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อังกฤษ-สก๊อตแลนด์ 8 วนั 5 คืน  

โดยสายการบินไทย 

** บินตรงสู่มหานครลอนดอน ** 
ชมสโตนเฮ้นจ ์1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย ์

ล่องเรือทะเลสาบวินเดอรเ์มียร ์
เดินเล่นย่าน Royal Mile ในนครเอดินเบิรก์  
เท่ียวเมืองยอรค์ ถ่ายรปูกบัสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ 

ช้อปป้ิง  Bicester Village Outlet 

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

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

แอมส์เบอรร์ี ่ ชมสโตนเฮน้จ์ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกอ่นประวตัิศาสตร ์  
แมนเชสเตอร์ เมอืงดงัทีท่่านคุน้ชือ่จากฟุตบอลพรเีมยีร์ลกี และเป็นเมอืงอุตสาหกรรมดา้นการทอผา้มาตัง้แต่ศตวรรษที ่16 

และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทางธุรกจิการคา้ทีส่ าคญัและเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ชี ือ่เสยีง  
วินเดอรเ์มียร์  เมอืงแห่งเขตเลคดสิทรคิทางฝัง่ตะวนัตกของเกาะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ชือ่มต่อกนัดว้ยทะเลสาบและแมน่ ้า อกี

ทัง้ยงัมทีะเลสาบตดิชายฝัง่ทะเลทีม่ทีศันียภาพ และธรรมชาตอินังดงาม  
เอดินเบิร์ก หรอืเอดนิเบรอะ เมอืงหลวงแห่งสกอ็ตแลนด ์ชมปราสาทเอดนิเบริก์ และการแต่งกายแบบงพื้นเมอืงของ

ชาวสกอ็ต ชมอดตีเมอืงโบราณแห่งยอรค์ทีส่วยงาม และเมอืงแห่งมหาวทิยาลยัทีเ่มอืงนิวคาสเซลิ  
สแตรทฟอรด์-อพัอน-เอวอน / เมืองสแตรทฟอรด์ เมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้าเอวอน ซึง่มชีือ่เสยีงในดา้นการเป็นเมอืงแห่ง

วรรณกรรมองักฤษ  
ยอรค์ เมอืงแห่งมรดกดา้นประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมขององักฤษ อดตีเมอืงโบราณในยุคโรมนัทีย่งัมซีาก

โบราณสถานโรมนัอายุเกา่แก่กว่า 2,000 ปี เคยไดร้บัรางวลัเมอืงท่องเทีย่วแห่งยุโรปเมือ่ปี 2007  

 
ก ำหนดกำรเดินทำง    26 ธ.ค.2562 - 2 ม.ค.2563 
 
 วนัแรก  26 ธ.ค.62 สนำมบินสุวรรณภมิู 
22.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าระหว่างหมายเลข 

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

 

วนัทีส่อง 27 ธ.ค.62 ลอนดอน (องักฤษ) - สโตนเฮ้นจ-์บำธ-แมนเชสเตอร ์
00.15 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ บินตรงสู่ลอนดอน  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-910 
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว ์กรงุลอนดอน น ำท่ำนผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร หลงัท่ำน

