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วนัท ีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์
ประเทศสงิคโปร ์                                 (-/-/-) 

17.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู
ทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ Singapore Airlines โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

20.10 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 
Airlines เทีย่วบนิที ่SQ983  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
23.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพือ่เปล ีย่นเครือ่ง ** 
 
วนัท ีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืง

แมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ - เมอืงแมนเชสเตอร ์- สนามฟุตบอล โอลด ์แทรฟฟอรด์ - วหิารแมนเชสเตอร ์- เมอืงล ิ
เวอรพู์ล - สนามฟุตบอล แอนฟิลด ์- เดอะ ทร ีเกรซ - ยา่นอลัเบริต์ ด็อกค ์                                       (-/-/-)      

02.25 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืงแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิ Singapore 
Airlines เทีย่วบนิที ่SQ052 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
09.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืงแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ จัดเป็นเมืองใหญ่และมี
ประชากรมากอันดับสองรองจากเมอืงลอนดอน แมนเชสเตอรต์ดิตอ่กับทีร่าบเชชเชอรท์างทศิใต ้ตอิตอ่กับเทอืกเขาเพนไนนท์าง
ทิศเหนือและทิศตะวันออก เมืองน้ีขยายตัวและเจริญรุ่งเรืองจากการผลิตสิ่งทอในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลให ้
แมนเชสเตอรก์ลายเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่แรกของโลก 

 นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) ของสโมสร แมนยูฯ ทีจั่ดว่า
รํา่รวยทีส่ดุในโลก เป็นสนามทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศอังกฤษ สามารถรองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจาก
สนามเวมบลยี ์สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทีมชาตอิังกฤษเพยีงแหง่เดยีว และใหญ่เป็นอันดับที ่11 ของ
ยโุรปนอกจากนั้นยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยฟู่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว ทีร่วบรวมประวัตคิวามเป็นมาตัง้แต่เริม่ก่อตัง้
สโมสร และ ยังมีสิง่ของถว้ยรางวัลต่างๆ จัดแสดงโชวอ์ยู่ดว้ย จากนั้นอสิระใหท้่านเลือกซือ้ของที่ระลกึของทีมที่ท่านชื่นชอบ
มากมายสําหรับแฟนบอล ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมภายในสนามฟุตบอล และสว่นของพพิธิภณัฑ ์ซึง่บรเิวณนี ้อาจไม่
สามารถเขา้ชมได ้เน ือ่งจาก เช่น วนัท ีม่กีารแข่งขนั วนัท ีม่กีารเตรยีมความพรอ้มกอ่นการแขง่ขนั หรอื เหตุผลใด 
เหตุผลหนึง่ก็ตามซึง่อาจนอกเหนอืการควบคุมของบรษิทั และ ไม่สามารถทราบลว่งหนา้ได ้ค่าบตัรเขา้ชม ท่านละ 
ประมาณ 20 ปอนด ์หรอื คํานวน เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 860 บาท ขึน้อยู่กบัประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้ง
ตรวจสอบรอบ ทีว่า่งอกีคร ัง้ โดยท ัง้น ี ้คณะทวัรจ์าํเป็นตอ้งดําเนนิไปตามระบุท ัง้หมด **  
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นําทา่น ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ วหิารแมนเชสเตอร ์(Manchester Cathedral) สรา้งขึน้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1215 โดยบารอน
โรเบริต์ เกรสเล็ต เจา้ของคฤหาสนแ์มนเชสเตอร ์ส่ังใหส้รา้งขึน้มาขา้งกับทีพ่ักของเขา เพื่อใชเ้ป็นโบสถป์ระจําเขตศาสนาของ
เมอืงแมนเชสเตอร ์ก่อนทีจ่ะผา่นวันเวลาและไดรั้บความเสียหายอยา่งหนักจากระเบดิในสงครามโลกครัง้ที่ 2 จนงานไมต้า่งๆ ที่
งดงามของตัวอาคารแห่งน้ีถกูทําลายไปหมด และไดม้กีารบูรณะขึน้มาในชว่งหลังสงครามโลก จงึเป็นสถาปัตยกรรมแบบยคุกลาง
ของประเทศอังกฤษทีง่ดงาม และมกีารตกแต่งดว้ยงานไมแ้กะสลักแบบเมอืงเหนือของประเทศอังกฤษ แตก่็น่าเสยีดายเมือ่ในปี 
ค.ศ. 1996 ไดถ้กูลอบวางระเบดิจากผูก้อ่การรา้น ไออารเ์อ ทําใหต้อ้งมีการบรูณะใหมอ่กีครัง้ แตปั่จจบุันนัน้ก็กลับมาสวยงามด่ัง
เดมิและใชป้ระกอบพธิีกรรมทางศาสนารวมทัง้เป็นสว่นหนึง่ของ Church of England ที่หากมาถงึประเทศอังกฤษ ตอ้งมาเยี่ยม
เยอืนอกีดว้ย 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเิวอรพู์ล (Liverpool) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เมอืงถิน่กําเนดิของวงดนตรสีีเ่ตา่ทองหรือ
เดอะบทีเทลิ (The Beatles) ทีโ่ดง่ดังและมชีือ่เสยีงกอ้งโลก ในทางประวัตศิาสตรข์องมณฑลเดมิลเิวอรพ์ลูเป็นสว่นหนึง่ของแลง
คาสเชอร ์ความรุง่เรอืงของเมอืงลเิวอรพ์ลู มาจากการเป็นเมอืงทา่สําคัญในครสิตศ์ตวรรษที ่18 การตดิตอ่คา้ขายกับแครบิเบยีน , 
ไอรแ์ลนด ์และแผน่ดนิใหญ่ยโุรป และความสะดวกในการตดิตอ่คา้ขายกับการคา้ทาสขา้มมหาสมทุรแอตแลนตคิ (Atlantic Slave 
Trade) ยิง่ทําใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตมากยิง่ขึน้ ภายในตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 19 กว่า 40% ของการคา้ขายในโลกตอ้งผ่านเมอืงท่า 
อยา่งเมอืงลเิวอรพ์ลูแหง่น้ี ทําใหเ้มอืงลเิวอรพ์ลูกลายเป็นเมอืงสําคัญทีส่ดุเมอืงหนึง่ของประเทศอังกฤษ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 2004 
นําทา่น ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สนามฟุตบอล แอนฟิลด ์(Anfield Stadium) สนามเหยา้ของทมีสโมสรลเิวอรพ์ูล ยอดทีม
แหง่ถิน่เมอรซ์ีไ่ซด ์พรอ้มเลือกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึจากทมีหงสแ์ดง ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมภายในสนามฟุตบอล และ
สว่นของพพิธิภณัฑ ์ซึง่บรเิวณนี ้อาจไม่สามารถเขา้ชมได ้เน ือ่งจาก เช่น วนัท ีม่กีารแข่งขนั วนัท ีม่กีารเตรยีมความ
พรอ้มกอ่นการแขง่ขนั หรอื เหตุผลใด เหตุผลหนึง่ก็ตามซึง่อาจนอกเหนอืการควบคุมของบรษิทั และ ไมส่ามารถทราบ
ลว่งหนา้ได ้คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 20 ปอนด ์หรอื คํานวน เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 860 บาท ขึน้อยูก่บั
ประเภทของบตัร และ จาํเป็นตอ้งจองก่อนลว่งหนา้ เพราะอาจจาํกดัจํานวนผูเ้ขา้ชมในแต่ละวนั โดยท ัง้น ี ้คณะทวัร ์
จาํเป็นตอ้งดําเนนิไปตามระบุท ัง้หมด ** 
นําทา่น ผา่นชม เดอะ ทร ีเกรซ (The Three Graces) อาคารเกา่แก ่3 หลัง สัญลักษณข์องเมอืงลเิวอรพ์ลู ซา้ยมอืสดุ คอื ที่
ทําการของการท่าเรือลิเวอรพ์ูล (Port of Liverpool Building) อาคารกลาง คือ อาคารของบรษัิทเดินเรือคูนารด์ (Cunard 
Building) สว่นขวามอืสดุ คอื อาคารสํานักงาน สรา้งดว้ยคอนกรตีแบบหลายชัน้อาคารแรกทีส่รา้งในประเทศอังกฤษ (Royal Liver 
Building)  
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นอลัเบริต์ ด็อกค ์(Albert Dock) หรอื ทา่เรอือัลเบริต์ ด็อกซ ์(Albert Dock Port) เป็นชือ่ของยา่นตกึอฐิ
แดงเก่าแก่สวยงาม อาคารเหลา่น้ีเป็นอาคารเกา่แกท่ี่กอ่สรา้งดว้ยอฐิปูนแห่งแรกๆในประเทศอังกฤษ โดยเปิดใชง้านโดยเจา้ชาย
อัลเบริต์ ในปี ค.ศ. 1846 เพื่อใชเ้ป็นท่าเรือและโกดังขนถ่ายสนิคา้ โดยหลังจากที่ปิดทําการจากการเป็นท่าเรือ ก็ไดรั้บการ
ปรับปรงุใหมจ่นกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วสําคัญในเมอืงลเิวอรพ์ลู  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเท ีย่ว ** 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Best Western Everglades Park Hotel, Liverpool, United Kingdom หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ีส่าม เมอืงลเิวอรพู์ล - เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน ประเทศองักฤษ - บา้นของวลิเล ีย่ม เช็คสเปียร ์- โบสถโ์ฮล ี ่- เมอืง
กลอสเตอร ์- อาสนวหิารกลอสเตอร ์- เมอืงคารด์ฟิฟ์ ประเทศเวลล ์- ศาลาวา่การเมอืงและกลุม่อาคารโบราณเกา่แก ่- 
สวนสาธารณะคารด์ฟิฟ์ - สนามกฬีามลิเลนเนยีม - อาคารทีท่ําการของรฐับาล - ปราสาทคารด์ฟิฟ์            (B/L/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford Upon Avon) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 
นาที) เป็นเมืองสําคัญดา้นวรรณกรรมของ ประเทศองักฤษ (England) ที่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําเอวอน เป็นบา้นเกดิของวลิเลี่ยม 
เช็คสเปียร ์(William Shakespeare) กวทีีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของประเทศอังกฤษ ดว้ยผลงานทีท่า่นรูจั้กอาท ิโรมโิอ แอนด ์จเูลยีส, เว
นสิ วานชิ ฯลฯ 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ บา้นของวลิเล ีย่ม เช็คสเปียร ์(Nash’s House / William Shakespeare House) สัมผัส
ชวีติความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดตี ผ่านชม โบสถโ์ฮล ี ่(Holy Trinity Church) โบสถเ์กา่แก่ตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าเอวอนอันเงียบ
สงบและสถานที่ในประวัติศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกับกวีเอกผูน้ี้ สถานที่ที่ใชใ้นการประพันธ์ผลงานต่างๆที่มีชื่อเสียงไปท่ัวโลก  
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกลอสเตอร ์(Gloucester) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมอืงทีม่ีฐานะเป็นนครและเมือง
หลวงของมณฑลกลอสเตอรเ์ชอร ์(Gloucestershire) ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ ตัง้อยูท่างตดิกับ
ชายแดนของประเทศเวลส์ และตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น้ําเซเวริน์ เมืองกลอสเตอรก์่อตัง้เมื่อปี ค.ศ. 48 โดยจักรวรรดโิรมัน ในชื่อ 
“Glevum” และไดรั้บพระบรมราชานุญาต ใหเ้ป็นเมอืงครัง้แรกในปี ค.ศ. 1155 โดยสมเด็จพระเจา้เฮนรทีี่ 2 ทางดา้นเศรษฐกจิ
กลอสเตอรเ์ป็นเมอืงอตุสาหกรรมการบรกิาร และมคีวามสําคัญทางดา้นการเงนิและทางดา้นธุรกจิโดยเป็นทีตั่ง้ของธนาคารเชลท์
แนม รวมไปถงึเป็นเมอืงทีม่บีทบาทสําคัญทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมการบนิอกีดว้ย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่าน เขา้ชม อาสนวหิารกลอสเตอร ์(Gloucester Cathedral) เพื่อตามรอยนวนิยายชือ่ดังระดับโลก แฮรร์ ี ่พอตเตอร ์
(Harry Potter) ภายในวหิารแห่งน้ีถกูเลือกใหเ้ป็นฉากสําคัญในภาพยนตร ์ภาค 1 , 2 และ 6 โดยจุดที่ใชถ้่ายทําคือบรเิวณ
ทางเดนิภายในรอบของวหิาร ในภาค 1 มีฉากระเบียงทางเดนิไปหอคอยของศาสตราจารยก์รฟิฟินดอร ์โดยสุดทางมีประตูที่
ทมีงานเอารปูสภุาพสตรอีว้นมาจัดฉากไว,้ ฉากทีแ่ฮรร์ีฯ่กับรอนฯรูว้า่เฮอรไ์มโอน่ีฯกาํลังตกอยูใ่นอนัตราย, ฉากโทรลลก์ําลังไปหอ้ง
อาบน้ําหญงิ, ฉากแฮรร์ีฯ่กับรอนฯหลบมมุอยูบ่รเิวณหอ้งน้ําโบราณ (The Lavatorium) และในภาค 6 มฉีากทีศ่าสตราจารยม์ักกอน
นากัลฯแจง้พวกนักเรยีนในโรงเรยีนฮอกวอตสใ์หเ้ดนิไปหาหอ้งเรยีนของตนเอง และ ฉากทีแ่ฮรร์ีฯ่แอบไดย้นิวา่ศาสตราจารยส์เนป
ฯทําปฏิญาณไมค่ืนคํา ขณะหลบมมุอยูบ่รเิวณหอ้งน้ําโบราณ (The Lavatorium) ** อาสนวหิารกลอสเตอร ์อาจไมส่ามารถ
เขา้ชมได ้เชน่ วนัท ีม่กีารเตรยีมจดัพธิกีรรมตา่งๆทางศาสนา วนัท ีม่พีธิกีรรมต่างๆทางศาสนา หรอื เหตุผลใด เหตุผล
หนึง่ก็ตาม ซึง่นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทั และ ไม่สามารถทราบลว่งหนา้ได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ย ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เน ือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบั
ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้น ีท้างบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั ** 
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นําท่านเดินทางสู่ เมอืงคารด์ฟิฟ์ (Cardiff) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศเวลส ์
(Wales) ประเทศทีป่ระกอบเป็นสหราชอาณาจักร (ไดแ้ก ่อังกฤษ สกอตแลนด ์เวลส ์และไอรแ์ลนดเ์หนือ) ประเทศเวลสอ์ยูท่าง
ทศิตะวันตกเฉียงใตข้องเกาะบรเิตนใหญ่ โดยทิศตะวันออกตดิกับประเทศอังกฤษ ทิศใตต้ดิกับช่องแคบบรสิตอล (Bristol 
Channel) ทศิตะวันตกตดิกับชอ่งแคบจอรเ์จส (George's Channel) และทางเหนือตดิกับทะเลไอรชิ คําวา่ ราชรัฐเวลส ์ยังคงเป็น
ทีน่ยิมใช ้ถงึแมว้า่เจา้ชายแหง่เวลสจ์ะไมม่บีทบาททางการเมอืงตัง้แต่ปี พ.ศ. 1825 (ค.ศ. 1282) โดยพระเจา้เอ็ดเวริด์ที ่2 แห่ง
ประเทศอังกฤษทรงเขา้ยดึครอง ตอ่มาเมอืงหลวงของเวลสถ์กูยา้ยจากคายรน์ารว์อน (ซึง่เป็นเมอืงของเจา้ชายเวลส)์ มาที่เมอืง
คารด์ฟิฟ์ ในปี พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) เดมิเป็นทีพ่ํานักของขนุนางผูป้กครองเมอืง ถกูลอ้มรอบไวด้ว้ยกําแพงโบราณ  
นําท่าน ผ่านชม ศาลาว่าการเมอืงคารด์ฟิฟ์ (Cardiff City Hall), สวนสาธารณะคารด์ฟิฟ์ (Park of Cardiff), สนาม
กฬีาม ิลเลนเนียม (Millennium Stadium), อาคารที่ทําการของรฐับาล (Government Officer Building) และ 
ปราสาทคารด์ฟิฟ์ (Cardiff Castle) 

** อสิระอาหารคํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเท ีย่ว ** 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Holiday Inn Cardiff North M4 Jct 3, Cardiff, Wales หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท ีส่ ี ่ เมอืงคารด์ฟิฟ์ ประเทศเวลล ์- เมอืงเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์ประเทศองักฤษ- เมอืงออกซฟ์อรด์ - มหาวทิยาลยั
ออกซฟ์อรด์ - มหาวทิยาลยัไครสตเ์ชริช์ - มหาวหิารไครสตเ์ชริช์ - หมูบ่า้นไบบลูร ี ่- เมอืงบาธ            (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์(Bourton On The Water) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 
นาท)ี หมูบ่า้นเล็กๆทีรู่จั้กกนัในนามของ เวนสิ แหง่คอทสโ์วลส ์(Venice of Cotswolds) ของ ประเทศองักฤษ (England) 
เป็นเมอืงทีม่คีวามสวยงามน่ารัก มคีวามโดดเด่นในดา้นธรรมชาตอิันงดงาม มลํีาธารสายเล็กไหลผา่นกลางเมอืง และมีสะพานหนิ
ทอดขา้มลําธารเป็นช่วงๆ บรเิวณรมิลําธารเต็มไปดว้ย ตน้วลิโลว ์(Willow) แกวง่กิง่กา้นใบอยูร่มิลําธารตลอดแนว ทําใหเ้มอืงน้ี 
เป็นเมืองที่มีมนตเ์สน่หแ์สนสวยงามจากธรรมแบบลงตัวที่สุด ที่หาชมไดย้าก เมืองน้ีมีรา้นอาหาร รา้นคา้ จําหน่ายของที่ระลกึ
น่ารักๆตา่งๆมากมาย 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงออกซฟ์อรด์ (Oxford) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เป็นเมืองที่เป็นทีรู่จั้กกันในนามเมืองแห่ง
มหาวทิยาลัย ของประเทศอังกฤษ ซึง่ชื่อเมืองตั้งตาม มหาวทิยาลัยระดับโลกที่รูจั้กกันในนามของมหาวทิยาลัยออกซฟ์อรด์ 
(Oxford University)  
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นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ (Oxford University) เป็นมหาวทิยาลัยเกา่แกท่ีใ่ชภ้าษาอังกฤษ
เป็นภาษาแมใ่นการเรยีนการสอน โดยเปิดสอนมานานนับ 900 ปี โดยไมม่หีลักฐานประวัตกิารกอ่ตัง้มหาวทิยาลัยทีแ่น่นอน และ
ประวัตศิาสตรท์ี่ยาวนานนับเป็นเวลามากกวา่ 9 ศตวรรษของสถาบันแหง่น้ี ชื่อเสียงทางดา้นการศกึษา , งานวจัิย , การคน้พบสิง่
ใหม่ๆ  และการประสบความสําเร็จของศษิยเ์กา่ทีส่รา้งชือ่เสยีงทีม่มีาตลอด ทําใหผู้ค้นทัง้โลกตา่งยกยอ่งใหเ้ป็นมหาวทิยาลัยทีใ่คร
ก็ตา่งใฝ่ฝันอยากทีจ่ะมาเรยีนทีม่หาวทิยาลัยแหง่น้ี 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวทิยาลยัไครสตเ์ชริช์ (Christ Church University) หรอื ไครสตเ์ชริช์คอลเลจ (Christ 
Church College) เป็นมหาวทิยาลัยทีใ่หญ่และงามสง่าทีส่ดุของเมอืงอ็อกซฟ์อรด์ มชีือ่เรยีกกันง่ายๆวา่ เดอะเฮา้ส ์(The House) 
กอ่ตัง้ในปี 1525 ในชือ่ คารด์นัิล คอลเลจ โดยพระคารนั์ลวลูซยี ์คนเดยีวกับผูท้ีส่รา้งแฮมป์ตันคอรด์ในเมอืงลอนดอน ก่อนทีพ่ระ
เจา้เฮนรทีี ่8 จะเปลีย่นชืน่มาเป็นไครสตเ์ชริช์ แตต่ราวทิยาลัยก็ยังคงเป็นหมวกทรงแหลม ของพระราชาคณะวลูซยี ์วทิยาลัยแหง่น้ี
อยูใ่นเครอืของมหาวทิยาลัยแหง่อ๊อกซฟ์อรด์ บรเิวณเดยีวกัน นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารไครสตเ์ชริช์ (Christ 
Church Cathedral) เป็นอาคารที่สรา้งดว้ยหนิสีทองและเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามน่าประทับใจที่สุดของประเทศอังกฤษ 
สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้เฮนรีท่ี ่8 เป็นมหาวหิารทีม่ยีอดแหลมสงู 43 เมตร 
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นไบบูลร ี ่(Bibury Village) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เป็นหมูบ่า้นเล็กๆตัง้อยูใ่นแควน้กลอส
เตอรเ์ชอร ์เขตคอทสโ์วลส ์จัดวา่เป็น หมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุ ในประเทศองักฤษ (The Most Beautiful Village in England) 
เป็นหมูบ่า้นน่ารัก มลัีกษณะบา้นทีเ่ป็นกระทอ่มเกา่แก ่เรยีกวา่เป็นแบบฉบบับา้นของประเทศองักฤษโดยแท ้สรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที่ 
17-18 และยังคงรักษาสภาพใหค้งอยู่จากอดีตไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีมีแม่น้ําสายเล็กๆชื่อว่า แมน้ํ่าโคน (Coln River) ซึง่มน้ํีาใสไหล
ผา่นหมูบ่า้น โดยบา้นแต่ละหลังจะตกแตง่หนา้บา้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบอังกฤษตามฤดกูาล แตท่ี่มชีือ่เสียงและสวยงามมากทีสุ่ด
คอื ดอกกหุลาบอังกฤษ อันเป็นทีม่าของ กหุลาบอังกฤษ 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาธ (Bath) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาท)ี เป็นเมืองทีม่ีฐานะนครในมณฑลซอมเมอร์
เซท็ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ เมืองบาธไดรั้บพระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราชนีิ
นาถเอลซิาเบธที ่1 ในปี ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็นเทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตัวเมอืงบาธตัง้อยู่เนนิหลายลกูในหุบเขาของ
แมน้ํ่าเอวอนในบรเิวณที่มน้ํีาพรุอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นทีตั่ง้ถิน่ฐานของโรมัน ผูส้รา้งโรงอาบน้ําโรมันโบราณ (Roman Baths) และวัด
โดยตัง้ชือ่เมอืงว่า “Aquae Sulis” เมอืงบาธเป็นสถานทีท่ี่สมเด็จพระเจา้เอ็ดการด์ผูรั้กสงบทําพธิีราชาภเิษกเป็นพระมหากษัตรยิ์
อังกฤษที่มหาวหิารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมัยจอรเ์จีย เมอืงบาธกลายเป็นเมืองน้ําแรท่ี่ไดรั้บความนยิมกันมาก ซึง่ทําให ้
เมอืงบาธขยายตัวมากขึน้และมีสถาปัตยกรรมจอรเ์จยีที่เด่นๆ จากสมัยนัน้ที่สรา้งจากหนิบาธที่เป็นหนิสีเหลอืงนวลสวยงามเป็น
เอกลักษณ ์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1987 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเท ีย่ว ** 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Best Western Limpley Stoke Hotel, Bath, England  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ีห่า้ เมอืงบาธ - มหาวหิารบาธ - โรงอาบนํา้โรมนัโบราณ - เมอืงซาลสิบวัร ี ่- อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮนจ ์- เมอืงลอนดอน - 
จตุัรสัทราฟัลกา้ร ์- จตุัรสัรฐัสภา - พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์- หอนาฬิกาบิก๊เบน - ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย - 
พระราชวงับคักิง้แฮม                                                   (B/-/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารบาธ (Bath Abbey) และ บรเิวณดา้นหนา้ของ โรงอาบนํา้โรมนัโบราณ (Roman 
