
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปร์

ชางง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์                                                                                      
 

18.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ SINGAPORE AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หวัหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีม

ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

21.10 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ี เมอืงสงิคโปร ์ ประเทศสงิคโปร ์ โดยสายการบนิ 

SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ981 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 5 นาท ีบรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 



วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ี เมอืงสงิคโปร ์ ประเทศสงิคโปร ์ - ทา่อากาศยานนานาชาติ

แมนเชสเตอร ์ เมอืงแมนเชสเตอร ์ ประเทศองักฤษ - เมอืงแมนเชสเตอร ์ - สนามฟุตบอล โอลด ์

แทรฟฟอรด์ - เมอืงลเิวอรพ์ูล - สนามฟุตบอล แอนฟิลด ์- เดอะ ทร ีเกรซ - ยา่นอลัเบริต์ ด็อกค ์ 
 

00.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์*เพือ่เปลีย่นเครือ่ง * 

02.05 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืงแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ โดยสายการ

บนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ052 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

08.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืงแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงแมนเชสเตอร ์ (MANCHESTER) ตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศองักฤษ จัดเป็น

เมอืงใหญแ่ละมปีระชากรมากอนัดับสองรองจากเมอืงลอนดอน แมนเชสเตอรต์ดิตอ่กบัทีร่าบเชชเชอรท์างทศิใต ้

ตอิตอ่กบัเทอืกเขาเพนไนนท์างทศิเหนือและทศิตะวันออก เมอืงนี้ขยายตัวและเจรญิรุง่เรอืงจากการผลติสิง่ทอ

ในชว่งการปฏวิตัอิตุสาหกรรม สง่ผลใหแ้มนเชสเตอรก์ลายเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่แรกของโลก  น าทา่น 

ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั สนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (OLD TRAFFORD STADIUM) ของสโมสร แมน

ยฯู ทีจั่ดวา่ร ่ารวยทีส่ดุในโลก เป็นสนามทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 2 ของประเทศองักฤษ สามารถรองรับแฟนบอลไดม้าก

ถงึ 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลยี ์สเตเดยีม (WEMBLEY STADIUM) สนามฟตุบอลของทมีชาตอิงักฤษ

เพยีงแหง่เดยีว และใหญเ่ป็นอนัดับที ่11 ของยโุรปนอกจากนัน้ยังเป็น 1 ใน 2 สนามในองักฤษที ่ยฟู่า รับรองเป็น

สนาม 5 ดาว ทีร่วบรวมประวตัคิวามเป็นมาตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้สโมสร และ ยังมสี ิง่ของถว้ยรางวัลตา่งๆ จัดแสดงโชว์

อยูด่ว้ย จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของทมีทีท่า่นชืน่ชอบมากมายส าหรับแฟนบอล ** ยงัไมร่วม

คา่บตัรเขา้ชมภายในสนามฟตุบอล และสว่นของพพิธิภณัฑ ์ ซึง่บรเิวณนี ้ อาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้

เนือ่งจาก เชน่ วนัทีม่กีารแขง่ขนั วนัทีม่กีารเตรยีมความพรอ้มกอ่นการแขง่ขนั หรอื เหตผุลใด เหตผุล

หนึง่ก็ตามซึง่อาจนอกเหนอืการควบคมุของบรษิทั และ ไมส่ามารถทราบลว่งหนา้ได ้ คา่บตัรเขา้ชม 

ทา่นละ ประมาณ 18 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวน เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 800 บาท (THB) ข ึน้อยู่

กบัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งตรวจสอบรอบ ทีว่า่งอกีคร ัง้ โดยท ัง้นี ้คณะทวัรจ์ าเป็นตอ้งด าเนนิ

ไปตามระบทุ ัง้หมด ** น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงลเิวอรพ์ลู (LIVERPOOL) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 



นาท)ี เมอืงถิน่ก าเนดิของวงดนตรสีีเ่ตา่ทองหรอืเดอะบทีเทลิ (THE BEATLES) ทีโ่ดง่ดังและมชีือ่เสยีงกอ้งโลก 

ในทางประวัตศิาสตรข์องมณฑลเดมิลเิวอรพ์ลูเป็นสว่นหนึง่ของแลงคาสเชอร ์ความรุง่เรอืงของเมอืงลเิวอรพ์ลู มา