ตรวจรบักระเป๋ำและสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่ำนน ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองแอมส์เบอรร์ี่ 
Amesbury ในเขตทุ่งหญำ้แอมสเบอรร์ี ่(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนชม เสาหินสโตน
เฮ้นจ ์Stonehenge กองหนิประหลำดทีปั่จจุบนักย็งัไมส่ำมำรถสรปุขอ้เทจ็จรงิไดว้ำ่ใครสรำ้ง? เพื่ออะไร? มี
แตก่ำรวเิครำะห์และคำดเดำเท่ำนัน้ กองหนิเหล่ำนี้ถูกสนันิษฐำนกนัไปต่ำงๆ นำนำโดยนักโบรำณคดตี่ำงๆ 
ถอืเป็น อนุสรณ์สถำนในยุคกอ่นประวตัศิำสตร ์ตัง้อยู่กลำงทุ่งหญำ้รำบกวำ้งใหญ่บนทีร่ำบซำลสบรูี ่
Salisbury Plaint ทำงตอนใตข้องเกำะองักฤษ ประกอบดว้ยแท่งหนิ 112 กอ้น ตัง้เรยีงกนัเป็นวงกลมซอ้น
กนั 3 วง แท่งหนิบำงอนัวำงตัง้ บำงอนัวำงเป็นแนวนอนและบำงอนัถูกจดัวำงไวซ้อ้นกนั นักโบรำณคดเีชือ่
วำ่กลุ่มกองหนินี้ถูกสรำ้งขึน้จำกทีไ่หนสกัแห่งตัง้แต่ยุคยุคกอ่นประวตัศิำสตรม์ำกกวำ่ 4,000 ปีล่วงมำแลว้ 
ปัจจุบนัไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1986 และเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกในยุค
กลำง ใหท้่ำนมเีวลำเดนิเล่นและถ่ำยรปูกบักองหนิประหลำดและมชีือ่เสยีงกอ้งโลก จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่
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เมอืงบำธ Bath เมอืงอำบน ้ำแรท่ีม่อีทิธพิลมำตัง้แต่ยุคเรอืงอ ำนำจของอำณำจกัรโรมนัโบรำณ เตม็ไปดว้ย
อำคำรบำ้นเรอืนทีถู่กสรำ้งขึน้ในยุคจอรเ์จี้ยน ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพำะตวัอกีทัง้อำคำรรอยลัเครสเซ่น กลุ่ม
อำคำรรูปครึง่วงกลมทีม่สีถำปัตยกรรมแปลกตำ ท ำใหเ้มอืงบำธมเีสน่ห์ไมน่้อย ท ำใหเ้มอืงบำธไดร้บักำร
แต่งตัง้ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์Manchester (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง) เมอืงดงัทีท่่านคุน้

ชือ่จากฟุตบอลพรเีมยีรล์กี และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทางธุรกจิการคา้ทีส่ าคญัและเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ ี
ชือ่เสยีง 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Holiday Inn Manchester West หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่ำม  28 ธ.ค.62 แมนเชสเตอร์-วินเดอรเ์มียร ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านชมเมอืงแมนเชสเตอร ์เมอืงอุตสำหกรรมทีเ่ชีย่วชาญดา้นการทอผา้มาตัง้แต่ศตวรรษที ่16 ทีท่ าให้

ผา้วลูและคอ็ตตอ้นขององักฤษเป็นทีน่ิยมชมชอบของผูค้นทัว่โลกจวบจนปัจจุบนั และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทาง
ธุรกจิการคา้ทีส่ าคญัและเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ชี ือ่เสยีงและยงัเป็นเมอืงทีม่สีโมสรที่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัใน
วงการฟุตบอลโลก ทีส่รา้งนกัเตะฝีเทา้ยอดเยีย่มของทมีปีศาจแดงแมนเชสเตอรย์ูไนเตด็มาหลายสมยัทีจ่ดัได้
วา่เป็นสนามฟุตบอลของสโมสรทีร่วยทีสุ่ดในโลก ใหท้่านถ่ายรปูภายนอกสนามกฬีาโอลแทรฟฟอรด์ สนาม
ฟุตบอลชือ่ดงัของประเทศองักฤษ และอิสระให้ท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกหลากหลายชนิดจากทีม
ฟตุบอลดงัท่ีคณุช่ืนชอบจากร้านค้า Megga Store ของสนามโอลด์ทราฟฟอรด์  จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู ่เมืองวินเดอรเ์มียร ์Windermere (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงแห่งเขตเลค 
ดสิทรคิทำงฝัง่ตะวนัตกของเกำะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ชือ่มต่อกนัดว้ยทะเลสำบและแมน่ ้ำ อีกทัง้ยงัมทีะเลสำบ
ตดิชำยฝัง่ทะเลทีม่ทีศันียภำพ และธรรมชำตอินังดงำม ใหท้่ำนเดนิเล่นชมควำมงดงำมของหมูบ่ำ้นรมิ
ทะเลสำบวนิเดอรเ์มยีร์  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง  
บ่าย น ำท่ำน ล่องเรือทะเลสาบวินเดอรเ์มียร ์พรอ้มถ่ำยรปูกบัทศันียภำพอนังดงำมของทะเลสำบทีย่งัคงสภำพ