Baths) ถอืเป็นโรงอาบน้ําโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณที่ไดรั้บการอนุรักษ์และดแูลเป็นอยา่งด ีซึง่โรงอาบน้ําของทีน่ี่อยูตํ่า่กว่า
ระดับพื้นถนนในปัจจุบัน ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนดว้ยกัน ตัง้แต่โซน Sacred Spring, Roman Temple, Roman 
Bath House และ Museum ซึง่แหลง่น้ําแรแ่หง่น้ีถกูคน้พบตัง้แตส่มัยชาวโรมนับกุเขา้มายดึเกาะองักฤษ เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์
ทางธรรมชาตขิองทางตะวันตกอีกดว้ย ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมสาํหรบัเด็ก ท่านละ ประมาณ 14 ปอนด ์หรอื คํานวณ
เป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 602 บาท / ผูใ้หญ่ ท่านละ ประมาณ 15 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ท่านละ 
ประมาณ 645 บาท ข ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จาํเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ชมในแต่
ละวนัได ้** 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลสิบวัร ี ่(Salisbury) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ประเทศอังกฤษ เป็นทีตั่ง้ของอนุสาวรยีอ์ัน
ลกึลับ เสาหนิสโตนเฮน้จ ์ 
นําทา่น เขา้ชม ในร ัว้อาณาเขตทีต่ ัง้ของ อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) ไดร้บัการคดัเลอืกจากองคก์ร 
New 7 Wonders ใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกอ่นประวตัศิาสตร ์มอีายกุวา่ 5,000 ปี เป็นกลุม่แท่งหนิขนาด
ใหญ่ตัง้อยูก่ลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ในบรเิวณตอนใตข้องเกาะอังกฤษ ซึง่ไมม่ีใครทราบวัตถุประสงคใ์นการสรา้งอยา่งชัดเจน ตัว
อนุสรณส์ถานประกอบดว้ยแทง่หนิขนาดยักษ์ 112 กอ้น ตัง้เรยีงกันเป็นวงกลมซอ้นกัน 3 วง แทง่หนิบางอันตัง้ขึน้ บางอันวางนอน
ลง และบางอันก็ถกูวางซอ้นอยูข่า้งบน นักโบราณคดเีชือ่วา่กลุม่กองหนิน้ีถกูสรา้งขึน้จากทีไ่หนสักแหง่เมือ่ประมาณ 3000 - 2000 
ปีก่อนครสิตกาล กลา่วคอื การหาอายุจากคารบ์อนกัมมันตรังสีเมื่อ พ.ศ. 2551 เผยใหเ้ห็นว่าหนิกอ้นแรกถกูวางตัง้เมื่อประมาณ 
2400 - 2200 ปีก่อนครสิตกาล ในขณะทีท่ฤษฎีอื่นๆ ระบุว่ากลุม่หนิที่ถูกวางตัง้มาตัง้แต่ก่อนหนา้นัน้ถงึ 3000 ปีก่อนครสิตกาล
นักวทิยาศาสตรแ์ละนักประวัตศิาสตรต์า่งสงสัยวา่ คนในสมัยก่อนสามารถยกแทง่หนิที่มน้ํีาหนักกว่า 30 ตัน ขึน้ไปวางเรียงกันได ้
อย่างไร ทัง้ๆที่ปราศจากเครือ่งทุน่แรงอย่างที่เราใชอ้ยู่ในปัจจุบัน และบรเิวณที่ราบดังกล่าวไมม่ีกอ้นหนิขนาดมหมึาน้ี ดังนัน้จงึ
สันนษิฐานวา่ผูส้รา้งตอ้งทําการชักลากแทง่หนิยักษ์ทัง้หมดมาจากที่อืน่ ซ ึง่คาดว่าน่าจะมาจาก "ทุง่มารล์โบโร" ทีอ่ยูไ่กลออกไป
ประมาณ 40 กโิลเมตร ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1986 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงลอนดอน (London) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศอังกฤษ ที่
เป็นศูนยก์ลางสําคัญทางธุรกจิ การเมือง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรข์องโลก เป็นผูนํ้าดา้นการเงนิ การเมือง การสื่อสาร การ
บันเทงิ แฟชั่น ศลิปะ และเป็นทีย่อมรับวา่มอีทิธพิลไปท่ัวโลก และยังเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีใ่หญ่และสําคัญของยโุรปอกีดว้ย 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเท ีย่ว ** 
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นําท่านเดนิทางสู่ จตุัรสัทราฟลักา้ร ์(Trafalgar Square) จตรัุสกลางเมืองที่รายลอ้มไปดว้ยอาคารราชการสําคัญของเมือง
ลอนดอน นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ กับ จตุัรสัรฐัสภา (Parliament Square) และ พระราชวงัเวสท์ม ินสเ์ตอร ์
(Westminster Palace) หรอื ตกึรัฐสภาเวสตม์นิสเตอร ์(Houses of Parliament) เป็นสถานทีท่ีส่ภาสองสภาของรัฐสภาแหง่ส
หราชอาณาจักร (สภาขนุนาง และสภาสามัญชน) ใชป้ระชุม พระราชวังตัง้อยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น้ําเทมสใ์นนครเวสตม์นิสเตอร์
ของเมอืงลอนดอนบะระหไ์ม่ไกลจากพระราชวังไวทฮ์อลล ์พระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์สรา้งในปี ค.ศ. 1016 มหีอ้งทัง้หมดดว้ยกัน
ประมาณ 1,100 หอ้ง, 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมทั้งหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัวสิ่งก่อสรา้งส่วนใหญ่สรา้งใน
ครสิตศ์ตวรรษที ่19 แตก่็ยังมสีว่นกอ่สรา้งเดมิเหลอือยู่บา้งเล็กนอ้ยรวมทัง้ทอ้งพระโรงทีใ่นปัจจบุันใชใ้นงานสําคัญๆ เช่น การตัง้
ศพของบคุคลสําคัญกอ่นทีจ่ะนําไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบรหิารพระราชวังแตเ่ดมิเป็นหนา้ทีข่องผูแ้ทนพระองค ์
Lord Great Chamberlain แตใ่นปี ค.ศ. 1965 เปลีย่นมอืไปเป็นของรัฐสภานอกจากหอ้งพธิีบางหอ้งทีย่ังคงอยูภ่ายใตก้ารบรหิาร
ของผูแ้ทนพระองค ์หลังจากเกดิเพลงิใหมใ้นปี ค.ศ. 1834 ตกึรัฐสภาปัจจบุันก็ไดรั้บการสรา้งใหมโ่ดยใชเ้วลาสรา้ง 30 ปี โดยมี
เซอร ์ชารล์ส ์บารร์ยี ์(Charles Barry) และผูช้ว่ยออกัสตัส พวิจนิเป็นสถาปนกิ การออกแบบรวมทอ้งพระโรงเวสตม์นิสเตอรแ์ละชา
เปลเซนตส์ตเีฟน (St Stephen's Chapel) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 
เม ือ่ปี ค.ศ. 1987 และยังเป็นทีตั่ง้ของหอนาฬกิาทีรู่จั้กกันดใีนนาม หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อัน
เป็นสัญลักษณข์องประเทศอังกฤษ ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุหนึง่ชั่วโมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญ่ทีส่ดุในโลก และ 
ฝ่ังตรงขา้มเป็นที่ตั ้งของ ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรือที่รูจั้กในชื่อของ มลิเลเนียม วีล (Millennium 
Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ี่สงูที่สดุในทวปียุโรป มคีวามสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความนิยมอยา่ง
มาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี โดยมแีมน้ํ่าเทมสก์ัน้อยู ่
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) เดมิชือ่ คฤหาสนบ์ักกิง้แฮม (Buckingham 
House) เป็นพระราชวังทีเ่ป็นทีป่ระทับเป็นทางการของราชวงศอ์ังกฤษ เป็นสถานที ่ทีใ่ชสํ้าหรับการเลีย้งรับรองของรัฐและยังเป็น
สิง่ดงึดูดนักท่องเที่ยวสําคัญที่หนึ่งของเมืองลอนดอน เป็นที่รวมพลังใจทัง้ในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ 
สิง่กอ่สรา้งเดมิเป็นคฤหาสนท์ีส่รา้งสําหรับจอหน์ เชฟฟิลด ์ยคุแหง่บักกิง้แฮมในปี ค.ศ. 1703 ตอ่มาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระ
เจา้จอรจ์ที ่3 ทรงซือ้เพือ่ใชเ้ป็นพระราชฐานสว่นพระองค ์ทีรู่จั้กกันในชือ่ “วังพระราชนีิ” (The Queen's House) ระยะ 75 ปีตอ่มา
เป็นเวลาทีม่กีารขยายตอ่เตมิพระราชวังโดยสถาปนกิจอหน์ แนช (John Nash) และ เอ็ดเวริด์ บลอร ์(Edward Blore) เป็นสามปี
กรอบลานกลาง พระราชวังบักกิง้แฮมกลายมาเป็นพระราชฐานทีป่ระทับอยา่งเป็นทางการของราชวงศอ์ังกฤษเมือ่สมเด็จพระราชนีิ
นาถวกิตอเรยีขึน้ครองราชยเ์มือ่ปี ค.ศ. 1837 การต่อเตมิครัง้ใหญ่ครัง้สดุทา้ย ไดเ้ริม่ดําเนนิขึน้ชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 และ 
ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ซึง่รวมทัง้ดา้นหนา้ทีเ่ห็นอยูใ่นปัจจบุัน  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) พเิศษ !! เมนูเป็ดยา่ง (โกลด ์ไมล)์  
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis London Wembley, London, United Kingdom หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ีห่ก เมอืงลอนดอน - อสิระทอ่งเท ีย่ว หรอื พกัผอ่น ท ีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั                  (B/-/-)  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเท ีย่ว หรอื พกัผอ่น ท ีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 
หวัหนา้ทวัรแ์นะนําวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ท ัง้น ีท้่านควรเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางลว่งหนา้กอ่นถงึวนั
เดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของทา่น 
แนะนําสถานทีท่อ่งเท ีย่ว 
- ทดลองใชร้ะบบขนสง่สาธารณะของชาวเมอืงลอนดอน โดยรถไฟใตด้นิ หรอืทูป (Tube) เทีย่วชมเมอืง และวถิชีวีติของ
ชาวลอนดอนเนอร ์(Londoner) ** คา่บตัรโดยสาร เร ิม่ตน้ ประมาณ 10 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 430 
บาท (ชนดิ One Day Pass) ข ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ** 
- ทดลองน ัง่รถเมล ์2 ช ัน้ หรอืลอนดอนแท็กซี ่เพือ่เที่ยวชมเมอืงและวถิชีวีติของชาวลอนดอนเนอร ์(Londoner) ** คา่บตัร
โดยสาร เร ิม่ตน้ ประมาณ 14 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 602 บาท ข ึน้อยูก่บัประเภทของแพ็คเกจ ** 
- พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์(Windsor Palace) พระราชวังซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นบา้นของครอบครัวกษัตรยิแ์ละพระราชนีิแหง่อังกฤษมา
นานกวา่ 1,000 ปี โดยพระราชวังเกา่แกข่นาด 5 ไรแ่หง่น้ี ปัจจบุันยังถกูใชเ้ป็นทีพ่าํนักของสมเด็จพระราชนีิอลซิาเบธที ่2 ซึง่มักจะ
ใชเ้วลาสว่นใหญ่ในชว่งวันหยดุสดุสัปดาหอ์ยูเ่สมอ ทัง้น้ีผูม้าเยอืนควรเผือ่เวลาในการเขา้ชมอยา่งนอ้ยประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพราะ
ทีน่ี่ลว้นเต็มไปดว้ยสิง่ทีน่่าตื่นตาตื่นใจ ทัง้ State Apartments ทีถ่กูตกแต่งอย่างสวยงามดว้ยผลงานศลิปะอันทรงคณุคา่ ซึง่เป็น
ของสะสมของเหลา่ราชวงศ ์รวมถงึความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธคิในโบสถ ์St. George ซึง่เป็นทีฝั่งพระศพของกษัตรยิ์
แหง่ประเทศอังกฤษหลายพระองค ์และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บา้นตุ๊กตาแสนสวยและมีชือ่เสียงที่สุด
โลกที่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 โดยช่างฝีมอืชัน้นําในสมัยนัน้ เป็นตน้ ** ค่าบตัรเขา้ชมสําหรบัเด็ก ท่านละ ประมาณ 13 
ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 559 บาท / ผูใ้หญ ่ทา่นละ ประมาณ 22 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิ
ไทย ทา่นละ ประมาณ 946 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จาํเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจาํกดัจาํนวนผู ้
เขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 
- ขึน้ชมความสวยงามของเมอืงลอนดอน บน ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรอืทีรู่จั้กในชือ่ของ มลิเลเนยีม วลี 
(Millennium Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูที่สดุในทวปียโุรป มคีวามสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บ
ความนยิมอยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 30 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิ
ไทย ท่านละ ประมาณ 1,290 บาท (THB) ขึน้อยู่กบัประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้งจองก่อนลว่งหนา้ เพราะอาจ
จาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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- พระราชวงัเคนซิงตนั (Kensington Palace) แรกเริ่มที่ เดียววังเคนซิงตันเป็นเพียงวิลล่าขนาดเล็กที่ถูกเรียกว่า 
“Nottingham House” สรา้งสําหรับเป็นบา้นของดยคุแหง่นอตตงิแฮม เคยเป็นทีป่ระทับของพระเจา้วลิเลยีมที ่3 และพระนางเมรี
ที ่2 (ค.ศ. 1689-1702) มากอ่น จนกระทัง้ครสิตศ์ตวรรษที ่17 พระราชวังเคนซงิตันไดถ้กูปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเ้ป็นทีป่ระทับ
ของราชวงศอ์ังกฤษ โดยมีสมาชกิคนสําคัญของราชวงศอ์ังกฤษหลายพระองคเ์คยประทับ ณ พระราชวังแห่งน้ี อาท ิสมเด็จพระ
ราชนีิวกิตอเรยีไดเ้ตบิโตและใชเ้วลาในชว่งวัยเด็กทีน่ี่ กอ่นทีจ่ะยา้ยไปประทับทีพ่ระราชวังบัคกงิแฮมในปี ค.ศ. 1837 เจา้หญงิมาร์
กาเร็ตและเจา้หญิงไดอาน่าก็เคยประทับทีพ่ระราชวังแหง่น้ีเชน่กัน ปัจจบุันพระราชวังเคนซงิตันเป็นทีป่ระทับอยา่งเป็นทางการขอ
งดยุคและดัชเชสแหง่เคมบรดิจ ์ซึง่ก็คอืเจา้ชายวลิเลีย่มและเจา้หญงิเคทนัน้เอง ทัง้ยังเป็นบา้นของพระโอรส พระธิดาองคน์อ้ย
ของทัง้คูอ่ีกดว้ย ** คา่บตัรเขา้ชม ท่านละ ประมาณ 16 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 688 บาท 
ข ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จาํเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 
- หอคอยแห่งกรุงลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก สถานที่เก็บสมบัต ิสถานที่สํารวจทางประวัตศิาสตร ์
ทัง้หมดรวมอยูใ่นสถานทีเ่ดยีวกันซึง่ก็คอืหอคอยแหง่กรงุลอนดอนน่ีเอง ภายในมอีาคารสําคัญๆ มากมายทีล่ว้นแตม่ปีระวัตศิาสตร์
ทีค่่อนขา้งโหดเหี้ยม จงึไม่แปลกเท่าไรทีส่ถานที่แห่งน้ีจะไดรั้บการกล่าวขานวา่ “ผดี”ุ ทีสุ่ดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ White Tower 
หรอืหอคอยสขีาว ที่สรา้งขึน้ในปี 1078 ในรัชสมัยของวลิเลีย่มผูพ้ชิติ นอกจากน้ีไม่ควรพลาดที่จะเขา้ชมพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรักษา
ของมีค่าของราชวงศเ์อาไว ้ไม่วา่จะเป็นมงกุฎเพชร ชุดอัศวนิสมัยโบราณ รวมถงึการเขา้ร่วมทรปิกับ Yeoman Warders อดีต