จากการเป็นเมอืงทา่ส าคัญในครสิตศ์ตวรรษที ่18 การตดิตอ่คา้ขายกบัแครบิเบยีน , ไอรแ์ลนด ์และแผน่ดนิใหญ่

ยโุรป และความสะดวกในการตดิตอ่คา้ขายกบัการคา้ทาสขา้มมหาสมทุรแอตแลนตคิ (ATLANTIC SLAVE 

TRADE) ยิง่ท าใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตมากยิง่ขึน้ ภายในตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่19 กวา่ 40% ของการคา้ขายในโลกตอ้ง

ผา่นเมอืงทา่ อยา่งเมอืงลเิวอรพ์ลูแหง่นี ้ ท าใหเ้มอืงลเิวอรพ์ลูกลายเป็นเมอืงส าคัญทีส่ดุเมอืงหนึง่ของประเทศ

องักฤษ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ หรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 

2004  น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั สนามฟตุบอล แอนฟิลด ์(ANFIELD STADIUM) สนามเหยา้ของ

ทมีสโมสรลเิวอรพ์ลู ยอดทมีแหง่ถิน่เมอรซ์ีไ่ซด ์พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึจากทมีหงสแ์ดง ** ยงัไมร่วม

คา่บตัรเขา้ชมภายในสนามฟตุบอล และสว่นของพพิธิภณัฑ ์ ซึง่บรเิวณนี ้ อาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้

เนือ่งจาก เชน่ วนัทีม่กีารแขง่ขนั วนัทีม่กีารเตรยีมความพรอ้มกอ่นการแขง่ขนั หรอื เหตผุลใด เหตผุล

หนึง่ก็ตามซึง่อาจนอกเหนอืการควบคมุของบรษิทั และ ไมส่ามารถทราบลว่งหนา้ได ้ คา่บตัรเขา้ชม 

ทา่นละ ประมาณ 20 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวน เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 880 บาท (THB) ข ึน้อยู่

กบัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนั โดย

ท ัง้นี ้คณะทวัรจ์ าเป็นตอ้งด าเนนิไปตามระบทุ ัง้หมด **   น าทา่น ผา่นชม เดอะ ทร ีเกรซ (THE THREE 

GRACES) อาคารเกา่แก ่3 หลัง สญัลักษณ์ของเมอืงลเิวอรพ์ลู ซา้ยมอืสดุ คอื ทีท่ าการของการทา่เรอืลเิวอรพ์ลู 

(PORT OF LIVERPOOL BUILDING) อาคารกลาง คอื อาคารของบรษัิทเดนิเรอืคนูารด์ (CUNARD BUILDING) 

สว่นขวามอืสดุ คอื อาคารส านักงาน สรา้งดว้ยคอนกรตีแบบหลายชัน้อาคารแรกทีส่รา้งในประเทศองักฤษ 

(ROYAL LIVER BUILDING) น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นอลัเบริต์ ด็อกค ์(ALBERT DOCK) หรอื ทา่เรอือลัเบริต์ 

ด็อกซ ์ (ALBERT DOCK PORT) เป็นชือ่ของยา่นตกึอฐิแดงเกา่แกส่วยงาม อาคารเหลา่นี้เป็นอาคารเกา่แกท่ี่

กอ่สรา้งดว้ยอฐิปนูแหง่แรกๆในประเทศองักฤษ โดยเปิดใชง้านโดยเจา้ชายอลัเบริต์ ในปี ค.ศ. 1846 เพือ่ใชเ้ป็น

ทา่เรอืและโกดังขนถา่ยสนิคา้ โดยหลังจากทีปิ่ดท าการจากการเป็นทา่เรอื ก็ไดรั้บการปรับปรงุใหมจ่นกลายเป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญในเมอืงลเิวอรพ์ลู  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั BEST WESTERN EVERGLADES PARK HOTEL , LIVERPOOL , UNITED 

KINGDOM หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงลเิวอรพ์ูล - เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - บา้นของวลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์- โบสถโ์ฮลี ่- 

เมอืงซาลสิบวัรี ่- อนสุาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮนจ ์  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                                                                                                  

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (STRATFORD UPON AVON) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี ทีตั่ง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเอวอน อนัเป็นบา้นเกดิของวลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์ (WILLIAM 