ทีเ่ป็นธรรมชำตไิวอ้ย่ำงสมบรูณ์  ซึง่เป็นทะเลสำบน ้ำจดืขนำดใหญ่ มคีวำมยำวประมำณ 18 กโิลเมตรและ
สว่นกวำ้งทีส่ดุรำวๆ 1 กโิลเมตรครึง่คนองักฤษเรยีกกนัว่ำ “ทะเลสำบรบิบิน้” ซึง่เป็นทะเลสำบในลกัษณะไม่
กวำ้งนักแต่ยำวเหยยีดคลำ้ยๆ ผำ้รบิบิน้ทีใ่ชผ้กูของขวญั ทะเลสำบวนิเดอรเ์มยีรเ์ป็น1 ใน 16 ทะเลสำบใน
บรเิวณวนอุทยำนแห่งชำตทิีเ่รยีกว่ำ เลคดสิ-ทรคิต์ Lake District ซึง่อยู่ทำงตะวนัตกเฉียงเหนือขององักฤษ 
ในเขตคมัเบรยี และเป็นทะเลสำบทีใ่หญ่ทีส่ดุในละแวกนี้ และเลคดนิทรคิต์แห่งนี้ยงัเป็นเมอืงบำ้นเกดิของปี
เตอร ์แรบบทิ ตวักำรต์ูนทีม่ชี ือ่เสยีงขององักฤษอกีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารด้วยเมนูหมชูไนเซิล   
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงต่อสูเ่ขตเมอืงอุลสว์อเตอร ์Ullswater (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี น ำท่ำนเขำ้สู่
ทีพ่กั Macdonald Leeming House Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีสี่ ่   29 ธ.ค.62 วินเดอรเ์มียร์-เอดินเบิรก์ (สกอ็ตแลนด)์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู ่เอดินเบิรก์ Edinburgh (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองหลวงแห่งสกอ็ต 

แลนด ์ทีแ่มว้า่จะเป็นสว่นหนึ่งของสหราชอาณาจกัรมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1707 แต่ชาวสกอ็ตกย็งัคงรกัษา
ขนบธรรมเนียม วฒันธรรมทีด่งีามของบรรพบรุษุไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีไมว่า่ผา้ลายสกอ็ต, ป่ีสกอ็ตหรอืแมแ้ต่การ
แต่งตวัแบบดัง้เดมิของชายชาวสกอ็ต กย็งัมใีหท้่านพบเหน็อยู่เรือ่ยๆ  
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านชมตวั เมืองเอดินเบิรก์ ทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณของแนวภเูขาไฟในอดตี ท าใหต้วัเมอืงอยู่บนทีส่งูและ

