายไดห้ลังจากหักภาษีแลว้ตอ่เดอืน .................................... บาท/เดอืน 

รายไดป้ระจําอยา่งอืน่    บํานาญ          เบีย้เลีย้งหรอืเงนิประจําจากครอบครัว       

                                     การลงทนุ       รายไดอ้ืน่ 

      เป็นจํานวนเงนิ ................................................................ ................................... บาท/เดอืน 

      เงนิออม (ถา้ม)ี เป็นจํานวนเงนิ ................................ บาท/เดอืน 

2. ทา่นวางแผนจะใชจ้า่ยเงนิเทา่ไหรต่อนอยูส่หราชอาณาจักร ........................................................ บาท 

3. ทา่นใชจ้า่ยเงนิเทา่ไรตอ่เดอืน(รวมภาระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) ......................................................... บาท 

4. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มัคร 

ตัวผูส้มัครเอง 

มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ....................................... ความสมัพันธ ์........................................ 

5. ทา่นมบีคุคลทีต่อ้งการใหท้า่นชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิหรอืไม ่
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ไมม่ ี

ม ีออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ....................................................................................................... 

ความสมัพันธ ์......................................... 

6. ชือ่-นามสกลุ บดิา .................................................................................................................... 

สญัชาต ิ................................................. วัน - เดอืน – ปีเกดิ ..................................................... 

ชือ่-นามสกลุ มารดา ................................................................................................................ 

สญัชาต ิ................................................................................................................................. 

วัน-เดอืน-ปีเกดิ ....................................................................................................................... 

7. วซีา่ (อังกฤษ) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 

   ไมเ่คย 

เคยไดร้ับ    ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.............................. ถงึวันที ่.............................................. 

   ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.............................. ถงึวันที ่........................................................................ 

ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.............................. ถงึวันที ่........................................................................ 

วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) หรอืวซีา่ประเทศตา่งๆ ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย. 

   เคยไดร้ับ 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

8. ประเทศอืน่ ๆ ทีเ่คยเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

9. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย   เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ..................................................................  

10. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น .............................................. ความสมัพันธ.์..................................  

      

** ผูส้มคัรทุกทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด และชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ 

ประโยชนข์องตวัทา่นเอง การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็น

เพยีงตวักลางในการอํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 
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