
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

วนัทีห่นึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศ
สิงคโปร์                                 (-/-/-) 

16.30 น. ขอเชิญคณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู
ทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

20.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines 
เท่ียวบินท่ี SQ983  

  ** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ืองบิน ** 
23.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสิิงคโปร์ชางง ีเมอืงสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ** เพือ่เปลีย่นเคร่ือง ** 
 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์  - ท่าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ เมือง
แมนเชสเตอร์ ประเทศองักฤษ - เมอืงแมนเชสเตอร์ - วหิารแมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ด - เมอืงลเิวอร์พูล 
- สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ - เดอะ ทรี เกรซ - ย่านอลัเบิร์ต ดอ็กค์                        (-/-/-)      

02.05 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน Singapore 
Airlines เท่ียวบินท่ี SQ052 

  ** ใช้เวลาบินประมาณ 13 ช่ัวโมง 25 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ืองบิน ** 
08.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร์ เมอืงแมนเชสเตอร์ ประเทศองักฤษ 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงแมนเชสเตอร์ (Manchester) ตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศองักฤษ จดัเป็นเมืองใหญ่และมีประชากร
มากอนัดบัสองรองจากเมืองลอนดอน แมนเชสเตอร์ติดต่อกบัท่ีราบเชชเชอร์ทางทิศใต ้ติอต่อกบัเทือกเขาเพนไนน์ทางทิศ
เหนือและทิศตะวนัออก เมืองน้ีขยายตัวและเจริญรุ่งเรืองจากการผลิตส่ิงทอในช่วงการปฏิวติัอุตสาหกรรม ส่งผลให้
แมนเชสเตอร์กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั วิหารแมนเชสเตอร์ (Manchester Cathedral) สร้างข้ึนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1215 โดยบารอนโร
เบิร์ต เกรสเล็ต เจา้ของคฤหาสน์แมนเชสเตอร์ สั่งให้สร้างข้ึนมาขา้งกบัท่ีพกัของเขา เพ่ือใชเ้ป็นโบสถป์ระจ าเขตศาสนาของ
เมืองแมนเชสเตอร์ ก่อนท่ีจะผา่นวนัเวลาและไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกัจากระเบิดในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนงานไมต้่างๆ 
ท่ีงดงามของตวัอาคารแห่งน้ีถูกท าลายไปหมด และไดมี้การบูรณะข้ึนมาในช่วงหลงัสงครามโลก จึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบยคุ
กลางของประเทศองักฤษท่ีงดงาม และมีการตกแต่งดว้ยงานไมแ้กะสลกัแบบเมืองเหนือของประเทศองักฤษ แต่ก็น่าเสียดาย
เม่ือในปี ค.ศ. 1996 ไดถู้กลอบวางระเบิดจากผูก่้อการร้าน ไออาร์เอ ท าใหต้อ้งมีการบูรณะใหม่อีกคร้ัง แต่ปัจจุบนันั้นก็กลบัมา
สวยงามดัง่เดิมและใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งเป็นส่วนหน่ึงของ Church of England ท่ีหากมาถึงประเทศองักฤษ 
ตอ้งมาเยีย่มเยอืนอีกดว้ย 
 น าท่าน เข้าชม สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) ของสโมสร แมนยฯู ท่ีจดัวา่เป็นสโมสรฟุตบอล
ร ่ ารวยท่ีสุดในโลก เป็นสนามท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศองักฤษ สามารถรองรับแฟนบอลไดม้ากถึง 76,212 คน เป็นรอง
จากสนามเวมบลีย ์สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติองักฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 11 
ของยโุรปนอกจากนั้นยงัเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษท่ี ยฟู่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว ท่ีรวบรวมประวติัความเป็นมาตั้งแต่เร่ิม
ก่อตั้งสโมสร และ ยงัมีส่ิงของถว้ยรางวลัต่างๆ จดัแสดงโชวอ์ยูด่ว้ย อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกภายในร้านเม
กะสโตร์ ** รอบของการเข้าชมภายในสนามฟุตบอล และ ส่วนของพพิิธภัณฑ์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึน้อยู่
กับสถานการณ์เป็นส าคัญ กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรม
เป็นเข้าชม สนามฟุตแอนฟิลด์ (สนามใด สนามหนึ่ง) เป็นการทดแทน ตามความเหมาะสม หรือ กรณีทีไ่ม่สามารถเข้าชมได้ทั้ง 
2 สนาม ไม่ว่ากรณีใดกต็าม เช่น วนัทีม่กีารแข่งขัน วนัทีม่กีารเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน หรือ เหตุผลใด เหตุผลหนึ่งก็
ตาม ซ่ึงนอกเหนือการควบคุมของบริษัท และ ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย 
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กบัท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนีท้างบริษัทจะ
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นส าคญั ** 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองถ่ินก าเนิดของวงดนตรีส่ีเต่าทองหรือ
เดอะบีทเทิล (The Beatles) ท่ีโด่งดงัและมีช่ือเสียงกอ้งโลก ในทางประวติัศาสตร์ของมณฑลเดิมลิเวอร์พูลเป็นส่วนหน่ึงของ
แลงคาสเชอร์ ความรุ่งเรืองของเมืองลิเวอร์พูล มาจากการเป็นเมืองท่าส าคญัในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 การติดต่อคา้ขายกบั
แคริบเบียน , ไอร์แลนด์ และแผ่นดินใหญ่ยโุรป และความสะดวกในการติดต่อคา้ขายกบัการคา้ทาสขา้มมหาสมุทรแอตแลน
ติค (Atlantic Slave Trade) ยิ่งท าใหเ้ศรษฐกิจเติบโตมากยิ่งข้ึน ภายในตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 กวา่ 40% ของการคา้ขายในโลก
ตอ้งผา่นเมืองท่า อยา่งเมืองลิเวอร์พลูแห่งน้ี ท าใหเ้มืองลิเวอร์พลูกลายเป็นเมืองส าคญัท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศองักฤษ ได้รับ
การขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ (Anfield Stadium) สนามเหยา้ของทีมสโมสรลิเวอร์พลู ยอดทีมแห่ง
ถ่ินเมอร์ซ่ีไซด์ เปิดใชง้านเม่ือปี ค.ศ. 1884 โดยมีจอห์น ออร์เรลล ์เป็นเจา้ของ และผูบุ้กเบิก ซ่ึงสังเวียนดงักล่าวอยูติ่ดๆ กบั
สวนสาธารณะแสตนล่ีย ์พาร์ค และนดัประเดิมสนามนดัแรกคือ เป็นการพบกบัระหวา่งเอิร์ลสทาวน์ กบัเอฟเวอร์ตนั เม่ือวนัท่ี 
28 กนัยายน 1884 และก็เป็น "ทอฟ่ีเมน" ถล่มไป 5-0 สนามแอนฟิลด์ เคยให้สโมสรร่วมเมืองอยา่งเอฟเวอร์ตนัเช่าเพ่ือใชใ้น
การฝึกซ้อม และท าการแข่งขนัจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1892 แต่เอฟเวอร์ตนัก็ยา้ยออกไปใชส้นามของตวัเองโดยตั้งช่ือกูดิสัน 
ปาร์ค เน่ืองจากความขดัแยง้กนัในเร่ืองค่าเช่า ส่งผลให้ จอห์น โฮลด้ิง เจา้ของสนามแอนฟิลด์จึงตดัสินใจสร้างทีมใหม่ข้ึนมา
เพ่ือเล่นท่ีสนามแห่งน้ี ซ่ึงก็คือสโมสรลิเวอร์พูล ช่วงเวลานั้นแอนฟิลด์สามารถรองรับแฟนบอลไดป้ระมาณ 60,000 คน และมี
ความจุ 55,000 ท่ีนัง่ จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1990 เทเลอร์ รีพอร์ต รายงานเหตุการณ์การถล่มของอฒัจนัทร์ท่ีสนามฮิลส์โบโร่ ท าให้
พรีเมียร์ลีกจึงมีค าสัง่ใหทุ้กสนามเปล่ียนจากอฒัจนัทร์ยนืเป็นแบบนัง่ทั้งหมดในฤดูกาล 1993-94 ความจุจึงลดลงเหลือ 45,276 
ท่ีนัง่ อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกภายในร้านเมกะสโตร์ ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชมภายในสนามฟุตบอล และ 
ส่วนของพพิธิภัณฑ์ ซ่ึงบริเวณนี ้อาจไม่สามารถเข้าชมได้ เนื่องจาก เช่น วนัทีม่กีารแข่งขัน วนัทีม่กีารเตรียมความพร้อมก่อน
การแข่งขัน หรือ เหตุผลใด เหตุผลหนึ่งก็ตาม ซ่ึงนอกเหนือการควบคุมของบริษัท และ ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ ค่าบัตร
เข้าชม ท่านละ ประมาณ 20 ปอนด์ หรือ ค านวน เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 800 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร และ 
จ าเป็นต้องตรวจสอบรอบทีว่่างอกีคร้ัง โดยทั้งนี ้คณะทวัร์จ าเป็นต้องด าเนินไปตามระบุทั้งหมด **  
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั เดอะ ทรี เกรซ (The Three Graces) อาคารเก่าแก่ 3 หลงั สญัลกัษณ์ของเมืองลิเวอร์พลู ซา้ยมือ
สุด คือ ท่ีท าการของการท่าเรือลิเวอร์พูล (Port of Liverpool Building) อาคารกลาง คือ อาคารของบริษัทเดินเรือคูนาร์ด 
(Cunard Building) ส่วนขวามือสุด คือ อาคารส านกังาน สร้างดว้ยคอนกรีตแบบหลายชั้นอาคารแรกท่ีสร้างในประเทศองักฤษ 
(Royal Liver Building)  
น าท่านเดินทางสู่ ย่านอลัเบิร์ต ดอ็กค์ (Albert Dock) หรือ ท่าเรืออลัเบิร์ต ด็อกซ์ (Albert Dock Port) เป็นช่ือของยา่นตึกอิฐแดง
เก่าแก่สวยงาม อาคารเหล่าน้ีเป็นอาคารเก่าแก่ท่ีก่อสร้างดว้ยอิฐปูนแห่งแรกๆในประเทศองักฤษ โดยเปิดใชง้านโดยเจา้ชาย
อลัเบิร์ต ในปี ค.ศ. 1846 เพ่ือใชเ้ป็นท่าเรือและโกดงัขนถ่ายสินคา้ โดยหลงัจากท่ีปิดท าการจากการเป็นท่าเรือ ก็ไดรั้บการ
ปรับปรุงใหม่จนกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัในเมืองลิเวอร์พลู  

  ** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแก่การเดนิทางท่องเทีย่ว โดยมหีัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า ** 
 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั Best Western Everglades Park Hotel, Liverpool หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงลเิวอร์พูล - หมู่บ้านไบบูลร่ี - เมอืงกลอสเตอร์ - อาสนวหิารกลอสเตอร์ - เมอืงบริสตอล - สะพานแขวนคลฟิฟ์ตนั - โบสถ์
เซนต์แม่ร่ี เรดคลฟิฟ์                             (B/-/D)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบูลร่ี (Bibury Village) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นหมู่บา้นเลก็ๆตั้งอยูใ่นแควน้กลอส
เตอร์เชอร์ เขตคอทส์โวลส์ จดัวา่เป็น หมู่บ้านที่สวยที่สุด ในประเทศอังกฤษ (The Most Beautiful Village in England) เป็น
หมู่บา้นน่ารัก มีลกัษณะบา้นท่ีเป็นกระท่อมเก่าแก่ เรียกวา่เป็นแบบฉบบับา้นของประเทศองักฤษโดยแท ้สร้างข้ึนเม่ือศตวรรษ
ท่ี 17-18 และยงัคงรักษาสภาพให้คงอยูจ่ากอดีตไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีแม่น ้ าสายเล็กๆช่ือวา่ แม่น ้ าโคน (Coln River) ซ่ึงมีน ้ าใส
ไหลผ่านหมู่บา้น โดยบา้นแต่ละหลงัจะตกแต่งหนา้บา้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบองักฤษตามฤดูกาล แต่ท่ีมีช่ือเสียงและสวยงาม
มากท่ีสุดคือ ดอกกุหลาบองักฤษ อนัเป็นท่ีมาของ “กุหลาบอังกฤษ” ** การเบ่งบานของดอกกุหลาบอังกฤษให้ชมความ
สวยงาม ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศเป็นส าคัญ โดยโปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม กรณีคณะไม่
สามารถชมได้ ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคนืค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กบัท่านได้ทุกกรณี 
เนื่องจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนีท้างบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นส าคญั ** 

  ** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแก่การเดนิทางท่องเทีย่ว โดยมหีัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกลอสเตอร์ (Gloucester) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาที) เป็นเมืองท่ีมีฐานะเป็นนครและ
เมืองหลวงของมณฑลกลอสเตอร์เชอร์ (Gloucestershire) ในภาคการปกครองตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศองักฤษ ตั้งอยูท่าง
ติดกบัชายแดนของประเทศเวลส์ และตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ าเซเวร์ิน เมืองกลอสเตอร์ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 48 โดยจกัรวรรดิโรมนั ในช่ือ 
“Glevum” และไดรั้บพระบรมราชานุญาต ให้เป็นเมืองคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1155 โดยสมเด็จพระเจา้เฮนรีท่ี 2 ทางดา้นเศรษฐกิจ
กลอสเตอร์เป็นเมืองอุตสาหกรรมการบริการ และมีความส าคญัทางดา้นการเงินและทางดา้นธุรกิจโดยเป็นท่ีตั้งของธนาคาร
เชลทแ์นม รวมไปถึงเป็นเมืองท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการบินอีกดว้ย 
น าท่าน เข้าชม อาสนวหิารกลอสเตอร์ (Gloucester Cathedral) เพื่อตามรอยนวนิยายช่ือดงัระดบัโลก แฮร์ร่ี พอตเตอร์ (Harry 
Potter) ภายในวิหารแห่งน้ีถูกเลือกให้เป็นฉากส าคญัในภาพยนตร์ ภาค 1 , 2 และ 6 โดยจุดท่ีใชถ่้ายท าคือบริเวณทางเดิน
ภายในรอบของวหิาร ในภาค 1 มีฉากระเบียงทางเดินไปหอคอยของศาสตราจารยก์ริฟฟินดอร์ โดยสุดทางมีประตูท่ีทีมงานเอา
รูปสุภาพสตรีอว้นมาจดัฉากไว ,้ ฉากท่ีแฮร์ร่ีฯกบัรอนฯรู้ว่าเฮอร์ไมโอน่ีฯก าลงัตกอยู่ในอนัตราย, ฉากโทรลล์ก าลงัไปห้อง
อาบน ้ าหญิง, ฉากแฮร์ร่ีฯกบัรอนฯหลบมุมอยูบ่ริเวณหอ้งน ้ าโบราณ (The Lavatorium) และในภาค 6 มีฉากท่ีศาสตราจารยม์กั
กอนนากัล แจ้งพวกนักเรียนในโรงเรียนฮอกวอตส์ให้เดินไปหาห้องเรียนของตนเอง และ ฉากท่ีแฮร์ร่ีฯแอบได้ยินว่า



 

 
 

ศาสตราจารยส์เนปฯท าปฏิญาณไม่คืนค า ขณะหลบมุมอยูบ่ริเวณหอ้งน ้ าโบราณ (The Lavatorium) ** อาสนวิหารกลอสเตอร์ 
อาจไม่สามารถเข้าชมได้ เช่น วนัที่มีการเตรียมจัดพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา วันที่มีพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา หรือ เหตุผลใด 
เหตุผลหนึ่งก็ตาม ซ่ึงนอกเหนือการควบคุมของบริษัท และ ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระล่วงหน้ากับผู้แทน
เรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนีท้างบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นส าคญั ** 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบริสตอล (Bristol) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ตั้งอยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ
องักฤษเป็นเมืองท่ีประชากรมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 ของประเทศองักฤษและอนัดบั 8 ของสหราชอาณาจกัร โดยเมืองบริสตอล 
เป็นหน่ึงในเมืองหลกัของประเทศองักฤษตะวนัตกเฉียงใต ้เป็นเมืองท่ีมีสีสนัผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมและศิลปะ มีศิลปิน
ช่ือดงัหลายต่อหลายคน มีการจดังานเทศกาลต่างๆ เต็มไปดว้ยสีสันและความร่ืนเริงดว้ยภาพยนตร์ ดนตรี การเตน้ เทศกาล
บอลลูนลอยฟ้า และสวนสตัวป่์าท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมท่ีรุ่งเรือง 
น าท่าน ผ่านชม สะพานแขวนคลิฟฟ์ตัน (The Clifton Suspension Bridge) สร้างดว้ยหินอ่อนซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองบริ
สตอล ซ่ึงสะพานแขวนแห่งน้ีนอกจากจะใชข้า้มแม่น ้ าเอวอนแลว้ยงัเป็นสถานท่ีท ากิจกรรมทางวฒันธรรมของเมืองบริสตอล  
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั โบสถ์เซนต์แม่ร่ี เรดคลฟิฟ์ (St. Mary Redcliffe Church) โบสถส์ไตลบ์าร็อคท่ีสวยท่ีสุดแห่ง
หน่ึงในเมืองบริสตอล ใชเ้วลาสร้างนานร่วม 300 ปี ตั้งแต่ช่วงศตวรรษท่ี 12 ไดรั้บการบูรณะในศตวรรษท่ี 15 มียอดหอคอย
แหลมสูงถึง 90 เมตร เม่ือควีนอลิซาเบธไปเยี่ยม เมืองบริสตอล ในปี ค.ศ. 1574 ควีนอลิซาเบธ ท่ี 1 กล่าววา่ "ท่ีน่ี เป็นโบสถท่ี์
สวยท่ีสุดในประเทศองักฤษ"  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี) 
 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั Best Western The Gables Hotel, Bristol หรือเทยีบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี่ เมืองบริสตอล - เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน ้าโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวร่ี - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมือง
ลอนดอน                    (B/-/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองท่ีมีฐานะนครในมณฑลซอมเมอร์เซ็ทในภาค
การปกครองตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศองักฤษ เมืองบาธไดรั้บพระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิ
ซาเบธท่ี 1 ในปี ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็นเทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตวัเมืองบาธตั้งอยูเ่นินหลายลูกในหุบเขาของแม่น ้ าเอ
วอนในบริเวณท่ีมีน ้ าพรุ้อนธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของโรมนั ผูส้ร้างโรงอาบน ้ าโรมนัโบราณ (Roman Baths) และวดัโดย



