
 

 

 

GRAND UK 9 วัน 6 คืน 
บนิลดัฟ้าโดยสายการบนิ Qatar Airways 

 

                            

                    

 

 

 

 



 

 

 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

11 เม.ย.-18 เม.ย. 20111 เม.ย. -  19 เม.ย. 2019 69,900 เด็กไม่เกนิ2ขวบ/Infant 

50% ของราคาทวัร ์

 

12,000 25  
   4 ม.ิย. – 12 ม.ิย. 2019
  

65,900 12,000 25  
*ราคานีไ้มร่วมคา่วีซา่6,000บาท* 

 

 

 

Flight Detail: 

  
 

 
 

 
 

16:00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขา

ออก4 ประตู 8 เคาน์เตอร ์QR สายการบิน กาตารแ์อรเ์วย ์ โดยมเีจา้หน้าที่

บรษิทัคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ ั่ง โหลด

สมัภาระ และออกเดนิทางสูส่นามบิน 
  19.35 น. เดนิทางสู่ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์เทีย่วบินที ่QR833   

23.25 น. เดนิทางถงึ แวะรอเปล ีย่นเคร ือ่ง  

 
01.15 น.          ออกดนิทางสู่ท่าอากาศยานเอดนิบะระ ประเทศองักฤโดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์ เทีย่วบินที ่

QR031 

06:00 น.         เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ฮีทโธรว ์กรุงลอนดอน 

ประเทศองักฤษ (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 6ช่ัวโมง 
กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
ผ่านพิธกีารประทับตราหนังสอืเดนิทางด่านตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

สัมภาระ  

QR833 BKK- DOH  19.35-23.25  

QR031 DOH- LHR 01.15-06.00+1 

QR002 LHR- DOH  20.30-06.15+1   

QR832 DOH-BKK  07.05-17.45 

วนัทีห่นึง่       กรุงเทพฯ  ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ - ทา่อากาศยานโดฮา  

วนัทีส่อง         ทา่อากาศยานโดฮา - ทา่อากาศยานนานาชาต ิฮีทโธรว ์– เมอืงเอดนิเบริก์ – ปราสาทเอดนิบะระ – 

มหาวทิยาลยัเอดนิเบอระ-หอศลิป์แหง่ชาตขิองกรุงลอนดอน -  Princess Street                            อาหารเทีย่ง,เย็น 



 

 

  08.00 น.         จากนัน้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสู่ น าท่านเขา้สู่เมอืงเอดนิเบิรก์ (Edinburgh) (ระยะทาง8กม./
23 นาท)ี  เมอืงหลวงของสก็อตแลนด ์(Scothland) ดนิแดนทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีท่ ีส่วยงาม น าท่านเดนิทางสู่ย่านเมอืง

เก่า สู่ถนนรอยลัไมล ์ (Royal Mile) ถนนสายส าคัญทีเ่ช ือ่มสู่พระต าหนักโฮล ีรู๊่ด (Palace of Holyroodhouse) 

ซึง่เป็นทีป่ระทับของพระราชนิี เวลาเสด็จเยอืนสกอตแลนด ์และเคย

เป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภา

แห่งชาตสิก็อตอันน่าภาคภูมใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย  
                                 ทางดา้นของดนิเเดนยุโรป นับว่าเป็นดนิเเดนทีส่วยงามเเละมคีวาม

น่าสนใจเป็นอย่างมากในเร ือ่งของการมาท่องเทีย่วชมความสวยงาม
ของธรรมชาต ิเเละสถาปัตยกรรมต่างๆ  โดยหนึ่งในประเทศที่มี

นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจในการไปเทีย่วชมกันอย่างมากเลย ก็ค ือที่
ราบสูงทางตอนเหนือของอังกฤษทีเ่ราเรยีกกันว่า วหิารเซนตไ์จลส์ 

(St.Giles Cathedral) น าทา่นถ่ายรูปมหาวิทยาลยัเอดนิเบิ ร์ก   

(Edinburgh University) จากนั้นไปยังหอศลิป์แห่งชาตขิอง
กรุงลอนดอน(National Gallery of  London) เป็นอีกสถานที่

หนึ่งทีไ่ม่ควรพลาดเลย หากไดม้าเทีย่วที่กรุงลอนดอน เมอืงหลวง
ของประเทศอังกฤษ เพราะภายในหอศลิป์แห่งนี้ มภีาพมากมายทีจ่ัด   
แสดงใหช้มถงึ 2,300 ภาพ ซ ึง่แต่ละภาพก็จะมปีระวัตเิป็นของตัวเอง
ทีแ่ตกต่างกันไป บางภาพยังเป็นผลงานของศลิปินระดับโลกอย่าง 

ดาวนิช,ี ปิกัสโซ่  อกีดว้ย นอกจากนี้บรเิวณรอบ ๆ หอศลิป์นั้น ยังใช ้
เป็นทีจ่ัดงานแสดงดนตรกีลางแจง้ ซ ึง่จะสับเปล ีย่นหมุนเวยีนกันมา

ตามเทศกาล และเคยเป็นสถานที่ตัง้เวลานับถอยหลัง  เพื่อเขา้สู่งานโอลมิปิก 2012 ที่อังกฤษเป็นเจา้ภาพเช่นกัน 

เ ด ินทาง สู ่  ถ นน รอย ัลไมล์  (Royal Mile) ถนนส ายส า คัญที่เ ช ื่อมสู่ พระต าหน ักโฮลี่รู๊ด  (Palace of 

Holyroodhouse) ซึง่เป็นทีป่ระทับของพระราชนิี เวลาเสด็จเยอืนสกอตแลนด ์และเคยเป็นทีป่ระทับของพระนางแมรี

แห่ง สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาตสิก็อตอันน่าภาคภูมใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย น าทา่นถ่ายรูปเขาคาล

ตนั Calton Hill นั้นเป็น 

 ภูเขาทีม่ขีนาดไม่สูงมากนัก ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมอืงเอดนิบะระ เเละเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีนั่กท่องเทีย่วใหค้วาม
นิยมในการมาเทีย่วชมความสวยงามของววิทวิทัศน์ 

เทีย่ง               รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่)  
น าท่านถ่ายรูปปราสาทเอด ินบะระ  (Edinburgh Castle) อันสง่างาม