ยงัคงเป็น เมอืงหลวงทีย่งัคงบรรยากาศในอดตีไวไ้ดอ้ย่างด ีเป็นเมอืงทีม่คีวามเก่าแกท่ีม่ปีระวตัคิวามเป็นมา
อนัยาวนานตัง้แต่สมยักลาง ดว้ยจ านวนประชากรระดบั 500,000 คน ทีช่ว่ยกนัอนุรกัษ์สิง่ต่างๆ ไวไ้ดอ้ย่างด ี
ปัจจุบนัเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิมากทีสุ่ดเมอืงหนึ่งในสหราชอาณาจกัร และเรยีกไดว้่าเป็นเมอืงแห่งเทศกาล
ต่างๆ ไดแ้ก ่เทศกาลศลิปะนานาชาต ิภาพยนตร ์วทิยาศาสตร ์งานหนงัสอืเดก็ เพลงแจ๊สและเพลงพื้นบา้น 
ซึง่สมารถดงึดดูนักท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่างดแีละท าใหเ้อดนิเบริก์เป็นเมอืงทีต่ดิอนัดบัเมอืงทีม่นีักท่องเทีย่ว
มากทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองรองจากนครลอนดอน และยงัเป็นศนูย์กลางทางการเงนิทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรองจาก
ลอนดอนเชน่กนัและใหญ่เป็นอนัดบัหา้ของยุโรป น าท่านเข้าชม ปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก Edinburgh 
Castle ทีง่ดงามและเป็นสถานทีเ่กบ็รกัษามหามงกฎุแห่งราชวงศ ์เคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิ์สกอ็ต เคย
ถูกท าลายลงหลายครัง้แต่ทุกคร ัง้กไ็ดร้บัการบรูณะและสรา้งใหมใ่หก้ลบัคนืสูค่วามสง่างามดงัเดมิ และยงัถอื
วา่เป็นจุดชมเมอืงเอดนิเบริ์กไดเ้ป็นอย่างดเีนื่องจากเป็นเนินเขาสงู มองเห็นเดน่เป็นสง่าจากทุกมมุเมอืงและ
ปราสาทแห่งนี้ยงัเป็นสถานทีส่ าหรบัเปิดตวัของหนงัสอืเรือ่งดงัแห่งยุค แฮรี ่พอตเตอร ์อกีดว้ยเนื่องจากมี
ลกัษณะใกลเ้คยีงฉากเมอืงแมม่ดในเรือ่งนัน่เอง และยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมอืงเอเธนสแ์ห่งทศิเหนือ
เนื่องจากสถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งทีค่ลา้ยคลงึกบัวหิารแพนธอีอนในประเทศกรซี มเีวลาใหท้่านชอ้ปป้ิง
ย่าน ถนนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายส าคญัทีเ่ชือ่มสู ่พระต าหนกัโฮลีรู่ด้ (Palace of Holyrood 
house) ซึง่เป็นทีป่ระทบัของพระราชนิี เวลาเสดจ็เยอืนสกอ็ตแลนด ์และเคยเป็นทีป่ระทบัของพระนางแมรี
แห่งสกอ็ต ฝัง่ตรงขา้มเป็นรฐัสภาแห่งชาตสิกอ็ตอนัน่าภาคภูมใิจดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั หรอืเดนิชม
เมอืง ถ่ายรปูกบัวหิารประจ าเมอืงเก่าแกข่องนครเอดนิเบริ์ก St.Giles Cathedral วหิารในศาสนาครสิต์นิกาย
โรมนัคาทอลคิ สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12 ทีม่อีนุเสาวรยี์พระเจา้ชารล์ที ่2 ตัง้อยู่ หรอืถ่ายรปูกบัอนุเสาวรยี์ 
Adam Smith ชาวสกอ็ตแลนด ์ซึง่ไดร้บัยกย่องใหเ้ป็น บดิาแห่งเศรษฐศาสตร ์ผู้ก าหนดแนวคดิเศรษฐ 
ศาสตรต์ลาดเสร ีและเกดิการเปลีย่นแปลงการคา้คร ัง้ใหญ่ในยุโรปเป็นการคา้แบบเสร,ี The Lucky Heart 
หรอืหวัใจแห่งความโชคด ีเดมินัน้เป็นจุดทีท่ าไวส้ าหรบัน าตวันักโทษมายนืประจาน และชาวเมอืงจะมาถ่ม
น ้าลายใสเ่พื่อใหโ้ชคด ี(แต่ปัจจุบนันี้ไมม่ใีครท าแลว้ เพราะถอืว่าไมส่ภุาพและไมส่ะอาด), หรอืแวะ
ชม Greyfriars Bobby อนุสาวรยี์หมาน้อยผูซ้ื่อสตัย์และกตญัญู ทีน่อนเฝ้าหลุมศพเจา้นายถงึ 14 ปีเตม็  

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

วนัทีห้่ำ   30 ธ.ค.62 เอดินเบิร์ก (สกอ็ตแลนด)์-นิวแคสเซิลอพัอนไทน์ (องักฤษ)-ยอรค์-น็อตต้ิงแฮม 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง นิวแคสเซิล-อพัอน-ไทน์ Newcastle-Upon-Tyne (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 