ทหารรักษาพระองค ์ทีผั่นตัวมาเป็นไกดนํ์าเทีย่ว ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 22 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย 
ทา่นละ ประมาณ 946 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จาํเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้
ชมในแตล่ะวนัได ้** 
- โรงถ่ายภาพยนตร ์แฮรร์ ี ่พอตเตอร ์(Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry Potter) แห่ง
ค่าย Warner Bros ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองลอนดอน ในสถานที่ที่มีชื่อว่า Leavesden Aerodrome ซึง่แต่เดมิเคยเป็น
โรงงานผลติเครื่องบนิที่มีชือ่เสยีงหลายรุน่ เช่น Mosquito , Halifax Bombers ในสมัยสงความโลกครัง้ที่สอง ก่อนที่ Warner 
Bros จะซือ้ที่น่ีและตัง้โรงถา่ยภาพยนตรแ์ฮรร์ี ่พอตเตอรม์านานกว่าสบิปี และสดุทา้ยทีน่ี่ก็กลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่สาวก
เหลา่พอ่มดแม่มดนอ้ยไมค่วรพลาด ดว้ย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากที่โดดเดน่จากภาพยนตร ์รวมถงึของประกอบ
ฉาก กระท่ังเสื้อผา้และเครื่องแต่งกาย เพื่อใหแ้ฟนๆ แฮรร์ี่ พอตเตอรไ์ดเ้ขา้มาสัมผัสกับความมหัศจรรย ์และเก็บภาพความ
ประทับใจลงในบันทกึความทรงจําไปตลอดกาล ** ค่าบตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 85 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย 
ทา่นละ ประมาณ 3,700 บาท ข ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จาํเป็นตอ้งจองก่อนลว่งหนา้ เพราะอาจจาํกดัจํานวนผู ้
เขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 
- ชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ช ัน้นําท ี ่ถนนออกซฟ์อรด์ (Oxford Street) ที่มีหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมายอย่าง Mark & 
Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรอื ยา่นไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึง่เป็นทีตั่ง้ของ หา้งสรรพสนิคา้
ชือ่ดังอยา่ง หา้งฮารว์ยี ์นโิคล (Harvey Nicole) และ หา้งแฮรร์อดส ์(Harrods) ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้นํา
จากท่ัวทกุมมุโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ีน่ยิมกันท่ัวโลก 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเท ีย่ว ** 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis London Wembley, London, United Kingdom หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ีเ่จ็ด เมอืงลอนดอน - พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์- สะพานมลิเลนเนยีม - โรงละครโกลบ - หอศลิป์แบงคไ์ซด ์- โรงเรยีนแห่ง
เมอืงลอนดอน - มหาวหิารเซนตพ์อล - ยา่นนลีส ์ยารด์ - ยา่นไนซบ์รดิ - หา้งฮารว์ยี ์นโิคล - หา้งแฮรอดส ์- ทา่อากาศ
ยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ - ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์
ประเทศสงิคโปร ์                                (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์(British Museum) เป็นสถานที่ไม่ควรพลาดการเขา้ชมเป็นอยา่งยิ่ง เพราะ
พพิธิภัณฑแ์ห่งน้ี ไดร้วมรวมสิง่ของล้ําคา่ทางประวัตศิาสตร ์อยา่งทีไ่มส่ามารถประเมนิคา่ไดจ้ากทกุมมุโลกมาตัง้ไว ้ตัง้แตส่มัยยุค
เปอรเ์ซยี อัสสเีรยีน อยีปิต ์กรกี โรมัน และเอเชยี โดยภายในไดม้กีารแบง่ออกเป็นโซน ๆ เชน่ โซนอยีปิตก์็จะม ีโลงศพคลโีอพัต
รา มัมมีอ่ียปิตทั์ง้คนและสัตว ์รวมถงึรูปสลักของอัสซเีรยีน หากเป็นโซนกรกี ก็จะมี วหิารพารเ์ธนอน รปูปั้นเทพีอะโฟรไดท ์โซน
เอเชยี ก็จะมพีระพทุธรปูโบราณจากอนิเดยีและกัมพชูา รวมไปถงึเครือ่งประดับโบราณจากประเทศไทย และทีต่อ้งหา้มพลาดเลยก็
คอื แผน่หนิ Rosetta Stone ทีเ่ป็นตน้แบบของศลิาจารกึภาษาอยีปิต ์ 
นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานมลิเลนเนยีม (Millennium Bridge) หรอืเป็นรูจั้กในสะพานทางเทา้มลิเลนเนียมแหง่เมอืงลอนดอน 
คือ สะพานแขวนโครงสรา้งเหล็กสําหรับคนเดนิที่สรา้งขา้มแม่น้ําเทมส ์เชื่อมตอ่เขตแบงคไ์ซด ์(Bankside) กับเขตตัวเมือง
ลอนดอน ตัง้อยูร่ะหวา่งสะพานเซาทว์ารค์ (Southwark Bridge) และสะพานรถไฟแบล็คเฟรยีร ์(Blackfriars) สะพานมลิเลนเนียม 
ถกูสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1998 และเปิดใชง้านเมือ่วันที ่10 มถินุายน ค.ศ. 2000 บรเิวณตอนใตข้องสะพาน ผา่นชม โรงละครโกลบ 
(Globe Theater) และ หอศลิป์แบงคไ์ซด ์(Bankside) ตอนเหนือของสะพาน ผ่านชม โรงเรยีนแห่งเมอืงลอนดอน 
(School of London) และ ผ่านชม ดา้นล่างของสะพาน คือ มหาวหิารเซนตพ์อล (St. Paul's Cathedral) เป็นอาสน
วหิารของครสิตจักรแหง่ประเทศองักฤษ และเป็นโบสถป์ระจําตําแหน่งบชิอปแหง่เมอืงลอนดอน สรา้งขึน้เพือ่อทุศิแกนั่กบญุเปาโล
อัครทตู ตัง้อยูใ่นเมอืงลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาสนวหิารทีเ่ห็นในปัจจบุันสรา้งเมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่17 และเชือ่กันวา่เป็นอาสน
วหิารที ่5 ตัง้แตส่รา้งอาสนวหิารกันมา ณ ทีตั่ง้น้ี แตอ่าจจะสงูกวา่นัน้ถา้นับการบรูณะเขา้ไปดว้ย แนวเชือ่มของสะพานมลิเลนเนียม
สามารถเห็นทวิทัศนด์า้นหนา้ของมหาวหิารเซนตพ์อลจากมมุไกลไดอ้ยา่งชัดเจนสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านนลีส ์ยารด์ (Neal’s Yard) คือย่านที่น่าสนใจซ่อนตัวอยู่ใจกลางเมืองลอนดอน พื้นที่ที่รายลอ้มดว้ย
อาคารหลากสีสันแหง่น้ี สรา้งขึน้เพือ่เป็นสถานที่อันน่าจดจําของเมืองลอนดอน โดยตัง้ชือ่เพือ่เป็นเกยีรตใิหก้ับ Thomas Neale 
สถาปนิกผูพ้ัฒนาพื้นน้ีน้ีเมื่อศตวรรษที่ 17 ภายใตพ้ื้นที่รปูทรงสามเหลี่ยมแห่งน้ี เต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่เพื่อ
สขุภาพมากมาย อาท ิรา้น Neal’s Yard Salad Bar ซึง่เป็นทีน่ยิมสําหรับทา่นทีรั่กสขุภาพ 
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นําท่านเดินทางสู่ ย่านไนซ์บรดิจ ์(Knights Bridge) ซึง่เป็นที่ตัง้ของ หา้งสรรพสินคา้ชื่อดังอย่าง หา้งฮารว์ยี  ์นโิคล 
(Harvey Nicole) และ หา้งแฮรร์อดส ์(Harrods) ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้นําจากท่ัวทกุมมุโลก รวมทัง้กระเป๋า
แฮรร์อดสท์ีน่ยิมกันอยา่งมาก รวมทัง้มรีา้นคา้แฟชั่นมากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเท ีย่ว ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทําคนื
ภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร        