ดว้ยท าเลทีต่ัง้บนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมอืง เคยเป็นที่
ประทับของกษัตรยิส์ก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาท ิส่วนของป้อม
ปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญ่เรยีงราย รวมทัง้ประเพณีการ

ยงิปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีทีผ่่านมา, โบสถเ์ซนต ์

มากาเร็ต สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่ 12 เพือ่ร าลกึถงึพระมารดาของกษัตริย ์
เดว ิดที่ 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชั ้นในส่วนที่เ ป็น The Palace จัดแสดง

เกี่ยวกับเร ื่องราวของราชวงศ ์แห่งสก็อต  จากนั้นน าท่านไปช็อปป้ิงที่ 
Princess Street  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า (มือ้ที2่)  

 ทีพ่กั: Holiday Inn Edinburgh City West หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 
   (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง)  
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

วนัทีส่าม  เมอืงวนิเดอร ์– ล่องเรอืRed Cruise -เมอืงอมัเบลิไซด ์-  เมอืงแมนเชสเตอร-์สนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์                                                                                                                                    

 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

หลังรับประทานอาหารเชา้ น าท่านไปยังดนิแดน ภูเขา ทะเลสาบ Windermere (ระยะทาง168กม./2.53ชม.)  เป็น

ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเขตเลคดสิทรคิ และใหญ่ทีสุ่ดในประเทศอังกฤษ ใหท่้านสัมผัสบรรยากาศ และววิ ทวิทัศน์ 
ของ Windermere ถอืไดว้่าเป็นแหล่งที่มทีวิทัศน์สวยงามธรรมชาต ิรอบทะเลทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไม ้ และดอกไมเ้ มือง

หนาวที่แลดูร่มร ื่นจากนั้น ออกเ ด ินทา งสู่เ มือง วินเดอร์เ มียร์ (Windermere) สู่เขต เลคด ิสทริค  (Lake 
District) อุทยานแห่งชาตทิีไ่ดร้ับการขนาน  นามว่าดแีละสวยทีสุ่ดของอังกฤษ ทีก่วา้งขวางและครอบคลุมทะเลสาบ
ถงึ 16 แห่ง น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ 

เทีย่ง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)  

น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื เพื่อล่องเรอืในทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ (WINDERMERE LAKE CRUISE) ซึง่เป็นเร ือ

Red Cruise โดยใชเ้วลาประมาณ30นาท ีโดยล่องเรอืจาก 
Bowness ไปย ัง เมือ งอ ัม เบิล ไซด์  (Ambleside) ชม
บรรยากาศแหล่งทีพั่กตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ด ของอุทยาน

เลคดิสทริค ท ี่กวา้งขวาง ลอ้มรอบดว้ยดว้ยทะเลสาบถงึ 16 
แห่ง ตระการตาดว้ยทวิเขา และน ้าตกต่างระดับความสูง 180 – 
3,200 ฟิต สูดอากาศบริสุทธิ์ใหเ้ต็มปอด  เมื่อท่านถงึเมอืง

อ ัมเบิลไซด์ ( Ambleside) (ระยะทาง4.5กม./9 นาที)  น า
ท่านไปยังเมอืงแมนเชสเตอร ์ อยู่ทางตอนเหนอืของประเทศ
อังกฤษ มสีโมสรโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลกคอื “แมนยู” 

หรอื “ปีศาจแดง” และมชีือ่เสยีงจากการเป็นเมอืงอุตสาหกรรม
แห่งแรกของโลก ไดก้ารยอมรับจากหลายฝ่ายว่า เป็นเมอืงรอง

ของสหราชอาณาจักร นอกจากนี ้ยังเป็นศูนย์กลางสิง่ทอ ศลิปะ สือ่ และธุรกจิขนาดใหญ่ และเป็นตน้ก าเนดิของ
วงดนตรที ีม่ชีือ่เสยีงมากมาย ทัง้ระดับทอ้งถ ิน่และระดับนานาชาตใินเมอืงแมนเชสเตอร ์มโีรงละคร ศูนย์แสดงงาน
ศลิปะ และพิพิธภัณฑจ์ านวนมาก เชญิเยี่ยมชมเมอืงแมนเชสเตอรท์ ีก่ าลังกลายเป็นแหล่งช็อปป้ิงชั้นน าดว้ย น า

ทานถ่ายรูปดา้นนอกกับสนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ สนามทีส่รา้งนักเตะเก่ง ฝีเทา้ยอดของปีศาจแดงมาหลายสมัย 
สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ทีจั่ดว่ารวยทีสุ่ดในโลก บา้นของทมีสโมสรแมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า (มือ้ที5่)  

 ทีพ่กั: Holiday Inn Edinburgh City West หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที6่) 

      จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon 
Avon) (ระยะทาง196กม./3.36 ชม.)  เมอืงทีตั่ง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ า เอ

วอน อันเป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ ยม เช็คสเปียร์ (William 

Shakespeare) กวที ีม่ชีือ่เสยีงที่สุด  ของอังกฤษ เดนิเท ี่ยวชม
เมอืงแสตรทฟอร์ด ซึง่ ร่มรืน่ไปดว้ยสวนสาธารณะ น าท่านชมบา้น

เช็คสเปียร์ (Shakespeare՚s Birthplace) และชีวิตความเป็นอ ยู่
ของกวเีอกในอดีต ชมโบสถเ์ก่าแก่ Holy Trinity แม่น ้าเอวอนอัน

เงยีบสงบ และสถานทีใ่นประวัติศาสตร์ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกับกวีเอก ผูน้ี้ 
อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ท ีร่ะลกึจากรา้นคา้มากมาย 

เทีย่ง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 

วนัทีส่ ี ่         เมอืงสแตรทฟอรด์ – บา้นเกดิเช็คสเปียร ์–  Bourton On The Water  - เมอืงคารด์ฟิฟ์ –  

                   ปราสาท คารด์ฟิฟ์ -  Cardiff City Hall                                                     อาหารเชา้,เทีย่ง,เยน็ 



 

 

น าท่านเดนิทางไปยังเมอืงเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water  ซึง่เป็นหมู่บา้นทีไ่ดรั้บการโหวตใหเ้ป็นหมู่บา้น

ทีม่คีวามสวยงามมากทีสุ่ดในอังกฤษ ดว้ยลักษณะของตัวอาคารทีม่คีวามโดด
เด่นเฉพาะ ปลูกสรา้งตัวอาคารดว้ยหนิ ซ ึง่เป็นหนิ Cotswold stone เท่านั้น 

ภายในหมูบา้นจะมแีม่น ้า Windrush ไหลผ่าน มเีป็ดหัวเขยีวสวยงามเวยีนว่าย
เต็มแม่น ้า เป็นหมู่บา้นทีม่ธีรรมชาตสิุดแสนโรแมนตคิ จากนั้นน าท่านไปยัง

เมอืงคารด์ ิฟ๊ เมอืงหลวงของประเทศเวลส)์ (ระยะทาง100กม./2.12 ชม.)   