ชัว่โมง) หรอืนิวคำสเซลิ เมอืงทีต่ ัง้อยู่ทำงตะวนัออกเฉียงเหนือขององักฤษบนรมิฝัง่แมน่ ้ำไทน์ ซึง่เป็นทีม่ำ
ของชือ่เมอืง น ำท่ำนผำ่นชมควำมสวยงำมของเมอืงทีใ่นอดตีเคยเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดำ้นกำรคำ้แกะและ
ถ่ำนหนิ ต่อมำยงัไดเ้ป็นทีรู่จ้กัในฐำนะเป็นเมอืงศนูย์กลำงในกำรต่อเรอืในอดตี น ำท่ำนแวะถ่ำยรปูกบัสะพำน
มลิเลนเนี่ยม Millennium Bridge และสะพำนขำ้มแมน่ ้ำไทน์  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองยอรค์ York (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ในบรเิวณทีแ่มน่ ้ำอูสและ

แมน่ ้ำฟอสส ์จำกนัน้น ำท่ำนชมเมอืงยอรค์ เมอืงสุดทำ้ยทีเ่ป็นเมอืงมรดกดำ้นประวตัศิำสตรแ์ละวฒันธรรม
ขององักฤษ ในอดตีเป็นเมอืงโบรำณในยุคโรมนัทยีงัมซีำกโบรำณสถำนโรมนัอำยุเกำ่แก่กว่ำ 2,000 ปี เคย
ไดร้บัรำงวลัเมอืงท่องเทีย่วแห่งยุโรปเมือ่ปี 2007 มทีัง้ก ำแพงเมอืงเกำ่แกแ่ละมหำวหิำรศลิปะแบบกอธคิ มี
ชือ่วำ่ York Minster นอกจำกนี้ยงัมสีถำปัตยกรรมเกำ่แกท่ีไ่ดร้บัอทิธมิำจำกพวกโรมนั ไวกิง้ และยุโรปชำติ
อื่นๆ ทีเ่คยเขำ้มำตัง้รกรำกทีน่ี่ดว้ย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงต่อสูเ่มืองน็อตต้ิงแฮม Nottingham ตัง้อยู่ใน
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เขตมดิแลนดต์ะวนัออกขององักฤษ ซึง่อยู่ตรงใจกลำงของประเทศองักฤษพอด ีเป็นเมอืงส ำคญัของกำร
ปฏวิตัอิุตสำหกรรมในองักฤษ ทีเ่ตบิโตมำเหมอืนกบัเมอืงลเิวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 2 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองด้วยเมนู Fish & Chip 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Crowne Plaza Nottingham Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีห่ก   31 ธ.ค.62 น็อตต้ิงแฮม-สแตรทฟอรด์อพัอนเวอน-บิสเตอรเ์อำ๊ท์เลต วิลเลจ- ลอนดอน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองสแตรทฟอรด์-อพัอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 