 

 
 

ตั้งช่ือเมืองว่า “Aquae Sulis” เมืองบาธเป็นสถานท่ีท่ีสมเด็จพระเจา้เอ็ดการ์ดผูรั้กสงบท าพิธีราชาภิเษกเป็นพระมหากษตัริย์
องักฤษท่ีมหาวิหารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมยัจอร์เจีย เมืองบาธกลายเป็นเมืองน ้ าแร่ท่ีไดรั้บความนิยมกนัมาก ซ่ึงท าให้
เมืองบาธขยายตวัมากข้ึนและมีสถาปัตยกรรมจอร์เจียท่ีเด่นๆ จากสมยันั้นท่ีสร้างจากหินบาธท่ีเป็นหินสีเหลืองนวลสวยงาม
เป็นเอกลกัษณ์ ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณดา้นหน้าของ โรงอาบน ้าโรมันโบราณ (Roman 
Baths) ถือเป็นโรงอาบน ้ าโรมนัขนาดใหญ่ในสมยัโบราณท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละดูแลเป็นอยา่งดี ซ่ึงโรงอาบน ้ าของท่ีน่ีอยูต่  ่า
กว่าระดับพ้ืนถนนในปัจจุบัน ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลกัๆ 4 โซนด้วยกัน ตั้ งแต่โซน Sacred Spring, Roman Temple, 
Roman Bath House และ Museum ซ่ึงแหล่งน ้ าแร่แห่งน้ีถูกคน้พบตั้งแต่สมยัชาวโรมนับุกเขา้มายดึเกาะองักฤษ เป็น 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยท์างธรรมชาติของทางตะวนัตกอีกดว้ย ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชมส าหรับเด็ก ท่านละ ประมาณ 14  ปอนด์ หรือ 
ค านวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 560 บาท / ผู้ใหญ่ ท่านละ ประมาณ 15 ปอนด์ หรือ ค านวณเป็นเงินไทย ท่านละ 
ประมาณ 600 บาท ขึน้อยู่กับประเภทของบัตร และ จ าเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจ ากัดจ านวนผู้เข้าชมในแต่ละวนั
ได้ ** 
** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแก่การเดนิทางท่องเทีย่ว โดยมหีัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวร่ี (Salisbury) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาที) ประเทศองักฤษ เป็นท่ีตั้งของ
อนุสาวรียอ์นัลึกลบั เสาหินสโตนเฮน้จ ์ 
น าท่าน เข้าชม ในร้ัวอาณาเขตที่ตั้งของ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) ได้รับการคัดเลือกจากองค์กร New 7 
Wonders ให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่
กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ในบริเวณตอนใตข้องเกาะองักฤษ ซ่ึงไม่มีใครทราบวตัถุประสงคใ์นการสร้างอยา่งชดัเจน ตวัอนุสรณ์
สถานประกอบดว้ยแท่งหินขนาดยกัษ ์112 กอ้น ตั้งเรียงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แท่งหินบางอนัตั้งข้ึน บางอนัวางนอนลง 
และบางอนัก็ถูกวางซอ้นอยูข่า้งบน นกัโบราณคดีเช่ือวา่กลุ่มกองหินน้ีถูกสร้างข้ึนจากท่ีไหนสักแห่งเม่ือประมาณ 3000 - 2000 
ปีก่อนคริสตกาล กล่าวคือ การหาอายจุากคาร์บอนกมัมนัตรังสีเม่ือ พ.ศ. 2551 เผยใหเ้ห็นวา่หินกอ้นแรกถูกวางตั้งเม่ือประมาณ 
2400 - 2200 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะท่ีทฤษฎีอ่ืนๆ ระบุวา่กลุ่มหินท่ีถูกวางตั้งมาตั้งแต่ก่อนหนา้นั้นถึง 3000 ปีก่อนคริสตกาล
นกัวทิยาศาสตร์และนกัประวติัศาสตร์ต่างสงสยัวา่ คนในสมยัก่อนสามารถยกแท่งหินท่ีมีน ้ าหนกักวา่ 30 ตนั ข้ึนไปวางเรียงกนั
ไดอ้ย่างไร ทั้งๆท่ีปราศจากเคร่ืองทุ่นแรงอย่างท่ีเราใชอ้ยู่ในปัจจุบนั และบริเวณท่ีราบดงักล่าวไม่มีกอ้นหินขนาดมหึมาน้ี 
ดงันั้นจึงสันนิษฐานวา่ผูส้ร้างตอ้งท าการชกัลากแท่งหินยกัษท์ั้งหมดมาจากท่ีอ่ืน ซ่ึงคาดวา่น่าจะมาจาก "ทุ่งมาร์ลโบโร" ท่ีอยู่



 

 
 

ไกลออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 
1986 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงลอนดอน (London) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศองักฤษ ท่ีเป็น
ศูนยก์ลางส าคญัทางธุรกิจ การเมือง วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ของโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงิน การเมือง การส่ือสาร การ
บนัเทิง แฟชัน่ ศิลปะ และเป็นท่ียอมรับวา่มีอิทธิพลไปทัว่โลก และยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่และส าคญัของยโุรปอีกดว้ย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี) 
 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั Ibis London Wembley Hotel, London หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

วนัทีห้่า เมอืงลอนดอน - อสิระท่องเทีย่ว หรือ พกัผ่อน ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศัย แบบเตม็วนั                                (B/-/-)  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อสิระท่องเทีย่ว หรือ พกัผ่อน ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศัย แบบเตม็วนั (ไม่มบีริการรถโค้ช)  
หัวหน้าทัวร์แนะน าวธีิการเดนิทางเบือ้งต้น ทั้งนีท่้านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวันเดนิทาง 
เพือ่ประโยชน์สูงสุดของท่าน 
แนะน าสถานทีท่่องเทีย่ว 
- ทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใต้ดิน หรือทูป (Tube) เท่ียวชมเมือง และวิถีชีวิตของชาว
ลอนดอนเนอร์ (Londoner) ** ค่าบัตรโดยสาร เร่ิมต้น ประมาณ 10 ปอนด์ หรือ ค านวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 400 บาท (ชนิด 
One Day Pass) ขึน้อยู่กบัประเภทของบัตร ** 
- ทดลองนั่งรถเมล์ 2 ช้ัน หรือลอนดอนแท็กซ่ี เพื่อเท่ียวชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) ** ค่าบัตร
โดยสาร เร่ิมต้น ประมาณ 14 ปอนด์ หรือ ค านวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 560 บาท ขึน้อยู่กบัประเภทของแพค็เกจ ** 
- พระราชวงัวินด์เซอร์ (Windsor Palace) พระราชวงัซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นบา้นของครอบครัวกษตัริยแ์ละพระราชินีแห่งองักฤษมา
นานกวา่ 1,000 ปี โดยพระราชวงัเก่าแก่ขนาด 5 ไร่แห่งน้ี ปัจจุบนัยงัถูกใชเ้ป็นท่ีพ านกัของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 ซ่ึง
มกัจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์อยู่เสมอ ทั้งน้ีผูม้าเยือนควรเผื่อเวลาในการเขา้ชมอย่างน้อยประมาณ 2-3 
ชัว่โมง เพราะท่ีน่ีลว้นเต็มไปดว้ยส่ิงท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ ทั้ง State Apartments ท่ีถูกตกแต่งอย่างสวยงามดว้ยผลงานศิลปะอนั
ทรงคุณค่า ซ่ึงเป็นของสะสมของเหล่าราชวงศ ์รวมถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคในโบสถ ์St. George ซ่ึงเป็นท่ี
ฝังพระศพของกษตัริยแ์ห่งประเทศองักฤษหลายพระองค ์และประหลาดใจไปกบั Queen Mary’s Dolls House บา้นตุ๊กตาแสน
สวยและมีช่ือเสียงท่ีสุดโลกท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1920 โดยช่างฝีมือชั้นน าในสมยันั้น เป็นตน้ ** ค่าบัตรเข้าชมส าหรับเดก็ ท่าน
ละ ประมาณ 13 ปอนด์ หรือ ค านวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 520 บาท / ผู้ใหญ่ ท่านละ ประมาณ 22 ปอนด์ หรือ ค านวณ
เป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 880 บาท ขึน้อยู่กบัประเภทของบัตร และ จ าเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจ ากดัจ านวน
ผู้เข้าชมในแต่ละวนัได้ ** 