20.50 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 
Airlines เทีย่วบนิที ่SQ335 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 

วนัท ีแ่ปด ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ 
ประเทศไทย                      (-/-/-) 

16.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์
18.30 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines 

เทีย่วบนิที ่SQ978 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

20.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัว๋ 

16 - 23 พฤศจกิายน 2562 
16NOV SQ983 BKK-SIN 20.25-00.05+1 
17NOV SQ052 SIN-MAN 02.05-08.30 
22NOV SQ319 LHR-SIN 20.35-17.30+1 
23NOV SQ978 SIN-BKK 18.45-20.10 

49,999 49,999 49,999 9,999 36,999 

05 - 12 ธนัวาคม 2562 
(05 ธ.ค. วนัคลา้ยวนัเฉลมิฯ ร. 9 / 10 ธ.ค. วนั

รฐัธรรมนญู) 

05DEC SQ983 BKK-SIN 20.25-00.05+1 
06DEC SQ052 SIN-MAN 02.05-08.30 
11DEC SQ319 LHR-SIN 20.35-17.30+1 
12DEC SQ978 SIN-BKK 18.45-20.10 

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

26 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2563 
(31 ธ.ค. วนัสิน้ปี / 01 ม.ค. วนัขึน้ปีใหม)่ 

26DEC SQ983 BKK-SIN 20.25-00.05+1 
27DEC SQ052 SIN-MAN 02.05-08.30 
01JAN SQ319 LHR-SIN 20.35-17.30+1 
02JAN SQ978 SIN-BKK 18.45-20.10 

65,999 65,999 65,999 12,999 52,999 

 
** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ** 

 
** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่ว ประเทศองักฤษ ทา่นละ ประมาณ 6,000 บาท 

สาํหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จาํเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัทําการ (บาง
กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัจาํนวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนญุาตใช้
หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจาํเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนื
ทา่นภายใน 3-5 วนัทําการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลาํดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอสาํหรบัยืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่

การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเง ือ่นไข ทกุกรณี ** 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เคร ือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ท ีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการออก
บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปล ีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
** อตัราคา่บรกิารนี ้จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีก่ําหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเล ือ่นการเดนิทาง หรอืเปล ีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ
ตอ้งการ) ** 

 
** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกําหนด ไมว่า่เหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไมว่า่ม ือ้ใดม ือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เน ือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะม ี
ขอ้จาํกดัเร ือ่งของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่สาํเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  
 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้
 คา่ภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง
เครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีาน
เทรดแฟร ์การแข่งขันกีฬา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ที่ทําใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่านชม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของเวลา และ สถานการณจ์รงิอกีครัง้  
 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
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 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุา
ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวร์
กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 15 ปอนด ์(GBP) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ปอนด ์(GBP) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 36 ปอนด ์(GBP) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,548 บาท (THB) รวมไปถงึ
เด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่น ีไ้ดต้ามความเหมาะสมและ
ความพงึพอใจของทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่ว ประเทศองักฤษ ทา่นละ ประมาณ 6,000 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปล ีย่นเงนิตรา และ 
คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ) 
 
เงือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่ว กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 20,000 บาท และ คา่ธรรมเนยีม

และคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่วประเทศองักฤษ ทา่นละ 6,000 บาท รวมเป็น ทา่นละ 26,000 บาท (กรณีมวีซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ชําระ
เฉพาะเงนิมดัจํา 20,000 บาท) ตัวอยา่งเชน่ ท่านทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา ส่วนน้ีภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดย
ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินที หากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่าน
จําเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและทําจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย
ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เน่ืองจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักทอ่งเทีย่ว กรุณาชําระค่าทัวรส์ว่นที่เหลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ชําระ
เงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 
กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่น
วันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 
น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุ
ทําการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที่บรษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย
ลักษณอ์ักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง
มาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 
พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของ
ผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั
หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ท ีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การ
สํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่น
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารน้ี จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที่กาํหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่ไมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 
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กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีีซา่ แต่หากทางนักทอ่งเที่ยวหรอืเอเย่นตท์ุกทา่นยนิดทีี่จะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี
ซา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานึงถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคืนได ้
(Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 
18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทํา
การของทางบรษัิท 
 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ
จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากกว่ากําหนด หรือหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยุโรปที่มลัีกษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 
 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่น จาํเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ ืน่รบัคํารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอยา่งนอ้ย (ไมร่วมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้น้ีขึน้อยู่กับ

จํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคัญ  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือ

ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระสว่นตัว
ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจทําใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่น
ระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตขั่น้ตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่
ทา่นสะดวกจะยืน่วซีา่มาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้ีกครัง้ หากมคีวิยืน่วา่งชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวีซา่จะดําเนนิการใหด้ีทีส่ดุทีจ่ะชว่ย
อํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตทั่ง้น้ี การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  
3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 
ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษน้ีได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  
** สําหรบัการใหบ้รกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท ีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีาร
เปล ีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ดําเนนิการ
จัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัน้) และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ
ก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกกอ่นกําหนด แตว่ซีา่ยังไม่
ดําเนนิการ หรือ วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมตั ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เน่ืองจากทา่นดําเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีทีท่า่นตอ้งการ
ยืน่กอ่นคณะ แต่คณะทีท่่านเดนิทาง ยังไมปิ่ด อยูร่ะหวา่งการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพํานักใน
ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนน้ี ท่าน
จําเป็นตอ้งดําเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีส่ดุคณะไมส่ามารถเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย
คา่เสยีหายใหก้ับทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตท่ัิวไปคอื 15-20 วันทําการ (ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้น้ี ขึน้อยูก่ับจํานวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดทํ้าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง
ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพื่อ
วางแผนล่วงหนา้ กรณีที่ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวีซา่ 
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อาจทําใหส้ถานทูตปฏิเสธวซีา่ และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งชําระค่าธรรมเนียม และ คา่บรกิารใหม่ทัง้หมด โดย
คํานงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคัญกอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทีย่ังไมห่มดอาย ุไมช่ํารุด และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุม่ประเทศ
เชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ี่วซีา่เชงเกน้ฉบับนั้นๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วกับคณะน้ี 
สามารถใชไ้ด ้หากวีซา่นั้นถูกใชม้าแลว้ตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนั้นๆมากที่สดุ มากอ่น
แลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไมเ่ป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 
และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมีวซีา่ประเทศปลายทางที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โดยจะตอ้ง
อยูใ่นหนังสือเดนิทางเล่มปัจจุบันที่มอีายุคงเหลืออยา่งนอ้ง 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิที่อนุมัตโิดยระบวัุนทีส่ามารถพํานักใน
ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดที่อนุมัตใินหนา้วีซา่ ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มีการ
ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที่ตรวจสอบเพื่อความถกูตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับความเสียหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เช่น เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ช็คอนิได ้
เน่ืองจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ 
สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน
กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามรว่มมอืในสว่นน้ีเพื่อใหก้ารยื่นคํารอ้งใน
ครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นสําคัญ 