แวะใหท้่านถ่ายรูปบริเวณดา้นหนา้ของปราสาทคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff 

Castle) บริเวณก าแพงโบราณ และเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเวลส์ 

เพราะเดมิเป็นทีพั่กของบรรดาขุนนางและผูป้กครองเมืองดว้ย จากนั้นน า
ท่านถ่ายรูปกับ Cardiff City Hall  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า (มือ้ที8่)  

 ทีพ่กั:  Radison Blu Cardiff หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 
        (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง)  

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที9่) 

น าท่านไปยัง (เมอืงบาธ) (ระยะทาง85กม./2.3 ชม.)   เมอืงที่

สมเด็จพระเจา้เอ็ดการผ์ูท้ ี่รักความสงบไดท้ าพธิีราชาภเิษก เป็น

พระมหากษัตรยิอั์งกฤษทีม่หาวหิารบาธ ในปี พ .ศ.1516 ต่อมาใน

สมัยจอรเ์จยี บาธกลายเป็นเมอืงน ้าแร่ทีเ่ป็นทีน่ิยมกันมาก ท าให ้

เมอืงขยายตัวข ึน้มากและมสีถาปัตยกรรมจอรเ์จยีทีเ่ด่นๆ จากสมัย

นั้นที่สรา้งจากหินบาธที่เ ป็นหินส ีเ หล ืองน วล สามารถเ ห็น

สถาปัตยกรรมแบบนี้ไดท้ั่วทัง้เมืองบาธ ท าใหเ้ป็นเมืองมคีวาม

สวยงาม เมอืงบาธไดร้ับการแต่งตัง้เป็นเมอืงมรดกโลก น าท่านเขา้

ชมพพิธิภณัฑน์ ้าแรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซึง่

มปีระวัตกิารคน้พบทีน่่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมอืง คอื บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบ่อน ้าแร่รอ้นคงิส ์(The 

Sacred Spring)  ส่วนทีส่อง คอื บรเิวณวัด และส่วนทีส่าม คอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กท่องเทีย่วหรอืชาวเมือง ใช ้

บรกิารน ้าแร่ซ ึง่มทัีง้สระว่ายน ้า,     บ่อน ้าแร่เย็นรอ้น-, หอ้งอบไอน ้า และส่วนทีเ่ป็น Turkish Bath น าท่านเดนิทาง

สู่  

เมอืงอเมสบวัร ี (Amesbury) (ระยะทาง40 กม./1.3 ชม.)  เมอืงชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ อยู่ทางตะวันตก

เฉยีงใตข้องกรุงลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชมทัศนยีภาพของชนบทอังกฤษ ทัง้ทุ่งหญา้อันกวา้งใหญ่

ทีส่วยงามตามเสน้ทางผ่าน 

เทีย่ง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

น า ท่ า น ช ม ก อ ง หิ น ป ร ะ ห ล า ด  ส โ ต น เ ฮ น จ์  

(Stonehenge) 1ใน 7สิ่งมหศัจรรย์ของโลก กองหิน

หรือแนวแท่งหินที่เ ป็นความ ลับด ามืดในช่วงหนึ่ง ขอ ง

ประวัติศาสตร์ แนวหินนี้ม ีขนาดมหึมาเ รีย งราย ราวๆ 3

กิโลเมตร ประกอบไปดว้ยก อ้นหินทรงสูงขนา ด ให ญ่

ประมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลม

ซอ้นกันอยู่3วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถ ึงตน้ยุคบรอนซ์ 

ใหท้่านไดเ้ก็บ  ภาพทีร่ะลกึถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

วนัทีห่า้   เมอืงบาธ – เขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั – เมอืงอเมสบวัร ี-กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์– เมอืงฮาวน์

สโลว ์                                                                                                                        อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

จากนั้นน าท่านไปยังเมอืงลอนดอน (ระยะทาง 120 กม./2 ชม.) 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม(มือ้ที1่1) 

 ทีพ่กั:  Heston Hyde Hotel หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 
    (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่12) 

 น าท่านชมกรุงลอนดอน (ระยะทาง12.6กม./55นาท)ีมหานคร

อันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปดว้ยประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นเมอืง

หลวงแห่งเครอืจักรภพ และศูนย์รวมอ านาจการปกครองของส

หราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่

สวยงามแห่งหนึ่งของโลก  น าท่านเก็บภาพความประทับใจ

สวยๆและเดนิชมววิโดยรอบ  ของ ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน 

(Tower of London) (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าเขา้ชมประมาณ14. 50

ปอนด)์ สรา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลีย่มที1่แห่งอังกฤษในปีค.ศ.

1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน มกีารขุดคู

คลองลอ้มรอบปราสาทเพื่อป้องกันระหว่าง  ก าแพงชัน้ในและนอก ปัจจุบันใชเ้ก็บมหามงกุฎและเครือ่งเพชรของ

พระราชวงศอ์ังกฤษ เป็นสถานทีแ่ห่งประวติ ิ ศาสตรท์ ีย่าวนานและมสีสัีนทัง้สยดสยองและน่ากลัว เนือ่งจากครัง้

หนึง่ท ีน่ ีเ่คยเป็นคุกและทีป่ระหารมาก่อน ใกล ้ๆ กันเป็นทีตั่ง้ของสะพาน Tower Bridge อกีสัญลักษณ์หนึง่ของ

ลอนดอน ปัจจุบันเป็น  พิพิธภัณฑซ์ึง่เป็นกลุ่มอาคารและหอคอย จากนัน้เดนิทางไป ชม หอนาฬกิาบิก๊เบน 

(BIG BEN) ของกรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ ตัง้อยู่บนหอสูง 180 ฟุต หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลา

ยาว  24 นิว้ ระฆังตหีนักถงึ 14 ตัน สรา้งขึน้โดย เอ็ดมันต ์เมคเกตต ์เดนสัิน เป็นนาฬิกาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกเป็น

ศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรนีชิ ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทางวทิยุ BBC  ลอนดอนใน

การ  ถ่ายทอดเสยีงการตรีะฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬิกาประจ าพระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ในปัจจุบัน

ใชเ้ป็นรัฐสภา อังกฤษ ตั้งอยู่ทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของพระราชวัง หอ

นาฬิกาถูกสรา้งหลังจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วันที ่16 

ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส์ แบร์รี เป็นผูอ้อกแบบ โดยมคีวามสูง 96.3 

เมตร ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึง่แขวนไว ้

บรเิวณช่องลมเหนอืหนา้ปัดนาฬิกา ตัว อาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัย

สม เ ด็จพ ระ ราชินีนาถวิกตอ เรีย  (Victorian gothic)  และบนสะพาน  

Westminster ท่านสามารถบันทกึภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) 

ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ ีสู่งท ีสุ่ดในทวีปยุโรป มคีวามสูง 135 เมตร (443 ฟุต) 

และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเท ีย่วท ีไ่ดรั้บความนยิมและเ ป็น จุด

ดงึดูดนัก ท่องเทีย่วไดอ้ย่างมาก มผูีม้าเยือนมากกว่า 3 ลา้นคน

ต่อปีจากนัน้น าท่านถา่ยรูปหนา้ วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี์ 

(Westminster Abbey) เดิมเป็นส านักสงฆ์ (แอบบี) แต่ปัจจุบัน

เป็นวัดนกิายอังกลคัินทีตั่ ้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์

ม ินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งสถาปัตยกรรม  

วนัทีห่ก      กรุงลอนดอน - ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน - สะพาน Tower Bridge- หอนาฬกิาบิก๊เบน – ลอนดอนอาย -      

                  อาคารรฐัสภา Parliament House- จตุัรสัราฟัลการ-์พระราชวงับคักิง้แฮม-ถนนอ๊อกฟอรด์         

                                                                                                                            อาหารเชา้,เทีย่ง 



 

 

ส่วนใหญ่เป็นแบบกอธคิ นอกจากหอคอยทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกอธคิ แอบบเีวสตม์นิสเตอรเ์ป็นสถานทีท่ ีใ่ช ้

ในการท าพระราชพิธบีรมราชาภเิษกและทีฝั่ง  พระบรมศพของพระ  มหากษัตรยิ์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์

ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถงึปี ค.ศ. 1556 แอบบไีดรั้บเลือ่นฐานะขึน้เป็นมหาวหิาร ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระ

ราชนินีาถเอลซิาเบธที ่ 1 แอบบกี็ไดรั้บแต่งตัง้ใหเ้ป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar) จากนัน้น าท่านถ่ายรูป

กับอาคารรฐัสภา (Parliament House) อาคารทีก่่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  มขีนาดใหญ่มาก

ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของประเทศในซกีโลกใต ้ มหีอ้งต่างๆ มากถงึ 4,500 หอ้ง พื้นท ีใ่ชส้อยกวา้งขวางถงึ 250,000 

ตารางเมตร แต่ละ  หอ้งตกแต่งอย่างทันสมัยดว้ยงานศลิปะอะบอรจิิน้หลายพันชิน้ จุดเด่นอยู่ท ีเ่สาธงขนาดใหญ่

สูงเด่นเป็นสง่า   

     ท ีใ่ชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 8 ปี  

เทีย่ง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3)  

น าผ่านชม จตุัรสัราฟัลการ์ (Trafalgar Square) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางกรุง

ลอนดอน กลางจัตุรัสนัน้มอีนุสาวรยี์ลอรด์เนลสัน วรีบุรุษ

คนส าคัญของอังกฤษ ตัง้อยู่บนเสาสูงใกล ้ๆ กันเป็นที่ตั ้ง

ของพระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้ชาลส์ท ี ่1 และป้าย

เริม่ตน้กโิลเมตรหรอืไมลท์ ี ่ 0 ทราฟัลการส์แควสยั์งเ ป็น

จุดทีนั่กท่องเท ีย่วนยิมมาถ่ายภาพ จากนัน้น าท่านชมและ

ถ่ า ย รู ป ด้ า น น อ ก  พ ร ะ ร า ช ว ัง บ ัค กิ้ ง แฮ ม  

(Buckingham Palace) ซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน”์ ก่อน

จะไดรั้บการสถาปนาเป็นพระราชวัง ประจ าราชวงศ์

อังกฤษ และผ่านชม วงเวยีนพคิคาดลิี เลสเตอรส์แควร์

รายลอ้มไปดว้ยโรงภาพยนตร์  ภายในจัตุรัสมรูีปป้ัน “ชาร์ลี  แชปปลิน” ดาราตลกในยุค

ภาพยนตรข์าวด า กลางจัตุรัสมนี ้าพุเช็คสเปียรส์รา้งเป็นอนุสรณ์ไวใ้นศูนย์กลางการละครแห่งนี้  

ทางเดินรอบๆจัตุรัสมรีอยประทับฝ่ามือของดาราฮอลลวูีด

หลายคนรวมทัง้ป้ายของบรษัิทสรา้งภาพยนตรยั์กษ์ใหญ่ของ

โล  ก จากนั้นไปยัง (มหาวิหารเซนต์พอล St. Paul’s 

Cathedral) เป็นวหิารเก่าแก่ท ีม่คีวามสวยงามมากทีสุ่ดแห่ง

หนึ่งใจกลางกรุงลอนดอน น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบ

รนดเ์นม ณ ถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford Street) เป็นย่านชือ่

ดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มคีวามยาวถงึ 1.6 กม มี

รา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชั้นน าของอังกฤษ และชอ้ปป้ิงเซ็น

เตอรม์ารวมกันอยู่บนถนนเสน้เดยีวกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

พลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท, หา้งสรรพสินคา้จอหน์หลุยส,์

หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ถงึเวลานัดหมายน า

ท่านเดนิทางกลับสู่ท ีพั่ก 

 ทีพ่กั:  Heston Hyde Hotel หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 
            (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง)  
 

วนัทีเ่จ็ด             อิสระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลือกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                

                                                                                                                                                          อาหารเชา้ 



 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ (มือ้ที ่14) 