 

 
 

- ขึน้ชมความสวยงามของเมอืงลอนดอน บน ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) หรือท่ีรู้จกัในช่ือของ มิลเลเนียม วีล 
(Millennium Wheel) เป็นชิงชา้สวรรค์ท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร ** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 30 
ปอนด์ หรือ ค านวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 1,200 บาท ขึน้อยู่กับประเภทของบัตร และ จ าเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า 
เพราะอาจจ ากดัจ านวนผู้เข้าชมในแต่ละวนัได้ ** 
- โรงถ่ายภาพยนตร์ แฮร์ร่ี พอตเตอร์ (Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry Potter) สถานท่ีท่องเท่ียว
ซ่ึงสาวกเหล่าพอ่มดแม่มดนอ้ยไม่ควรพลาด ดว้ย Warner Bros ยงัคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากท่ีโดดเด่นจากภาพยนตร์ รวมถึงของ
ประกอบฉาก กระทัง่เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย เพ่ือใหแ้ฟนๆ แฮร์ร่ี พอตเตอร์ไดเ้ขา้มาสัมผสักบัความมหศัจรรย ์และเก็บภาพ
ความประทบัใจลงในบนัทึกความทรงจ าไปตลอดกาล ** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 85 ปอนด์ หรือ ค านวณเป็นเงนิไทย 
ท่านละ ประมาณ 3,400 บาท ขึน้อยู่กบัประเภทของบัตร และ จ าเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจ ากดัจ านวนผู้เข้าชมใน
แต่ละวนัได้ ** 
- พระราชวังเคนซิงตัน (Kensington Palace) แรกเร่ิมท่ีเดียววงัเคนซิงตนัเป็นเพียงวิลล่าขนาดเล็กท่ีถูกเรียกว่า “Nottingham 
House” สร้างส าหรับเป็นบา้นของดยคุแห่งนอตติงแฮม เคยเป็นท่ีประทบัของพระเจา้วิลเลียมท่ี 3 และพระนางเมรีท่ี 2 (ค.ศ. 
1689-1702) มาก่อน จนกระทั้งคริสต์ศตวรรษท่ี 17 พระราชวงัเคนซิงตนัได้ถูกปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้เป็นท่ีประทบัของ
ราชวงศ์องักฤษ โดยมีสมาชิกคนส าคญัของราชวงศ์องักฤษหลายพระองคเ์คยประทบั ณ พระราชวงัแห่งน้ี อาทิ สมเด็จพระ
ราชินีวกิตอเรียไดเ้ติบโตและใชเ้วลาในช่วงวยัเด็กท่ีน่ี ก่อนท่ีจะยา้ยไปประทบัท่ีพระราชวงับคักิงแฮมในปี ค.ศ. 1837 เจา้หญิง
มาร์กาเร็ตและเจา้หญิงไดอาน่าก็เคยประทบัท่ีพระราชวงัแห่งน้ีเช่นกนั ปัจจุบนัพระราชวงัเคนซิงตนัเป็นท่ีประทบัอยา่งเป็น
ทางการของดยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ ซ่ึงก็คือเจ้าชายวิลเล่ียมและเจ้าหญิงเคทนั้นเอง ทั้ งยงัเป็นบา้นของพระโอรส 
พระธิดาองคน์อ้ยของทั้งคู่อีกดว้ย ** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 16 ปอนด์ หรือ ค านวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 
640 บาท ขึน้อยู่กบัประเภทของบัตร และ จ าเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจ ากดัจ านวนผู้เข้าชมในแต่ละวนัได้ ** 
- หอคอยแห่งเมืองลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวงั คุก สถานท่ีเก็บสมบติั สถานท่ีส ารวจทางประวติัศาสตร์ 
ทั้ งหมดรวมอยู่ในสถานท่ีเดียวกันซ่ึงก็คือหอคอยแห่งเมืองลอนดอนน่ีเอง ภายในมีอาคารส าคญัๆ มากมายท่ีล้วนแต่มี
ประวติัศาสตร์ท่ีค่อนขา้งโหดเห้ียม จึงไม่แปลกเท่าไรท่ีสถานท่ีแห่งน้ีจะไดรั้บการกล่าวขานวา่ “ผีดุ” ท่ีสุดแห่งหน่ึงโดยเฉพาะ 
White Tower หรือหอคอยสีขาว ท่ีสร้างข้ึนในปี 1078 ในรัชสมัยของวิลเล่ียมผูพ้ิชิต นอกจากน้ีไม่ควรพลาดท่ีจะเขา้ชม
พิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บรักษาของมีค่าของราชวงศ์เอาไว ้ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎเพชร ชุดอศัวินสมยัโบราณ ** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ 
ประมาณ 22 ปอนด์ หรือ ค านวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 880 บาท ขึน้อยู่กบัประเภทของบัตร และ จ าเป็นต้องจองก่อน
ล่วงหน้า เพราะอาจจ ากดัจ านวนผู้เข้าชมในแต่ละวนัได้ ** 
- ช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้าช้ันน าที่ ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ที่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมายอย่าง Mark & 
Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซ่ึงเป็นทีต่ั้งของ ห้างสรรพสินค้าช่ือ
ดังอย่าง ห้างฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey Nicole) และ ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าแฟช่ันช้ันน าจากทัว่
ทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ทีน่ิยมกนัทัว่โลก 

   ** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแก่การเดนิทางท่องเทีย่ว โดยมหีัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า ** 
 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั Ibis London Wembley Hotel, London หรือเทยีบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน 
อาย - ย่านนีลส์ ยาร์ด - พระราชวงับัคกิง้แฮม - สะพานมลิเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมือง
ลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ท่าอากาศยาน
นานาชาตสิิงคโปร์ชางง ีเมอืงสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์              (B/-/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองท่ีรายลอ้มไปดว้ยอาคารราชการส าคญัของเมือง
ลอนดอน น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั จตัุรัสรัฐสภา (Parliament Square) และ พระราชวงัเวสท์มนิส์เตอร์ (Westminster 
Palace) หรือ ตึกรัฐสภาเวสตมิ์นสเตอร์ (Houses of Parliament) เป็นสถานท่ีท่ีสภาสองสภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจกัร 
(สภาขุนนาง และสภาสามญัชน) ใชป้ระชุม พระราชวงัตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น ้ าเทมส์ในนครเวสต์มินสเตอร์ของเมือง
ลอนดอนบะระห์ไม่ไกลจากพระราชวงัไวท์ฮอลล์ พระราชวงัเวสต์มินสเตอร์ สร้างในปี ค.ศ. 1016 มีห้องทั้งหมดดว้ยกนั
ประมาณ 1,100 ห้อง, 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมทั้ งหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตวัส่ิงก่อสร้างส่วนใหญ่สร้างใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 แต่ก็ยงัมีส่วนก่อสร้างเดิมเหลืออยูบ่า้งเลก็นอ้ยรวมทั้งทอ้งพระโรงท่ีในปัจจุบนัใชใ้นงานส าคญัๆ เช่น การ
ตั้งศพของบุคคลส าคญัก่อนท่ีจะน าไปฝัง และหออญัมณี (Jewel Tower) การบริหารพระราชวงัแต่เดิมเป็นหนา้ท่ีของผูแ้ทน
พระองค ์Lord Great Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปล่ียนมือไปเป็นของรัฐสภานอกจากหอ้งพิธีบางห้องท่ียงัคงอยูภ่ายใต้
การบริหารของผูแ้ทนพระองค ์หลงัจากเกิดเพลิงใหมใ้นปี ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาปัจจุบนัก็ไดรั้บการสร้างใหม่โดยใชเ้วลาสร้าง 
30 ปี โดยมีเซอร์ ชาร์ลส์ บาร์รีย ์(Charles Barry) และผูช่้วยออกสัตสั พิวจินเป็นสถาปนิก การออกแบบรวมทอ้งพระโรงเวสต์
มินสเตอร์และชาเปลเซนตส์ตีเฟน (St Stephen's Chapel) ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987 และยงัเป็นท่ีตั้งของหอนาฬิกาท่ีรู้จกักนัดีในนาม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben / Elizabeth 
Tower) อนัเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศองักฤษ ท่ีมีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชัว่โมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดใหญ่
ท่ีสุดในโลก และ 
ฝ่ังตรงขา้มเป็นท่ีตั้งของ ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) หรือท่ีรู้จกัในช่ือของ มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel) 
เป็นชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในทวปียโุรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก มี
ผูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนต่อปี โดยมีแม่น ้ าเทมส์กั้นอยู ่
น าท่านเดินทางสู่ ย่านนีลส์ ยาร์ด (Neal’s Yard) คือยา่นท่ีน่าสนใจ ถือไดว้า่เป็น อัญมณีที่ซุกซ่อนอยู่ใจกลางเมืองลอนดอน 
(A gem hidden in the heart of London) พ้ืนท่ีท่ีรายลอ้มดว้ยอาคารหลากสีสันแห่งน้ี สร้างข้ึนเพ่ือเป็นสถานท่ีอนัน่าจดจ า
ของเมืองลอนดอน โดยตั้งช่ือเพ่ือเป็นเกียรติให้กบั Thomas Neale สถาปนิกผูพ้ฒันาพ้ืนน้ีน้ีเม่ือศตวรรษท่ี 17 ภายใตพ้ื้นท่ี
รูปทรงสามเหล่ียมแห่งน้ี เตม็ไปดว้ยร้านคา้ ร้านอาหาร และคาเฟ่เพ่ือสุขภาพมากมาย อาทิ ร้าน Neal’s Yard Salad Bar ซ่ึงเป็น
ท่ีนิยมส าหรับท่านท่ีรักสุขภาพ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) เดิมช่ือ คฤหาสน์บักก้ิงแฮม (Buckingham 
House) เป็นพระราชวงัท่ีเป็นท่ีประทบัเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานท่ี ท่ีใชส้ าหรับการเล้ียงรับรองของรัฐและยงั
เป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียวส าคญัท่ีหน่ึงของเมืองลอนดอน เป็นท่ีรวมพลงัใจทั้งในการฉลองและในยามคบัขนัของชาวองักฤษ 
ส่ิงก่อสร้างเดิมเป็นคฤหาสน์ท่ีสร้างส าหรับจอห์น เชฟฟิลด์ ยคุแห่งบกัก้ิงแฮมในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จ
พระเจา้จอร์จท่ี 3 ทรงซ้ือเพ่ือใชเ้ป็นพระราชฐานส่วนพระองค ์ท่ีรู้จกักนัในช่ือ “วงัพระราชินี” (The Queen's House) ระยะ 75 
ปีต่อมาเป็นเวลาท่ีมีการขยายต่อเติมพระราชวงัโดยสถาปนิกจอห์น แนช (John Nash) และ เอ็ดเวิร์ด บลอร์ (Edward Blore) 
เป็นสามปีกรอบลานกลาง พระราชวงับกัก้ิงแฮมกลายมาเป็นพระราชฐานท่ีประทบัอยา่งเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษเม่ือ
สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียข้ึนครองราชยเ์ม่ือปี ค.ศ. 1837 การต่อเติมคร้ังใหญ่คร้ังสุดทา้ย ไดเ้ร่ิมด าเนินข้ึนช่วงปลาย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และ ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ซ่ึงรวมทั้งดา้นหนา้ท่ีเห็นอยูใ่นปัจจุบนั  
น าท่านเดินทางสู่ สะพานมิลเลนเนียม (Millennium Bridge) หรือเป็นรู้จกัในสะพานทางเทา้มิลเลนเนียมแห่งเมืองลอนดอน 
คือ สะพานแขวนโครงสร้างเหล็กส าหรับคนเดินท่ีสร้างขา้มแม่น ้ าเทมส์ เช่ือมต่อเขตแบงคไ์ซด์ (Bankside) กบัเขตตวัเมือง
ลอนดอน ตั้งอยูร่ะหวา่งสะพานเซาท์วาร์ค (Southwark Bridge) และสะพานรถไฟแบล็คเฟรียร์ (Blackfriars) สะพานมิลเลน
เนียม ถูกสร้างข้ึนใน ค.ศ. 1998 และเปิดใชง้านเม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน ค.ศ. 2000 บริเวณตอนใตข้องสะพาน ผ่านชม โรงละคร
โกลบ (Globe Theater) และ หอศิลป์แบงค์ไซด์ (Bankside) ตอนเหนือของสะพาน ผ่านชม โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน 
(School of London) และ ผ่านชม ดา้นล่างของสะพาน คือ มหาวิหารเซนต์พอล (St. Paul's Cathedral) เป็นอาสนวิหารของ
คริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษ และเป็นโบสถป์ระจ าต าแหน่งบิชอปแห่งเมืองลอนดอน สร้างข้ึนเพ่ืออุทิศแก่นกับุญเปาโลอคัร
ทูต ตั้งอยูใ่นเมืองลอนดอน ประเทศองักฤษ อาสนวหิารท่ีเห็นในปัจจุบนัสร้างเม่ือคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 และเช่ือกนัวา่เป็นอาสน
วหิารท่ี 5 ตั้งแต่สร้างอาสนวหิารกนัมา ณ ท่ีตั้งน้ี แต่อาจจะสูงกวา่นั้นถา้นบัการบูรณะเขา้ไปดว้ย แนวเช่ือมของสะพานมิลเลน
เนียมสามารถเห็นทิวทศัน์ดา้นหนา้ของมหาวหิารเซนตพ์อลจากมุมไกลไดอ้ยา่งชดัเจนสวยงาม 

  ** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแก่การเดนิทางท่องเทีย่ว โดยมหีัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า ** 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท าคืน
ภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร        

20.35 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines 
เท่ียวบินท่ี SQ319 

  ** ใช้เวลาบินประมาณ 13 ช่ัวโมง 10 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ืองบิน ** 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จด็ ท่าอากาศยานนานาชาตสิิงคโปร์ชางง ีเมอืงสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศ
ไทย                                              (-/-/-) 

17.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสิิงคโปร์ชางง ีเมอืงสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 
18.35 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี 

SQ978 
** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 25 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ืองบิน ** 
20.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-

3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

เดก็มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 

12 ปี) 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 

12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

01 - 07 พฤษภาคม 2563 

(01 พ.ค. วนัแรงงาน / 04 พ.ค. 

วนัฉัตรมงคล / 06 พ.ค. วนัวิ

สาขบูชา) 

01MAY SQ983 BKK-SIN 20.10-23.30 

02MAY SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 

06MAY SQ319 LHR-SIN 20.50-

16.55+1 

07MAY SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00 

52,999 52,999 52,999 11,999 39,999 

05 - 11 พฤษภาคม 2563 

(06 พ.ค. วนัวสิาขบูชา) 

05MAY SQ983 BKK-SIN 20.10-23.30 

06MAY SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 

10MAY SQ319 LHR-SIN 20.50-

16.55+1 

11MAY SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00 

49,999 49,999 49,999 8,999 36,999 

30 พ.ค. - 05 ม.ิย. 2563 

(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระราชิน)ี  

30MAY SQ983 BKK-SIN 20.10-23.30 

31MAY SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 

04JUN SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 

05JUN SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00 

49,999 49,999 49,999 8,999 36,999 

09 - 15 มถุินายน 2563 

09JUN SQ983 BKK-SIN 20.10-23.30 

10JUN SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 

14JUN SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 

15JUN SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00 

47,999 47,999 47,999 8,999 34,999 

23 - 29 มถุินายน 2563 

23JUN SQ983 BKK-SIN 20.10-23.30 

24JUN SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 

28JUN SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 

29JUN SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00 

47,999 47,999 47,999 8,999 34,999 

 

** อตัรานี ้ไม่รวม ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น (หากม)ี ** 
 

** อตัรานี ้ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยืน่วซ่ีาท่องเทีย่ว ประเทศองักฤษ ท่านละ ประมาณ 6,000 บาท 
ส าหรับการยืน่วซ่ีาแบบหมู่คณะ จ าเป็นต้องน าส่งหนงัสือเดนิทางเข้าสถานทูต เพือ่ ใช้เวลาพจิารณาอย่างน้อย 20-25 วนัท าการ (บางกรณอีาจไม่
รวมวนัเสาร์ - อาทติย์ ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัจ านวนของผู้สมคัรในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาดงักล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาตใช้หนงัสือเดนิทางเพือ่
เดนิทางได้ ไม่ว่ากรณีใดกต็าม (ดงึเล่มออกมาใช้ระหว่างกระบวนการพจิารณา) หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมคัรของท่าน และ ส่ง
หนังสือเดนิทางคนืท่านภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอย่างน้อย ในล าดบัต่อไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลอืก่อนวนัเดนิทางไม่เพยีงพอส าหรับยืน่วซ่ีา
คร้ังใหม่ การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี และ หากท่านให้ทางบริษัทด าเนินการขอวซ่ีาให้ รวมไปถึง กรณีทีท่่านขอเอกสาร
จากทางบริษัทไปเพือ่ด าเนนิการขอวซ่ีาด้วยตนเอง และท่านได้รับวซ่ีาเรียบร้อย ท่านจะไม่สามารถยกเลกิทวัร์ได้ทุกกรณี ไม่ว่าระยะเวลาคงเหลอื 
จะมากกว่า 45 หรือ 55 วนั กต็าม ** 
 