11. การที่วซีา่จะออกใหทั้นวันเดนิทางหรือไม่ หรือ ออกกอ่นเดนิทางเพียงไม่กี่วัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆไดทั้ง้สิน้ 
เพราะเน่ืองจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เก ีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ําเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทีอ่อกจากสํานกังานเขต หรอื 
อําเภอ ท ีอ่าศยัอยู,่ ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง, ใบสาํคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยืน่คํารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทูต
ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสลุเท่าน ัน้ ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จาํเป็นทีส่ดุ สําหรบัเด็กทีอ่ายุตํ่ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 
(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย) ค่าใชจ้า่ยในสว่นนี ้ลูกคา้จาํเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิไ์ม่สามารถชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แต่หากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไม่จาํเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั
ยนิดอํีานวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ที่จองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ทา่นจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการ
จอง ต๋ัวเครื่องบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่า่นพํานักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลมุวันที่ทา่นเดนิทาง ไป และ 
กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยื่นขอวซีา่ใหค้รบตามเงื่อนไข ดว้ยตนเองทกุกรณีไมว่่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่
สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเน่ืองจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยืน่
ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิสว่นน้ี หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไมว่า่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึ
กรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยืน่ขอได ้ไมว่า่กรณ๊ใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป
ตามเงื่อนไขการยกเลกิทัง้หมด  
 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับที่น่ังบนเครื่องบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครือ่งบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถทําได ้
2. กรณีที่ทา่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ชําระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
3. บางสายการบนิอาจมเีงื่อนไขเกีย่วกบัการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกตา่งกัน ขอใหท้า่นทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจําชาตขิองแตล่ะสาย

การบนิทีก่ําลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่
 
เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสีน้ําตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถือหนังสือเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่
มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ 
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 
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3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ยล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ
ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชื่อ เลขทีห่นังสือเดนิทาง เลขที่วซีา่ 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 
วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา
คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษีน้ํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่ีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ีเอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของ
บรษัิทกํากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสัิยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นที่
บรษัิทยังไมไ่ดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ
เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน้ี์ เป็นการชําระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณน้ี์ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึง่) ท่านจําเป็น
จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลท์ของทา่นถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง 
ทา่นจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรือ สถานทีท่อ่งเที่ยวทีค่ณะอยูใ่นเวลานัน้ๆ กรณีน้ี จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้า่ยทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเทา่นั้น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก
ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่คาํรอ้งขอวซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ตํ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 
2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ํา้กับ

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 
3. หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  
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หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซน็รับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 
3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ ไมจํ่าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ใน
หัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้มี) ที่อยู่ และเบอรต์ิดต่ออย่างชัดเจน เป็น
ภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชี้แจงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตทั่ง้น้ี อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัท ีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง
สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ท ีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังน้ี 
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัท ีน่ดัยืน่วซีา่ ** 
** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ท ีก่ารงาน จาํเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ท ีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จาํเป็นตอ้งเก ีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 
สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จาํเป็นตอ้งแนบสาํเนามาดว้ย และจาํเป็นตอ้งยืน่เอกสารสาํคญัดงัน ี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน
รับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัท ีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง
ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัท ีน่ดัยืน่วซีา่ ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเง ือ่นไข เจา้หนา้ท ีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่คาํรอ้งขอวซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 
สถานทีย่ ืน่คํารอ้งวซีา่ : ศูนยย์ ืน่คํารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศองักฤษ อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 29 
ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทับตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชั่วโมง  
การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 
ซอย สขุมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างดา้น 
ขวามอื สังเกตไดง้่าย จดุนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ย ืน่คาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 
1. ชือ่ - นามสกลุ ปัจจบุัน .............................................................................................................. 
2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น)...................................................................................... 
3. ทีอ่ยูปั่จจบุัน (ตดิตอ่ไดส้ะดวก) ................................................................................................... 

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

4. สถานะการเป็นเจา้ของบา้น 
         เจา้ของ   อาศัยอยูก่ับครอบครัวของฉัน 
         เชา่ผูอ้ ืน่อยู ่  อืน่ ๆ 

5. เบอรโ์ทรศัพทม์อืถอื ................................................... อเีมลล ์........................................................ 
6. เพศ        ชาย         หญงิ 
7. สถานภาพสมรส            โสด       สมรส           หยา่          หมา้ย           แยกกันอยู ่
8. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ........................................................................................................................ 
9. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................. 

10. หมายเลขพาสปอรต์........................................................................................................................ 
วันทีอ่อก ............................... วันหมดอาย ุ............................ สถานทีอ่อก .................................. 
พาสปอรต์เลม่เกา่ (ถา้ม)ี หมายเลข .............................................................................................. 
วันทีอ่อก ............................... วันหมดอาย ุ............................ สถานทีอ่อก .................................. 

11. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรณุาระบอุาชพี , ตําแหน่ง , หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายกุรณุา
ระบ.ุ.......................................................................................................................................
..... 
ชือ่สถานทีท่าํงาน/สถานศกึษา และที่
อยู.่........................................................................................................................................
.... 
.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ์........................... 

 เบอรโ์ทร ................................................ เบอรแ์ฟกซ ์............................................................... 
 วันทีท่า่นเริม่ตน้ทํางานกบันายจา้งนี้หรอืเริม่ธรุกจินี ้(วัน/เดอืน/ปี) ....................................................... 

1. รายไดห้ลังจากหักภาษีแลว้ตอ่เดอืน .................................... บาท/เดอืน 
รายไดป้ระจําอยา่งอืน่    บํานาญ          เบีย้เลีย้งหรอืเงนิประจําจากครอบครัว       

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

2. ทา่นวางแผนจะใชจ้่ายเงนิเทา่ไหรต่อนอยูส่หราชอาณาจักร ........................................................ บาท 
3. ทา่นใชจ้่ายเงนิเทา่ไรตอ่เดอืน(รวมภาระคา่ใชจ้่ายทัง้หมด) ......................................................... บาท 
4. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มัคร 

ตัวผูส้มัครเอง 
มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้ระบ ุ....................................... ความสมัพันธ ์........................................ 

5. ทา่นมบีคุคลทีต่อ้งการใหท้า่นชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิหรอืไม ่
ไมม่ ี
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ม ีออกคา่ใชจ้่ายให ้ระบุ ....................................................................................................... 
ความสมัพันธ ์......................................... 

6. ชือ่-นามสกลุ บดิา .................................................................................................................... 
สญัชาต ิ................................................. วัน - เดอืน – ปีเกดิ ..................................................... 
ชือ่-นามสกลุ มารดา ................................................................................................................ 
สญัชาต ิ................................................................................................................................. 
วัน-เดอืน-ปีเกดิ ....................................................................................................................... 

7. วซีา่ (อังกฤษ) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 
   ไมเ่คย 

เคยไดรั้บ    ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.............................. ถงึวันที ่.............................................. 
   ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.............................. ถงึวันที ่........................................................................ 

ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.............................. ถงึวันที ่........................................................................ 
วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) หรอืวซีา่ประเทศตา่งๆ ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

ไมเ่คย. 
   เคยไดรั้บ 

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

8. ประเทศอืน่ ๆ ทีเ่คยเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

9. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย   เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) .................................................................. 

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

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด และชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ 
ประโยชนข์องตวัทา่นเอง การพจิารณาอนมุตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็น

เพยีงตวักลางในการอํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 
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