อสิระใหท้่านท่องเท ีย่วตามอัธยาศัยเต็มวัน 
ในกรุงลอนดอน หรือรอบนอก ซึ่ง
สามารถเดนิทางไดง่้าย โดยรถไฟใต ้
ดิน Tube รถเมล์ ท ี่ครอบคลุมการ
เดนิทางทั่วกรงลอนดอนและรอบนอก 
หรือท่านจะเลอืกไปเทีย่วชมบรเิวณ
รอบนอกกรุงลอนดอน เช่น เมอืงแคม
บริดจ์ ซึ่งเป็นเมืองมหาวิทยาลัยน่า
เท ี่ย ว  ซึ่งใ ช เ้ วลาเดินทา ง จ า ก
ลอนดอนไม่เก ิน1ช่ัวโมงโดยรถไฟ 
หรอืจะไปเมอืงวนิเซอรเ์ท ีย่วชมพระราชวัง Windsor ซึง่อยู่ทางทศิตะวันตก โดยสามารถเดนิทางไป
กลับจากลอนดอนไดง่้ายๆ ดว้ยรถไฟ กรณีท ีท่่านเลอืกเทีย่วในลอนดอน จะมมีวิเซีย่มส าคัญมากมาย 
ซึง่มทีัง้เสยีค่าเขา้ชม และ ไม่เสยีค่าเขา้ชมอาท ิเช่น บรติชิมวิเซีย่ม National Museum ขึน้ลอนดอน
อาย น่ังเรอืล่องแม่น ้าเทมส ์ น่ังรถบัสเปิดประทุน Big Bus เป็นตน้  หรอืไปชอ้ปป้ิงหา้งดัง Harrods 
ไดต้ามอัธยาศัย หรอืท่านจะไปถ่ายรูปหนา้สนามบอล สแตมฟอรด์บรดิจ ์(Stamford Bridge) ซึง่เป็น
สนามฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลเชลซ ี ทีตั่ง้อยู่ท ี ่ฟูลัม ลอนดอนก็สามารถไปได ้มไีกดแ์นะน าการ
เดนิทางใหท้่าน  (อาหารเทีย่งและค ่าอิสระตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: Heston Hyde Hotel หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดนิทาง) 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่15) 

                   น าท่านเดินทางสู่สะพานมิลเลนเนียม (Millennium Bridge) 
หรอืเป็นรูจักในสะพานทางเทา้มิลเลนเนยีมแห่งเมืองลอนดอน คอื 
สะพานแขวนโครงสรา้งเหล็กส าหรับคนเดนทิ ีส่รา้งขา้มแม่น ้าเทมส์ 
เชื่อมต่อเขตแบงคไ์ซด์ (Bankside) กับเขตตัวเมือง ลอนดอน 
ตั้งอยู่ระหว่างสะพานเซาท์วาร์  (Southwark Bridge) และ
สะพานรถไฟแบล็คเฟรยีร ์(Blackfriars)สะพานมลิเลนเนยีมผ่าน

ชมโรงละครโกลบ (Globe Theater) และ หอศิลป์แบงคไ์ซด์
(Bankside) ตอนเหนือของสะพาน และผ่านชม โรงเร ียนแหง่
เมอืงลอนดอน (School of London) 

เทีย่ง              รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร Four Season (มือ้ที1่6)  

วนัทีแ่ปด          สะพานมลิเลนเนยีม- สะพานเซาทว์ารค์ -สะพานรถไฟแบล็คเฟรยีร ์-โรงละครโกลบ –หอศลิป์แบงค์

ไซด-์โรงเรยีนแหง่เมอืงลอนดอน - หา้งสรรพสินคา้แฮรร์อด – สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์                   

                                                                                                                                      อาหารเชา้,เทีย่ง 



 

 

ปิดทา้ยดว้ยการช็อปป้ิงทีห่า้งสรรพสินคา้แฮรร์อด (Harrods) สนิคา้ถูกจัดแบ่งเป็นหอ้งๆ เช่น หอ้งน ้าหอม 
หอ้งกระเป๋าแบรนดเ์นม หอ้งนาฬิกา หรอืหอ้งเครือ่งประดับ 

เดินช็อปป้ิงทีน่ ี ่เหมอืนเดนิช็อปป้ิงอยู่ในพระราชวัง เพราะ
การตกแต่งแต่ละหอ้งช่างหรูหราอลังการ โดยเฉพาะโถง
บันไดเลือ่นทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมโรมันผสมบันไดเลือ่นสไตล์

อ ียิปต์ แถมเดินอีกนิดก็จะถ ึงหา้งสรรพสินค า้ Harvey 
Nichols บนถนน  Knightsbridge  เดิน ช็อปป้ิงที่นี่ให ้

บรรยากาศเหมอืนเดนิบนแคทวอลก์ ลูกคา้นอ้ยแต่เป็นระดับ
เอกซ์คูลซีฟ สินคา้และแบรนด์ดังมีใหเ้ลือกหลากหลาย 
แฟช่ันเปรีย้วล ้ามากกว่าหา้งฯเพื่อนบา้น หลายยี่หอ้เป็นดไีซ

เนอรห์นา้ใหม่ท ีม่าแรง ถงึแมไ้ม่ไดซ้ือ้ของแต่ก็กลับออกมา
ดว้ยอาการอิม่อกอิม่ใจอารมณ์คลา้ยๆไดช้ม 

        งานศลิปะสมัยใหม่ จนถงึเวลานัดหมาย น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตฮิีทโธรว ์(ระยะทาง13กม./57   

         นาท)ี     เพื่อเช็คอนิเดนิทางกลับ 
 18:00            สนามบนินานาชาตฮิีทโธรวแ์ละรอขึน้เครือ่ง 
   20:30            น าท่านเหนิฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ Qatar Airways เท ีย่วบนิที ่QR002 

06:15            เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตโิดฮาและ แวะเปลีย่นเครือ่ง 
07:05            ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิเท ีย่วบนิ QR832 

17:45            เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

หมายเหตุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ,การจราจรหรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี่ยนโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วนั  

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่ม (ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทาง
บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหนา้ 
 
2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น  
 
3.การช าระคา่บรกิาร  
- กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท และคา่บรกิารวซี่า 6,000 บาท รวมเป็น 26,000 บาท 
(กรุณาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซีา่และส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มกับหลักฐานโอนเงนิมัดจ าค่าทัวร)์ 
 - ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืช าระ 25 วันก่อนออกเดนิทาง  