 

 
 

** อตัราค่าบริการ ส าหรับเดก็อายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 15,000 บาท ** 
 

** หากท่านทีต้่องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋ เคร่ืองบิน , รถทวัร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกบัตร
โดยสารเนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 
** อตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมผู้ีเดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผู้ีเดนิทางไม่ถึงตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ให้คณะได้ออกเดนิทาง ตามความต้องการ) ** 

 
** กรณีผู้เดนิทางเป็นอสิลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมก าหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไม่ว่ามือ้ใดมือ้หนึ่ง 

ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดนิทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตวัของท่านมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนื่องจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมข้ีอจ ากดัเร่ืองของ
วตัถุดบิ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจดัให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจยีว ผดัผกั ข้าวผดั และ บะหมีก่ึง่ส าเร็จรูป เท่านั้น กรณีทีท่่านมคีวามประสงค์ทีจ่ะ

ส่ังเมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดนิทางจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิในส่วนนีด้้วยตนเอง **  
 

** ร้านค้า เอาท์เลท็ ศูนย์การค้า ในทวปียุโรปส่วนใหญ่ จะปิดท าการในวนัอาทติย์ หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักล่าวตรงกบัวนัอาทติย์ ทางบริษัท
อาจจ าเป็นต้องปรับเปลีย่นโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และหากไม่สามารถปรับเปลีย่นได้ ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
สามารถคนืค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยส่ิงใดเป็นการทดแทนได้ทุกกรณี เนื่องจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ช่วงวนัเดนิทางทีจ่ะต้องเป็นไปตาม

ก าหนดการเท่านั้น ** 
 

** การเดนิทางท่องเทีย่วในทวปียุโรปส่วนใหญ่ จ าเป็นจะต้องเดนิเท้าเพือ่เข้าถึงสถานทีบ่างจุด และ อาจเป็นระยะทางทีค่่อนข้างไกลจากจุดทีร่ถ
สามารถจอดได้ ขอให้ทุกท่านเตรียมร่างกาย และ อุปกรณ์ เช่น รองเท้าทีส่ามารถเดนิได้สะดวกส่วนบุคคล ให้พร้อมส าหรับการเดนิทาง เพือ่
ประโยชน์สูงสุดของผู้เดนิทางเอง รวมถึงผู้เดนิทางสูงอายุ และ ผู้โดยสารทีใ่ช้รถเข็น ท่านจ าเป็นจะต้องมผู้ีร่วมเดนิทางด้วย เพือ่คอยดูแลเป็น

พเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ท่านอาจไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคนืค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยส่ิงใด
เป็นการทดแทนได้ทุกกรณี ** 

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอยีด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเล่ือน เปล่ียนวนัเดินทาง หรือ อพัเกรดได ้
 ค่าภาษีน ้ ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้ง
เคร่ืองบินได ้ท่านละ 2 ช้ิน โดยมีน ้ าหนกัรวมกนัไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละช้ิน ควรหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ช้ิน 7 ก.ก. 1 ช้ิน รวม 30 ก.ก.) 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 3 ท่าน Triple วา่ง) กรณีมี
งานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั
ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก หรือ ผา่นชม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความ
เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกคร้ัง  
 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 



 

 
 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ิมเพ่ือคุม้ครองสุขภาพ
กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ใน
ห้อง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจาก
หวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการทุกคร้ัง) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 ค่าทิปรวมตลอดการเดนิทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 65 ปอนด์ (GBP) หรือ ค านวณ เป็นเงินไทยประมาณ 2,600 บาท (THB) รวมไปถึงเดก็
อายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของท่าน 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว  ประเทศอังกฤษ ท่านละ ประมาณ 6,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ 
ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (ช าระพร้อมมดัเงนิจ า) 
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเท่ียว กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 60 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท และ ค่าธรรมเนียมและ

ค่าบริการยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ ท่านละ 6,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 26,000 บาท (กรณีมีวซ่ีาเรียบร้อยแล้ว ช าระเฉพาะเงนิมดั
จ า 20,000 บาท) ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิก
อตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็ค
ท่ีวา่งและท าจองเขา้มาใหม่อีกคร้ัง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไป
ตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นกัท่องเท่ียว กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตไ์ม่ช าระเงิน 
หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง 
กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัตวิีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท าให้ทางบริษทัไม่ไดรั้บเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อน
วนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 
น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 
 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีนกัท่องเท่ียว ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายช่ือในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียว ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ 
เดินทางมาท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการ
แทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนา
บตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 



 

 
 

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกบัช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางไม่น้อยกว่า 55 วนั ** 

2.2 แจ้งยกเลกิ 31-44 วนั ก่อนการเดนิทาง เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีทีม่ค่ีาใช้จ่ายตามจริงมากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คนืค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น 
การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะไดอ้อกเดินทาง ตามความ
ตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา 
และ อยา่งนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา แต่หากทางนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตทุ์กท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง ยกเวน้ใน
กรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้
เป็นส าคญั กรณีออกบตัรโดยสารเรียบร้อยแลว้ บางสายการบิน อาจไม่สามารถคืนค่าบตัรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหน่ึงได ้และ หาก
สามารถคืนได ้(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. 
- 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุ
ท าการของทางบริษทั 
 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบั โรงแรมทีพ่กั ที่ท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) , ห้องพกัคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความ
จ าเป็นตอ้งแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเด่ียว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากกว่าก าหนด หรือห้องพกัเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนหรือยา้ยท่ีพกัเป็นเมืองใกลเ้คียงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบั การยื่นค าร้องขอวซ่ีา ที่ท่านควรทราบ 
1. ผู้สมคัรทุกท่าน จ าเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยืน่รับค าร้องขอวซ่ีา เพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกท่าน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวซ่ีาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วนั ท าการเป็นอยา่งนอ้ย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย ์ในบางกรณี) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

จ านวนของผูส้มคัรในแต่ละช่วงเป็นส าคญั  



 

 
 

3. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนดัหมายวนัและเวลาจากทางสถานทูต
หรือศูนยรั์บค าร้องขอวซ่ีาเท่านั้น หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการยืน่วีซ่าวนัใดบา้ง รวมไปถึงมีความจ าเป็นตอ้งใชห้นงัสือเดินทางเพ่ือกิจ
ธุระส่วนตวัของท่านในช่วงใดบา้ง ซ่ึงอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ ซ่ึงอาจท าให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่ม
หนงัสือเดินทางอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาท่ีสถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงินมดัจ า 
พร้อมแจง้วนั และ เวลาท่ีท่านสะดวกจะยืน่วซ่ีามาก่อน แผนกวซ่ีาจะประสานงานใหอี้กคร้ัง หากมีคิวยืน่วา่งช่วงท่ีท่านสะดวก แผนกวซ่ีาจะ
ด าเนินการให้ดีท่ีสุดท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งน้ี การนดัหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้าย
เพ่ิมเติม ท่านสามารถเลือกซ้ือ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คือ การนดัหมายท่ีเร็วข้ึน หรือ สามารถเลือกเวลาไดม้ากข้ึน  
3.2 การยืน่แบบเร่งด่วน (Fast Track) ใชเ้วลาพิจารณาเร็วกวา่ปกติ  

** การบริการพเิศษนีย้งัคงใช้มาตราฐานการพจิารณาวซ่ีาแบบเดมิทั้งหมด ** 
ประเทศท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือบริการพิเศษน้ีได ้ไดแ้ก่ องักฤษ อติาล ีฝร่ังเศส สวสิเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ เท่านั้น  
** ส าหรับการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร้ัง อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีท่ีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได ้จ าเป็นตอ้งยื่นก่อน หรือ หลงัคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสือเดินทางในช่วงท่ีทางบริษทัจะเร่ิม
ด าเนินการจดัเตรียมเอกสารเพ่ือขอยืน่วีซ่า (โดยประมาณ 25-30 วนั ก่อนเดินทางเป็นอยา่งนอ้ย หรือ อาจเร็วกวา่นั้น) และหากเกิดค่าใชจ่้าย
ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อน
ก าหนด แต่วซ่ีายงัไม่ด าเนินการ หรือ วซ่ีายงัไม่ไดรั้บการอนุมติั (อยูใ่นระหวา่งการพิจารณา) เน่ืองจากท่านด าเนินการยืน่วซ่ีาหลงัคณะ และ
หรือ กรณีท่ีท่านตอ้งการยื่นก่อนคณะ แต่คณะท่ีท่านเดินทาง ยงัไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยงัไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูต
ตอ้งการขอหลกัฐานการพ านักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเท่ียวภาษาองักฤษ 
(Itinerary) ในส่วนน้ี ท่านจ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยท่ีสุดคณะไม่สามารถเดินทางได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายใหก้บัท่านไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทัว่ไปคือ 15-20 วนัท าการ (ไม่รวมวนัเสาร์ - อาทิตย ์ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัจ านวนผูส้มคัรในช่วงนั้นๆ ซ่ึง
หากอยูใ่นช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว ท่ีมีผูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกติ) 

6. หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้ าการยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผูส้มคัรท าการยืมหนงัสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช้
ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ดงันั้นหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็น
กรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนล่วงหนา้ กรณีท่ีตอ้งการใชห้นงัสือเดินทางกะทนัหนั ท าใหต้อ้งร้องขอหนงัสือเดินทางกลบัคืนด่วน ระหวา่งขั้นตอน
การพิจารณาวซ่ีา อาจท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวซ่ีา และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมคัรเขา้ไปใหม่ นัน่หมายถึงจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการ
ใหม่ทั้งหมด โดยค านึงถึงระยะเวลาท่ีเหลือก่อนเดินทางส าหรับการพิจารณาเป็นส าคญัก่อนด าเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเก้นชนิดเขา้ออกมากกว่า 1 คร้ัง หรือ หลายคร้ัง (Multiple) ท่ียงัไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยงัมีวนัคงเหลือในกลุ่ม
ประเทศเชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวตัถุประสงคท่ี์วีซ่าเชงเกน้ฉบบันั้นๆออก และตอ้งการใชเ้ดินทางท่องเท่ียว
กบัคณะน้ี สามารถใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นถูกใชม้าแลว้ตามเง่ือนไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านกัประเทศนั้นๆมาก
ท่ีสุด มาก่อนแลว้อย่างน้อยหน่ึงคร้ัง หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและลูกคา้ยืนยนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบ
เก่ียวกบัความเสียหาย และ ค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง หรือ ถูกส่งกลบัจากประเทศ
ปลายทาง  

8. กรณีท่ีท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางท่ีสามารถเขา้ออกไดห้ลายคร้ัง และยงัไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิดท่องเท่ียวเท่านั้น โดย
จะตอ้งอยูใ่นหนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนัท่ีมีอายคุงเหลืออยา่งนอ้ง 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั รวมถึงวซ่ีาชนิดท่ีอนุมติัโดยระบุวนัท่ีสามารถ
พ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกินกว่าก าหนดท่ีอนุมติัในหน้าวีซ่า ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กบัประเทศปลายทางอีกคร้ัง กรุณาส่งหน้าวีซ่าและ
หนา้ท่ีมีการประทบัตราเขา้ประเทศมาแลว้ให้กบัเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและลูกคา้ยืนยนัเดินทาง 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ ค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่



 

 
 

อนุญาตใหเ้ช็คอินไดเ้น่ืองจากอายหุนงัสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง และ ถูกส่งกลบัจากประเทศ
ปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเทจ็แก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธ
วีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือให้ขอ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้
ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแลว้ ซ่ึงขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนน้ีเพ่ือให้การยื่นค า
ร้องในคร้ังต่อๆไปสะดวกมากข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีสถานทูตเป็นส าคญั 

11. การท่ีวซ่ีาจะออกใหท้นัวนัเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่ก่ีวนั เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไดท้ั้งส้ิน 
เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทูตคุม้ครองอยู ่

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จ าเป็นต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจากส านักงานเขต หรือ อ าเภอ ที่
อาศัยอยู่, ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หย่าร้าง, ใบส าคัญการหย่า กรณีศูนย์รับยื่นค าร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูตต้องการ เอกสารที่
แปลเรียบร้อย จ าเป็นจะต้องได้รับการรับรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่านั้น ซ่ึงจะมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 
บาท กรณีนี้ จ าเป็นที่สุด ส าหรับเด็กที่อายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับ มารดาและบิดา (เช่น เดินทางกับมารดา และ บิดาไม่ได้
เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้ ลูกค้าจ าเป็นต้องรับผดิชอบด้วยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถช าระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้
ท่านได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไม่จ าเป็นต้องมตีราประทบั) ทางบริษัทยนิดอี านวยความสะดวกแปลให้ท่านได้ตามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ท่ีจองเฉพาะทวัร์ไม่รวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแ์ลนดท์วัร์ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรียมหลกัฐาน
การจอง ตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรมท่ีนอกเหนือจากคณะ ท่ีท่านพ านกัก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกนัการเดินทางใหค้รอบคลุมวนัท่ีท่านเดินทาง 
ไป และ กลบั เพ่ือใชใ้นการประกอบการยื่นขอวีซ่าให้ครบตามเง่ือนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่วา่กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ 
ท่านจะไม่สามารถยืน่ขอวีซ่าในคิวนดัหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเง่ือนไข และ หากมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมเน่ืองจากไม่ใช่
การนดัหมายยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมส่วนน้ี หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงดว้ยตนเองทั้งหมดไม่ว่า
กรณีไดก็้ตาม รวมไปถึงกรณีท่ีในวนันดัหมายเพ่ือยืน่ขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่วา่กรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท่้านตอ้งยกเลิกการเดินทาง 
กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกทั้งหมด  
 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่่านควรทราบ 
1. เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน

ทุกกรณี แต่ทางบริษทัจะพยายามใหม้ากท่ีสุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้
2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชดัเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทางกะทนัหนั 

อาจมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเพ่ือช าระกบัเมนูใหม่ท่ีตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้
3. บางสายการบินอาจมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการใหบ้ริการอาหารบนเคร่ืองแตกต่างกนั ขอใหท่้านท าความเขา้ใจถึงวฒันธรรมประจ าชาติของแตล่ะ

สายการบินท่ีก าลงัใหบ้ริการท่านอยู ่
 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอืน่ๆ ทัว่ไป ทีท่่านควรทราบ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีท่ีท่านถือหนังสือเดินทาง

ราชการ  (หนา้ปกสีน ้ าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการ
ท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใชห้นงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติั
ของเคาทเ์ตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 



 

 
 

3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบร้อยแลว้ทั้งหมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือ
ทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง เลขท่ีวซ่ีา 
และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส่้งหนา้หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กบัทางบริษทั
พร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 
วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั 
เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับ
ราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีน ้ ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่า
ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของ
บริษทัก ากบัเท่านั้น 

9. นกัท่องเท่ียวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัทาง
บริษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบติัภยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษทัจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์
เฉพาะส่วนท่ีบริษทัยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์
อนุญาตให้ถือไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ี
โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้ง
เคร่ืองบินเท่านั้น 

12. คณะทวัร์น้ี เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบริษทัท่ีไดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางส่วน
ของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง 
ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายให้ได ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์น้ีข้ึน ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ท่ีจองเฉพาะทวัร์ไม่รวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยด์แลนด์ทวัร์ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ในวนัเร่ิมทวัร์ (วนัท่ีหน่ึง) ท่าน
จ าเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านั้น ทางบริษทัไม่สามารถให้คณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีท่ีไฟล์ทของท่านถึงชา้กว่าคณะ และ 
ยืนยนัเดินทาง ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดินทางตามคณะไปยงัเมือง หรือ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีคณะอยูใ่นเวลานั้นๆ กรณีน้ี จะมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่าน
จ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการเดินทางดว้ยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถ
ชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ไดท่้องเท่ียวเมือง หรือ สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ สถานท่ีหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่าย
กบัตวัแทนแลว้ทั้งหมด 

14. รูปภาพในรายการทวัร์ ใชเ้พ่ือประกอบการโฆษณาเท่านั้น  
15. ด่านตรวจคนเขา้เมือง ไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีมีคดีความ ค าสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถึงกรณีท่ีเคยรับรอง หรือ ค ้า

ประกนั หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองให้ตรวจสอบสถานะของตนเองท่ีกระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทาง
ออกนอกเมือง ณ วนัเดินทางจริง ทางบริษทัจะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงไดทุ้กกรณี 



 

 
 

16. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีตั้งครรภ์ จ าเป็นตอ้งปรึกษาแพทย ์เพ่ือตรวจสอบอายุครรภ์ท่ีแน่นอน กบั วนัท่ีเดินทางจริง และหากเดินทางได ้ท่าน
จ าเป็นจะตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองจากแพทยย์นืยนัใหเ้ดินทางได ้และแจง้รายละเอียดของอายคุรรภท่ี์ชดัเจน ตามกฎของสายการบิน ส่วน
ใหญ่ หากอายคุรรภเ์กิน 28 สัปดาห์ จะไม่สามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินไดทุ้กกรณี หากท่านตั้งครรภแ์ละไม่แจง้ให้สายการบินทราบและ
สายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธ์ิปฏิเสธไม่ใหท่้านเดินทาง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