1.30 ชัว่โมง) หรอื เมืองสแตรทฟอรด์ เมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้ำเอวอน ซึง่มชีือ่เสยีงในดำ้นกำรเป็นเมอืง
แห่งวรรณกรรมองักฤษ ใหท้่ำนชมเมอืงและถ่ำยรปูกบั The Almshouse บำ้นเรอืนโบรำณทีก่อ่สรำ้งดว้ยไม้
ตัง้แต่ปี ค.ศ.1417-18 ผำ่นชว่งของกำรปฏริปูมำหลำยครัง้ และถ่ำยรปูกบัอำคำรศำลำว่ำกำรเมอืง อำคำรทีม่ ี
ควำมเกำ่แก,่ สวยงำมและมชีือ่เสยีงทีส่ดุในใจกลำงเมอืงนี้ ทัง้ยงัเป็นทีต่ ัง้ส ำนกังำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วกบัทำง
รำชกำรของเมอืงนี้ และถ่ำยรปูภำยนอกกบับำ้นของวลิเลีย่ม เชค็สเปียร ์กวแีละนกัเขยีนบทละครชำว
องักฤษ ไดร้บัยกย่องทัว่ไปว่ำเป็นนักเขยีนผูย้ิง่ใหญ่ขององักฤษและของโลก มกัเรยีกขำนกนัวำ่เขำเป็นกวี
แห่งชำตขิององักฤษ  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่บิสเตอรเ์อา๊ท์เลต็ วิลเลจ  Bicester Outlet Village (ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  ใหท้่ำนชมสนิคำ้แบรนดเ์นมต่ำงๆ ทัง้ขององักฤษและในยุโรป เชน่ Anne  
Fontaine  Armani  Bally  Bodum  Bose  Burberry  Calvin Klein  D&G  DKNY  Diesel  Dior  Dunhill   
Ermenegildo Zegna  Fendi  Gucci  Guess  Hugo Boss  Jaeger  Jigsaw  Kipling  L'Occitane  Levi's  
Max Mara  Missoni  Molton Brown  Mulberry  Paul Smith  เป็นตน้  **เพื่อความสะดวกในการเลือก
ซ้ือสินค้าจากเอา๊ท์เลต็ อิสระอาหารกลางวนัภายในเอา๊ท์เลต็ตามอธัยาศยั**   
จนได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่มหานครลอนดอน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิมเป็ดย่างจาก 
  ภตัตาคารช่ือดงัของลอนดอน 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Novotel London Wembley Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีเ่จด็  1 ม.ค.63 ลอนดอน-บริติชมิวเซีย่ม-ช้อปป้ิง-สนำมบินฮีทโทรว ์(องักฤษ) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  น ำท่ำนชม มหานครลอนดอน ทีย่ิง่ใหญ่ เริม่จำกพระรำชวงับคักิง้แฮมทีป่ระทบัแห่งพระรำชนิีองักฤษ ชม
  กำรเปลีย่นยำมของทหำรรกัษำพระองคใ์นชุดเครือ่งแบบเตม็ยศ สวมหมวกพู่สดี ำแต่จะเปลีย่นเป็นชุดสเีทำ
  ในชว่งฤดหูนำว (กำรเปลีย่นแปลงเวลำเปลีย่นทหำรยำมของพระรำชวงัอำจมกีำรเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบั 
  ก ำหนดกำรของพระรำชวงั) จำกนัน้น ำท่ำนเกบ็ภำพสวยของหอนำฬกิำบิก๊เบน สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของ 
  ลอนดอนทีต่ ัง้อยู่เคยีงขำ้งอำคำรรฐัสภำทีส่วยงำมรมิฝัง่แมน่ ้ำเทมส ์ลอนดอนอำยส ์ชงิชำ้สวรรคท์ีเ่ป็น 
  สญัลกัษณ์แห่งสหสัวรรษขององักฤษ สะพำนทำวเวอรบ์รดิจ์ เอกลกัษณ์อนัโดดเดน่ใจกลำงกรงุลอนดอน 
  ผำ่นชมสถำนทีส่ ำคญัต่ำงๆ อำท ิบำ้นเลขที ่10, ถนนดำวน์นิ่งท ำเนียบนำยกรฐัมนตร,ี จตัุรสัทรำฟัลกำร,์ 
  อนุสรณ์แห่งสงครำมทรำฟัลกำรข์องท่ำนลอรด์เนลสนั, พคิคำเดลล ีเซอรค์สั, ย่ำนโซโห มหำวหิำรเซนต์พอล 
  ฯลฯ   
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรอืทีน่ิยมเรยีกกนัวำ่ พพิธิภณัฑ์องักฤษในกรงุลอนดอน 

สหรำชอำณำจกัร เป็นหนึ่งในพพิธิภณัฑ์ดำ้นประวตัศิำสตรแ์ละวฒันธรรมของมนุษยทีส่ ำคญัทีส่ดุและใหญ่
ทีส่ดุในโลก มกีำรกอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้งตน้วตัถุทีเ่กบ็รวบรวมไวส้่วนใหญ่เป็นของ
สะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลนซึง่เป็นแพทย์และนกัวทิยำศำสตร ์พิพธิภณัฑแ์ห่งนี้เปิดให้บรกิำรแกส่ำธำรณะ
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เป็นครัง้แรกในวนัที ่15 มกรำคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตำกเูฮำส ์เมอืงบลูมสเ์บอรร์ ีกรงุ ลอนดอน อนั
เป็นสถำนทีต่ ัง้ของอำคำรพพิธิภณัฑ์ในปัจจุบนั บรติชิมวิเซยีมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่ำงๆ จำกทุกทวปี 
จ ำนวนกว่ำ 7 ลำ้นชิน้ ซึง่ลว้นมชีือ่เสยีงและมกีำรบนัทึกเรือ่งรำวของวฒันธรรมมนุษย์จำกจุดเริม่ตน้จนถงึ
ปัจจุบนั จำกนัน้ใหเ้วลำท่ำนเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนออ็กซ์ฟอรด์ ย่ำนชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนทีท่่ำนจะได้
เลอืกซื้อสนิคำ้คณุภำพเยีย่มจำก มำร์ค แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ์ และหำ้งอื่นๆ อกีมำกมำย และเลอืก
ซื้อเลอืกชมสนิคำ้ทีร่ะลกึกอ่นกลบับำ้น *** เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระอาหาร
ค า่ตามอธัยาศยั*** 