วนัทีเ่กา้        ทา่อากาศยานโดฮา – เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 

https://www.cigna.co.th/health-wellness/travel-planner-tool/london/suggestion-places#Harrods
https://www.cigna.co.th/health-wellness/travel-planner-tool/london/suggestion-places#Harvey%20Nichols
https://www.cigna.co.th/health-wellness/travel-planner-tool/london/suggestion-places#Harvey%20Nichols
https://www.cigna.co.th/health-wellness/travel-planner-tool/london/suggestion-places#Knightsbridge


 

 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3 หนา้) **กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับก่อนสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบ**  

4.การยกเลิกและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงิน
มัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวันได)้  

2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน   
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ  30 กโิลกรมั (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้ 7กโิลกรมั และค่าประกัน
วนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั MSIG 
แบบแผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้ 
- การสูญเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหตุ  
  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายุ 15-75 ปีบรบูิรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายุ 1-14 ปีบรบูิรณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายุ 76-80 ปีบรบูิรณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศผูเ้อาประกันทีม่อีายุ 1-75 ปีบรบูิรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีายุ   
76-80 ปีบรบูิรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนือ่งในประเทศไทยผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่ ีอายุ    
76-80 ปีบรบูิรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ซึ่งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนีจ้ากบริษัท  มากกว่า
ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเท ีย่ว ท ีบั่งคับใหบ้รษัิทน าเท ีย่ว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี ้ท่าน 
 สามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเติมจากเว็บไซด์ MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซื้อความคุม้ครอง
เพิ่มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

  4. ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ  
  5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
  6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
  7.ค่าวซ่ีาด่วน กรณีท่านส่งเอกสารยื่นไม่ทันวซ่ีาปกต ิประมาณ 6,900 บาท 
  8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 30 GBP ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตค่วามประทบัใจ และน า้ใจจากทา่น 
  9.ไมร่วมคา่วซี่าประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท  

 
กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซี่าและคา่บรกิารยืน่วซี่า/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 



 

 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แล้ว ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีท ีม่ผูีร่้วมคณะไม่ถงึ 25ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อ านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ   
12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย 
แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นีก้ารท า
ประกันนีจ้ากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุใน
การเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้นี ้ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์ Allianz ได ้ กรณีท่าน
ต ้ อ ง ก า ร ซื้ อ ค ว า ม คุ ้ ม ค ร อ ง เ พิ่ ม เ ติ ม ส า ม า ร ถ แ จ ้ ง ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ ม า ที่ บ ริ ษั ท ฯ  
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อ านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  
14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ 

 
** กรุณากรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลใหค้รบถว้น และส่งพรอ้มเอกสารอื่นๆทีป่ระกอบการยืน่วซีา่ใหก้บับรษิทั หลงัจาก

จองทวัร ์ก าหนดไมเ่กนิ 10 วนั เนือ่งจากควิวซี่าจะไมส่ามารถล็อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มูลยงัไมค่รบถว้น ** 

*อาจมบีางชว่งทีค่วิยืน่วซีา่มจี านวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นก าหนด 

 

กฎในการยืน่วซี่าองักฤษ 

1.ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองทีV่FS Global (เทรนดี้ ชั้น28) เพราะตอ้งพิมพ์ลายนิว้ม ือ และสแกนม่านตา 

(เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกับท่าน และด าเนนิการแจง้ท่านอกีครัง้) 



 

 

2.ตอ้งด าเนนิการนัดควิยื่นวซ่ีา ( ในการท าควิวซ่ีา เอกสารทุกอย่างของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดก่อน และทางเราจะกรอกออนไลน์

เขา้ในระบบพรอ้มทัง้จ่ายค่าวซ่ีาถงึจะสามารถทราบควิทีย่ื่นได ้

3.ระยะเวลาด าเนนิการพิจารณาของทางสถานฑูต ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยู่กับทางสถานฑูตและในระหว่างด าเนินการไม่

สามารถขอดงึเล่มหนังสอืเดนิทางเพื่อใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหตุ: ผูย้ื่นค าขอทุกคนตอ้งไปทีศู่นย์รับค าขอวซ่ีาดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายุต ่ากว่า 5 ปีตอ้งไปปรากฏตัวทีศู่นย์ดว้ย แต่ไม่

ตอ้งใหข้อ้มูลชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)  เด็กทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 ปีตอ้งมผูีใ้หญ่พาไปดว้ย และผูใ้หญ่นีจ้ะตอ้งไม่ใช่เจา้หนา้ท ีข่องวี

เอฟเอส  

เอกสารประกอบการยื่นวีซา่ประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวีซา่ 20-15 วนัท าการ 

 **ผู้เดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศูนย์ยื่นวีซา่องักฤษ ตามวนัเวลาที่นดัหมาย ** 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทูตมกีารเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซี่าอยูเ่ป็นประจ า 

.1หนงัสือเดนิทาง(Passport) เล่มปัจจุบันทีม่อีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทย หากเคยมพีาสปอรต์เล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมวีซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม กรุณาจัดส่งใหก้ับทางบรษัิท และ
น าไปแสดงกับเจา้หนา้ที ่ณ ศูนย์ยื่นวซ่ีาอังกฤษ VFS Global เพื่อง่ายต่อการอนุมัตวิซ่ีาของท่าน  
 

2.เอกสารส่วนตวั แปลภาษาอังกฤษเท่านัน้ 
  -  ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิ่มเตมิ ท่านจ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
  ( -ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร) กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ 

  -ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกุล (ถา้ม)ี 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี บดิาและ)มารดาเดนิทางไปดว้ย( จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิ่ม พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้

  -ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสูตบัิตร 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี /บดิา)มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง( จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิ่ม พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
  -ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสูตบัิตร 
  -หนังสอืยินยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิามารดา- 
   โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบิดาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง
ยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยินยอมใหบุ้ตรเดนิทาง
จากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลทีส่าม พรอ้มกบั
ยินยอมสนับสนุนค่าใชจ่้ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ ีส่ านักงานเขตอ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยู่ตาม/
) ทะเบยีนบา้นของท่านพรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์ (มารดา-ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา/โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการ
เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา 
บดิา มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ท ีท่ ีรั่บยื่นวซ่ีา-กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง 
จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดยีว 