การเตรียมเอกสาร เพือ่ยืน่ค าร้องขอวซ่ีาท่องเทีย่ว ประเทศองักฤษ 
1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และมีหน้าว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนังสือเดนิทางธรรมดา เล่มสีเลอืดหมูเท่านั้น) 
2. รูปถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพ้ืนสี

ขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ ้ ากบัวีซ่าประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดรั้บ เท่านั้น ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ 
ทั้งชนิดมสีี และ ชนิดใส 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรียน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษทั / ร้านคา้ :  

หนังสือรับรองบริษทัฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจด
ทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนกังาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วนัเร่ิมงาน เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการท างานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุช่ือประเทศ
ปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษทัฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ท่ีอยู ่และเบอร์ติดต่ออยา่งชดัเจน 
เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : หนงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้มี) ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงาน เป็นภาษาองักฤษ สามารถเขียนแนะน า

ตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แต่ทั้งน้ี อยูท่ี่ดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีรับยืน่เท่านั้น  
3.6 กรณีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรียน ควรมอีายุออกมาแล้วไม่เกนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ัดยืน่วซ่ีา จดหมายต้องเป็นภาษาองักฤษและต้องสะกด ช่ือ-
นามสกลุ ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง เท่านั้น กรณีไม่ถูกต้องเจ้าหน้าทีอ่าจปฏิเสธการรับยืน่ได้ ** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น กรุณาจดัเตรียมดงัน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน  

** ฉบบัจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อพัเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ัดยืน่วซ่ีา ** 
** ผู้ทีป่ระกอบอาชีพ มหีน้าทีก่ารงาน จ าเป็นจะต้องมบีญัชีส่วนตวัเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการพจิารณาได้ แต่ไม่สามารถใช้ยืน่แทน

บัญชีส่วนตวัได้ ซ่ึงหากมแีต่บญัชีบริษัท เจ้าหน้าทีอ่าจปฏิเสธการรับยืน่ได้ ** 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 
7. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - เปล่ียนนามสกลุ (ถา้มี) 
8. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผู้เดนิทางอายุต า่กว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเดก็อายุต า่กว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดนิทางพร้อมบิดามารดา  
หรือเดนิทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านกังานเขตหรือ
อ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบา้น ทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถูกตอ้ง 
- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ 
ท่ีออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา 
หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 



 

 
 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ 
ท่ีออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา 
หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่นการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
- ส าเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 
- ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 

** กรณีรับรองการเงนิให้บุคคลในครอบครัว จ าเป็นต้องเกีย่วข้องกนัทางสายเลอืดเท่านั้น บิดา , มารดา , บุตร , พี ่, น้อง , สาม ี, ภรรยา สามารถ
อ้างองิได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบยีนสมรส จ าเป็นต้องแนบส าเนามาด้วย และจ าเป็นต้องยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนังสือรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น โดยระบุช่ือเจ้าของบัญชี (ผู้รับรอง) ยนืยนัรับรองใหก้บั
ผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไม่เกนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกลุ ผู้ถูกรับรอง ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือ
เดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  
** ฉบบัจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อพัเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ัดยืน่วซ่ีา ** 
** จ าเป็นต้องใช้ทั้งผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดกต็าม หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไข เจ้าหน้าทีอ่าจปฏิเสธการรับยืน่ได้ ** 
** หลกัฐานทางการเงนิข้างต้น ต้องเป็นบญัชีเดยีวกนัเท่านั้น เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบัญชีเดยีวกนั ** 

- เอกสารเพื่ออา้งอิงความสมัพนัธ์ อาทิ ส าเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สูติบตัร 
แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่ค าร้องขอวซ่ีาท่องเทีย่ว ประเทศองักฤษ 

สถานทีย่ืน่ค าร้องวซ่ีา : ศูนย์ยืน่ค าร้องขอวซ่ีา VFS ประเทศองักฤษ อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช้ัน 29 
ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทบัตราจอดรถไดฟ้รี 1 ชัว่โมง  
การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงท่ี สถานีนานา ทางออกที ่3 เป็นการเดินทางท่ีสะดวกท่ีสุด 
ซอย สุขมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างดา้น 
ขวามือ สงัเกตไดง่้าย จุดนบัพบบริเวณชั้น 1 ของอาคาร (บริเวณร้านกาแฟ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบือ้งต้น เพือ่ยืน่ค าร้องขอวซ่ีาท่องเทีย่ว ประเทศอังกฤษ 
1. ช่ือ - นามสกลุ ปัจจุบนั .............................................................................................................. 
2. ช่ือ - นามสกลุ ตอนเกิด (หากเคยเปล่ียน)...................................................................................... 
3. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ติดต่อไดส้ะดวก) ................................................................................................... 

.............................................................................................. รหสัไปรษณีย ์........................... 
อาศยัในท่ีอยูน้ี่มาเป็นเวลา (ระบุช่วงเวลาเป็นเดือน/ปี ดูไดจ้ากทะเบียนบา้น) .........................................  

4. สถานะการเป็นเจา้ของบา้น 
         เจา้ของ   อาศยัอยูก่บัครอบครัวของฉนั 
         เช่าผูอ่ื้นอยู ่   อ่ืน ๆ 

5. เบอร์โทรศพัทมื์อถือ ................................................... อีเมลล ์........................................................ 
6. เพศ        ชาย         หญิง 
7. สถานภาพสมรส            โสด       สมรส           หยา่          หมา้ย           แยกกนัอยู ่
8. วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................................................................................................ 
9. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................. 

10. หมายเลขพาสปอร์ต........................................................................................................................ 
วนัท่ีออก ............................... วนัหมดอาย ุ............................ สถานท่ีออก .................................. 
พาสปอร์ตเล่มเก่า (ถา้มี) หมายเลข .............................................................................................. 
วนัท่ีออก ............................... วนัหมดอาย ุ............................ สถานท่ีออก .................................. 

11. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ , ต าแหน่ง , หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายกุรุณา
ระบุ............................................................................................................................................. 
ช่ือสถานทีท่ างาน/สถานศึกษา และทีอ่ยู่............................................................................................................................................. 
.............................................................................................. รหสัไปรษณีย ์........................... 

 เบอร์โทร ................................................ เบอร์แฟกซ์ ............................................................... 
 วนัท่ีท่านเร่ิมตน้ท างานกบันายจา้งน้ีหรือเร่ิมธุรกิจน้ี (วนั/เดือน/ปี) ....................................................... 

1. รายไดห้ลงัจากหกัภาษีแลว้ต่อเดือน .................................... บาท/เดือน 
รายไดป้ระจ าอยา่งอ่ืน    บ านาญ          เบ้ียเล้ียงหรือเงินประจ าจากครอบครัว       

                                     การลงทุน       รายไดอ่ื้น 
      เป็นจ านวนเงิน ................................................................................................... บาท/เดือน 
      เงินออม (ถา้มี) เป็นจ านวนเงิน ................................ บาท/เดือน 

2. ท่านวางแผนจะใชจ่้ายเงินเท่าไหร่ตอนอยูส่หราชอาณาจกัร ........................................................ บาท 
3. ท่านใชจ่้ายเงินเท่าไรต่อเดือน(รวมภาระค่าใชจ่้ายทั้งหมด) ......................................................... บาท 
4. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัของผูส้มคัร 

ตวัผูส้มคัรเอง 
มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ่้ายให ้ระบุ ....................................... ความสมัพนัธ์ ........................................ 

5. ท่านมีบุคคลท่ีตอ้งการใหท่้านช่วยเหลือทางดา้นการเงินหรือไม่ 
ไม่มี 
มี ออกค่าใชจ่้ายให ้ระบุ ....................................................................................................... ความสมัพนัธ์ ......................................... 

6. ช่ือ-นามสกลุ บิดา .................................................................................................................... 
สญัชาติ ................................................. วนั - เดือน – ปีเกิด ..................................................... 



 

 
 

ช่ือ-นามสกลุ มารดา ................................................................................................................ 
สญัชาติ ................................................................................................................................. 
วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................................................................................................... 

7. วซ่ีา (องักฤษ) ท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 
   ไม่เคย 

เคยไดรั้บ    ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี .............................. ถึงวนัท่ี .............................................. 
   ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี .............................. ถึงวนัท่ี ........................................................................ 

ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี .............................. ถึงวนัท่ี ........................................................................ 
วซ่ีายโุรป (เชงเกน้) หรือวซ่ีาประเทศต่างๆ ท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 

ไม่เคย. 
   เคยไดรั้บ 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 

8. ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเคยเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี ....................... ถึงวนัท่ี ......................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่ 
ไม่เคย   เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) .................................................................. 

10. ช่ือบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน .............................................. ความสมัพนัธ์................................... 
      

** ผู้สมคัรทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอยีด และชัดเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชน์ของตวัท่านเอง การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา
เป็นดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพยีงตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดนิทางเท่านั้น ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