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

วนัทีแ่ปด 2 ม.ค.63 สนำมบินสุวรรณภมิู  
16.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ..  

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

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

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปลี่ยนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

 
อตัราค่าเดินทาง  26 ธ.ค.2562 - 2 ม.ค.2563 
 

UK Cool Cool 
 องักฤษ-สกอ็ตแลนด์ 8 วนั / TG 

ราคารวมตัว๋โดยสาร 
ราคาไม่รวมตัว๋โดยสาร  

(กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยู่
แล้ว มาจอยทวัรก์บัคณะ) 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 71,900 39,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,900 39,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสรมิเตยีง 66,900 37,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 13,900 13,900 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,500 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
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*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

 

หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน  และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนั

การจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 

กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกคร ัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินท่ีบินออกได้ 

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

***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนัท าการ ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย ** 

 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways International เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ฮทีโทรว-์กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุ(2 ท่าน / 1 หอ้ง) *บางโรงแรมและบางเมอืงอาจไมม่หีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร* 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ, คา่อาหารและเครือ่งดืม่, ค่ารถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่บรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ์ 

500,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรพ์บรษิทัประกนั) (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้่ายอื่นๆ อนั
เกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, คา่อาหาร หรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 22 
 ก.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของ
 สายการบนิ   
 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมวซี่าเชงเกน้และคา่บรกิารดา้นการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 5,500 บาท โดยช าระพรอ้มคา่ทวัร์สว่นที่

เหลอืกอ่นคณะออกเดนิทาง 
 คา่ทปิพนักงานขบัรถและทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,800 บาท โดยช าระพรอ้มคา่ทวัรส์่วนที่

เหลอืกอ่นคณะออกเดนิทาง 
 คา่แปลเอกสารส าหรบัการยื่นวซี่าทีจ่ะตอ้งแปลจากศนูย์การแปลเท่านัน้ (จ านวนหรอือตัราค่าแปล ขึน้อยู่กบัรปูแบบและ

จ านวนเอกสารของแต่ละบคุคล ซึง่ไมเ่กีย่วกบัค่าบรกิารวซี่า) 
 คา่บรกิารและค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัย์สนิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหาก

ตอ้งการการบรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 คา่วซี่าเรง่ด่วนหรอืบรกิารพเิศษอย่างอื่นเกีย่วกบัวซี่า 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
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 คา่อาหารหรอืเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าบรกิารอื่นๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้น

รายการ 
 คา่น ้าดืม่ระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดืม่ระหว่างทวัร)์ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิได ้
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของท่ำน

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

เรยีกเกบ็ 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำมดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่วา่จ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เนื่องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  
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o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่ชดัเจน
ในเรือ่งการสูบบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร์ 

 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

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

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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o หนังสือเดินทางมีอายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

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

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศนูย์แปลเอกสารพรอ้มตราประทบั  
- หากเดก็อายุไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศนูย์แปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
 

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

ใช้เวลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 20 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวีซ่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูองักฤษไม่อนุญาตให้ผูส้มคัรดึงเล่มพาสปอรต์ระหว่างท่ีสถานทูตพิจารณาวีซ่า แต่สามารถให้ดึง

เล่มในวนัยื่นได้ แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีศนูยย์ื่นวีซ่าเรียกเกบ็  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรือ่งกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนัก

หรอืศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 
3. การแปลเอกสารจะต้องแปลจากศนูย์แปล ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ขึน้อยู่กบัเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปล

สามารถตรวจสอบกบับริษทัทวัรไ์ด้ หรือผูเ้ดินทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลมาได้เช่นกนั (กรณีท่ี
มีเอกสารท่ีต้องแปล) 

4. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดลุยพนิิจของสถำนทูต มใิชบ่รษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรที่ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำ
ของสถำนทูตงำ่ยขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีลูกคำ้ท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำง เดนิทำงระหวำ่งกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ลูกคำ้ตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 



UKWinter8D/TG, 26Dec2019-2Jan2020     11 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจากศูนย์แปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชือ่ พรอ้มฉบบัแปลจากศนูย์แปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ พรอ้มฉบบัแปลจากศนูย์แปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจากศนูย์แปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เอกสารออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนจากวนัยื่นวซี่า เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบตุ าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชดุ เอกสารออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนจากวนัยื่นวซี่า 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศนูย์แปลเอกสาร
พรอ้มตราประทบั 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส+ฉบบั

แปลภาษาองักฤษ จากศนูย์แปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 

 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม
แสดงส าเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใช้จ่าย
ใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธ์ไมส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) เอกสารออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนจากวนัยื่นวซี่า เป็นตน้ 
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์สว่นตวัแสดงชือ่เจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และปรบั

สมดุอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนัยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัช ี 
- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเกา่ กรณุาส าเนาหน้าแรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเกา่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ

ฝากเป็นปัจจุบนั 
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า 

เป็นตน้ 
- หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขทีบ่ญัชเีดยีวกบัส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากทีน่ ามาแสดง 
- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยื่นขอวซี่า ต้องออกหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั 

และท าจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ดว้ย  อย่างไรกต็ามโดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีน
สมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชนี้อย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่จะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองธนาคาร 1 ฉบบั และท า
จดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบชุือ่และความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 

o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบคุวามสมัพนัธ์กบัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่าและมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มฉบบัแปลจากศนูย์แปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหมทุ่กคร ัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั          

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

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

 

 

 

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

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

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

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

หมดอายุ ............................ 

3.  สถานภาพ   ........ โสด   ........ แตง่งานจดทะเบียน    ........ แตง่งานไมจ่ดทะเบียน  ........ หยา่   

........ หมา้ย     

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

     วนั-เดือน-ปี เกิดคูส่มรส  .................................... สถานท่ีเกิด .............................. เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่..... ....  

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

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม่ ........................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

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

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

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

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

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

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

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

 ........ อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................................................................................................. 
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6.  ช่ือสถานท่ีท  างาน ........................................................................................................................................ 

 (ช้ีแจงเก่ียวกบักิจการท่ีท  า หรือสินคา้ท่ีขายวา่เก่ียวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกิจการหรือลูกจา้ง) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ศึกษาระดบัช ัน้ / หลกัสูตร ................................................................................................... ....   

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ............................................... 

 

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

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

 (ถา้มี กรุณากรอกใหเ้รียบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งน าไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน์)  

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

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

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

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

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

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานท่ีเกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 
  

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

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

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานท่ีเกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 
 

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

 สกุลผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์ 

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

 ความสมัพนัธ ์.....................................................  ท่ีอยูผู่ร้บัรองคา่ใชจ้า่ย .................................................... 
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 ................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................  

 

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

 วีซ่าท่ีได ้ไดร้ะหวา่ง  

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

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

  ระหวา่งวนัท่ีเทา่ไหร ่

      ก่ีวนั .......................  เขา้วนัท่ีเทา่ไหร่ ....................................... ออกวนัท่ีเทา่ไหร่ .........................................

  ไปท  าอะไร .........................................................  
 

11. ทา่นเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง  

 1. ................................................................................................ 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี ................................................ .. 

 2................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 3. ................................................................................................. 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 4................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

  
 5.................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 6...................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 
 

12. คุณมีเพ่ือน หรือ ลูก ท่ีเรียนท่ีประเทศองักฤษหรือไม ่ถา้มี ขอ ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่และเบอร์โทร. ................................. 

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

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

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

 

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

 