 

3.หลกัฐานการท างาน หนงัสือรบัรองการท างาน/ทีท่ างานปัจจุบัน (วัน ก่อนยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา 30 เอกสารมอีายุ) 

3.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ท ีเ่ริม่ท างาน, และช่วงเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ 
ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบัิตงิานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจ

อย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 



 

 

 

 3.2กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ )DBD(, คัด)
(วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 90 ส าเนาไม่เกนิ 

 

 3.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศึกษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วัน ก่อนยื่นค ารอ้งขอวซีา่) 

.43  กรณีทีเ่กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

.53 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ(, หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณี

ท ีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ี จ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ่้ายจากสาม(ีSponsor Letter) ระบุชือ่-สกุล    วัน เดอืน ปี

เกดิ ของสามแีละบุตร ท ีม่คีวามสัมพันธร่์วมกันจดหมายชีช้ ีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ 

.63 กรณีกจิการทีไ่ม่ได้จดทะเบียน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชีพอสิระ Freelance, ธุรก ิจขายสินคา้ออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสาร

ประกอบ อาท ิรูปถ่ายรา้น, สัญญาเช่า, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  จดหมาย ชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ 

4.หลกัฐานการเงนิ  

 4.1กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า (บัญชีส่วนตัว) 

รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 3 เดอืน )กรุณาเลอืกบัญชที ีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชที ีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้ (ออก สม ่าเสมอ-และมี

ยอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ่้ายได ้

อย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่ท่านเดนิทางกลับสู่ภูมลิ าเนา และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร )Bank Certificate( 
ซึง่ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกัน Statement ขา้งตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงนิ Euro เท่านัน้ 

 

 

 4.2ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง Sponsor 
Letter และขอหนังสือรับรองสนับสนุน/ค่าใชจ่้ายจากทางธนาคารเท่านั ้น โดยใหบุ้คคลที่เป็นผูส้นับสนุน Sponsor  
ด าเนินการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank 

Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญชSีponsorและระบุชือ่ผูเ้ดนิทางผูท้ ี่/
 ไดรั้บการสนับสนุน(เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกับพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านัน้)  กรุณา
ยื่นขอจากธนาคารล่วงหนา้ บางแห่งอาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน 

 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ไม่สมบูร ์Bookbank  หรอืมปีระวัตกิารเดนิบัญชไีม่ครอบคลุมตามเงือ่นไขที่

ก าหนด ท่านจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเท่านัน้ (Bank Statement) 
 

กรุณาปรบัสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สุด ครอบคลุมภายใน วนั ก่อนวนันดัหมายยืน่วซีา่ 5-3 

 **สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 
5.เงือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วซี่าประเทศองักฤษ 
เพื่อประโยชนใ์นการยื่นวซ่ีา กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยื่นวซ่ีาทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ เนือ่งจาก
บรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวซ่ีา และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/
ขอ้มูลส่วนตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็นจรงิ/ท่านอาจถูก
ปฏเิสธวซ่ีา หรอือาจส่งผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพิจารณาเอกสารล่าชา้มากยิ่งขึน้ 
 

เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์และจัดส่งใหเ้จา้หนา้ท ีแ่ผนกวซ่ีาทันท ี
)ภายใน  (5-3หากด าเนนิการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวซ่ีา บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทุกกรณี 

การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว่้าท่าน
จะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนยีมทีท่่านไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 

หากถูกปฎเิสธวซ่ีา และมคีวามประสงคท์ ีจ่ะยื่นค ารอ้งขอวซ่ีาใหม่ ผูส้มัครตอ้งช าระค่าธรรมเนยีมใหม่ทุกครัง้ 
 สถานทูตอาจมกีารสุ่มเรยีกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามทีส่ถานทูต

นัดหมาย( โปรดแต่งกายสุภาพ) ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ท ีเ่พื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัง้ช่วยประสานงาน



 

 

กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิ่มเตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่านจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวใหก้ับทางบรษัิท เพื่อน าส่งสถานทูตเช่นกัน 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซ่ีาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวซ่ีาของท่าน 
เนือ่งจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 
 

เอกสารทุกฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซี่า กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบูรณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
  

 

แบบฟอร์มกรอกขอ้มลูส าหรับย่ืนวซีา่ประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 15-20 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศูนย์ย่ืนวซีา่องักฤษ ตามวนัเวลาที่นัดหมาย ** 

 
กรุณากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชนใ์นการยื่นวซ่ีาของท่าน (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชือ่ - นามสกุล (MISTER , MRS , MISS , MASTER)   .............................................................................. 

2. ชือ่ - นามสกุล เดมิ (หากม ีโปรดระบุ) ................................................................................................... 

 เหตุผลทีเ่ปลีย่น (เช่น สมรส ฯลฯ) ...............................  เปลีย่นเมือ่วันที ่(วัน/เดอืน/ปี) ....................... 

3. วัน/เดอืน/ปี เกดิ ..........................................  อายุ ............... ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 

4. ท ีอ่ยู่ปัจจุบัน  ................................................................................................................................ 

ต าบล .................... อ าเภอ .................... จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย์ 

โทรศัพทบ์า้น .............................................................  มอืถอื ............................................................... 

5.บา้นทีอ่ยู่ ปัจจุบัน ท่านอาศัยมากีปี่  ....................................... 

6. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)  สมรส(ไม่จดทะเบยีน)  หย่ารา้ง   ม่าย 

7.ชือ่-สกุล บดิา ................................................ และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานทีเ่กดิ................. 

8.ชือ่-สกุล มารดา ............................................. และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานทีเ่กดิ.................. 

9.ในกรณีสมรส โปรดระบุขอ้มูลของคู่สมรส และบุตรของท่าน ไดแ้ก่ ชือ่-สกุล,วัน/เดอืน/ปี เกดิ เลขทีพ่าสปอรต์ 

สถานทีเ่กดิ 

1.ชือ่-นามสกุล ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ ........................ 

เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสัมพันธ ์............................. 

2.ชือ่-นามสกุล ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ ......................... 

 เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสัมพันธ ์............................. 

3.ชือ่-นามสกุล ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ .........................  

เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสัมพันธ ์.............................. 

10.ท่านม ีPassport หนังสอืเดนิทางเล่มเก่าหรอืไม่ (ถา้มกีรุณาระบุรายละเอยีด) 



 

 

- เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอายุ ............ สามารถถอืมาวันยื่นวซ่ีาไดห้รอืไม่  ........... 

- เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอายุ ............ สามารถถอืมาวันยื่นวซ่ีาไดห้รอืไม่  ........... 

11.ประวัตกิารเดนิทางไปต่างประเทศภายใน 10 ปีท ีผ่่านมา  

1.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ท ีเ่ดนิทางไป ..................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

2.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ท ีเ่ดนิทางไป ...............................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง ................ 

3.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ท ีเ่ดนิทางไป ................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

4.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ท ีเ่ดนิทางไป ................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

5.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ท ีเ่ดนิทางไป ................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

6.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ท ีเ่ดนิทางไป ................................จุดประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

12. บุคคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกัน   กรุณาระบุ 

ชอื-สกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ์.............................. 

13.ท่านเคยท างานเหล่านีห้รอืไม่ (ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ) .................... 

14.อาชพีปัจจุบัน (กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นสมบูรณ์) ........................................................... 

ต าแหน่งงาน/คณะ สาขาวชิาทีเ่รยีน (ตรงกันกับหนังสอืรับรองทีท่่านใชย้ื่นสถานทูต) .................................... 

ลักษณะ/รายละเอยีดของงานทีป่ฏบัิต ิ.................................................................................................... 

ชือ่บรษัิท/ทีท่ างาน/ชือ่รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ..........................................................................  

ทีอ่ยู่เลขที ่........................ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน .......................................... 

ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................ 

รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพทท์ ีท่ างาน ................................ อเีมล ์................................................ 

15.วันทีเ่ริม่ตน้ท างาน (ตรงกันกับหนังสอืรับรองการงาน โปรดระบุ วัน/เดอืน/ปี)  .................................................. 

16.รายไดต่้อเดอืน (ตรงกันกับหนังสอืรับรองการงาน) ............................................บาท  

17.อาชพี/รายไดเ้สรมิ นอกเหนอืจากอาชพีหลัก ถา้ม ี(กรุณาระบุรายละเอยีด)  .................................................... 

18.ค่าใชข้องท่านทัง้หมด ต่อเดอืน  .................................... บาท 

19.รายไดท้ ีท่่านใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ่้ายต่างๆ ต่อเดอืน  ..........................  บาท 

20.ท่านมหีลักทรัพย์ส่วนตัวนอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เช่น พันธบัตร, สลาก, หุน้, ใหเ้ช่า ฯลฯ (ถา้มกีรุณาระบุ) 

.................................................................   รวมเป็นจ านวนเงนิ  ............................................. บาท 

21.มเีงนิยอดคงเหลอืในบัญชเีงนิฝากออมทรัพย/์สะสมทรัพย์ เป็นจ านวนเงนิเท่าไหร่ ……………………………….. บา 

22.ภายใน 10 ปีท ีผ่่านมา ทา่นเคยไดร้บัวซี่าองักฤษ หรอืไม่ 



 

 

  ไม่เคย  เคย โปรดระบุประเภทวซ่ีา ...................  วัน/เดอืน/ปี ท ีไ่ดรั้บการอนุมัตวิซ่ีา

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

23.ภายใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ ........ คร ัง้ (โปรดระบุ) 

ประเภทวซ่ีาทีไ่ดรั้บ ................. วัน/เดอืน/ปี ท ีอ่นุมัตวิซ่ีา .................  วัน/เดอืน/ปี หมดอายุวซ่ีา ..................... 

ท่านเดนิทางออกจากประเทศไทยในวันที ่....................... และเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษในวันที ่....................... 

24.ภายใน 10 ปีท ีผ่่านมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซี่าองักฤษ หรอืไม่ 

    ไม่เคย  เคย โปรดระบุเหตุผล.............................................................. 

                                 วัน/เดอืน/ปี ท ีโ่ดนปฏเิสธ ...................................................... 

25.ภายใน 10 ปีท ีผ่่านมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซี่า เขา้ประเทศอืน่ๆ (นอกเหนอืจากประเทศอังกฤษ) หรอืไม่ 

    ไม่เคย  เคย โปรดระบุเหตุผล ............................................................. 

                                      วัน/เดอืน/ปี ท ีโ่ดนปฏเิสธ.................................................. 

26. ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

  ตัวผูข้อวซ่ีาเอง  มผูีอ้ ืน่ออกค่าใชจ่้ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

    เช็คเดนิทาง  กรุณาระบุชือ่ .......................................................... 

       บัตรเครดติ  ความสัมพันธ ์.........................................................   

       เงนิสด   เหตุผล ................................................................ 

 

 หากจัดส่งเอกสารใหกั้บแผนกวีซ ่าล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ ่าจากทาง

สถานทตู         กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บรษัิทขอสงวน

สทิธิไ์มรั่บผิดชอบทกุกรณี!! 
 

เมื่อทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าคา่ทัวร์เรียบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรับยื่นวซ่ีา (เอกสารแนบทา้ย

โปรแกรมทัวร)์ 

- จัดส่งใหเ้จา้หนา้ท ีบ่รษัิทฯ เพื่อท าการส่งชือ่ยื่นค ารอ้งขอรับคิววีซ่า ภายใน 3 วัน หลังจากท่าน

ช าระเงนิมัดจ าค่าทัวร ์

- กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลทีท่่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารท ี

จะใชย้ื่นสถานทูต เนือ่งจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าส่งสถานทูตผ่านระบบ 

ออนไลน ์หากน าส่งขอ้มูลทีไ่ม่สอดคลอ้งกับความเป็นจรงิ อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวซ่ีา 

- หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของ 

ท่านใหชั้ดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก่ ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ 

และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

เมื่อทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วีซา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ 

- กรุณาจัดส่งหนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยื่นวซ่ีาใหก้ับบรษัิทฯ อย่างชา้ไม่ 

เกนิ 2 สัปดาห ์ก่อนถงึวันนัดหมายยื่นวซ่ีา 

- ท่านจ าเป็นตอ้งน าส่งหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า เพื่อใหส้ถานทูตดูประวัตกิารเดนิในช่วงทีผ่่านมา 



 

 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิีซา่เป็นดลุพนิิจของทางสถานทตู บริษัทฯไม่มีสว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้

บริษัทเป็นเพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้ริการ และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นั้น  
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