SHAKESPEARE) กวทีีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของประเทศองักฤษ ดว้ยผลงานทีท่า่นรูจั้กอาท ิโรมโิอ แอนด ์จเูลยีส , เว

นสิ วานชิ ฯลฯ  น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั บา้นของวลิเลีย่ม เช็คสเปียร ์ (NASH’S HOUSE / 

WILLIAM SHAKESPEARE HOUSE) สมัผัสชวีติความเป็นอยูข่องกวเีอกในอดตี ผา่นชม โบสถโ์ฮลี ่

(HOLY TRINITY CHURCH) โบสถเ์กา่แกต่ัง้อยูร่มิแมน่ ้าเอวอนอนัเงยีบสงบและสถานทีใ่นประวตัศิาสตรท์ี่

เกีย่วขอ้งกบักวเีอกผูน้ี ้สถานทีท่ีใ่ชใ้นการประพันธผ์ลงานตา่งๆทีม่ชีือ่เสยีงไปท่ัวโลก  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซา

ลสิบวัร ี ่ (SALISBURY) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีอ์นัลกึลับ เสาหนิสโตน

เฮน้จ ์ น าทา่น เขา้ชม ในรัว้อาณาเขตทีต่ัง้ของ อนสุาวรยีเ์สา

หนิสโตนเฮน้จ ์(STONEHENGE) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก

ในยคุกอ่นประวัตศิาสตร ์ มอีายกุวา่ 5,000 ปี เป็นกลุม่แทง่หนิ

ขนาดใหญต่ัง้อยูก่ลางทุง่ราบกวา้งใหญ ่ ในบรเิวณตอนใตข้อง

เกาะองักฤษ ซึง่ไมม่ใีครทราบวัตถปุระสงคใ์นการสรา้งอยา่ง

ชดัเจน เป็นอนุสรณ์สถานยคุกอ่นประวัตศิาสตร ์ ตัวอนุสรณ์สถาน

ประกอบดว้ยแทง่หนิขนาดยักษ์ 112 กอ้น ตัง้เรยีงกนัเป็นวงกลม

ซอ้นกนั 3 วง แทง่หนิบางอนัตัง้ขึน้ บางอนัวางนอนลง และบาง

อนัก็ถกูวางซอ้นอยูข่า้งบน นักโบราณคดเีชือ่วา่กลุม่กองหนินี้ถกู

สรา้งขึน้จากทีไ่หนสกัแหง่เมือ่ประมาณ 3000 - 2000 ปีกอ่นครสิตกาล กลา่วคอื การหาอายจุากคารบ์อน

กมัมนัตรังสเีมือ่ พ.ศ. 2551 เผยใหเ้ห็นวา่หนิกอ้นแรกถกูวางตัง้เมือ่ประมาณ 2400 - 2200 ปีกอ่นครสิตกาล 

ในขณะทีท่ฤษฎอีืน่ๆ ระบวุา่กลุม่หนิทีถ่กูวางตัง้มาตัง้แตก่อ่นหนา้นัน้ถงึ 3000 ปีกอ่นครสิตกาลนักวทิยาศาสตร์

และนักประวัตศิาสตรต์า่งสงสยัวา่ คนในสมยักอ่นสามารถยกแทง่หนิทีม่นี ้าหนักกวา่ 30 ตัน ขึน้ไปวางเรยีงกนัได ้

อยา่งไร ทัง้ๆทีป่ราศจากเครือ่งทุน่แรงอยา่งทีเ่ราใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั และบรเิวณทีร่าบดังกลา่วไมม่กีอ้นหนิขนาด

มหมึานี้ ดังนัน้จงึสนันษิฐานวา่ผูส้รา้งตอ้งท าการชกัลากแทง่หนิยักษ์ทัง้หมดมาจากทีอ่ืน่ ซ ึง่คาดวา่น่าจะมาจาก 



"ทุง่มารล์โบโร" ทีอ่ยูไ่กลออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL HOLIDAY INN SOUTHAMPTON , SALISBURY , UNITED 

KINGDOM หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาลสิบวัรี ่- เมอืงบาธ - โรงอาบน า้โรมนัโบราณ - เมอืงลอนดอน - จตัรุสัทราฟลักา้ร ์- จตัรุสั

รฐัสภา - พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์- หอนาฬกิาบิก๊เบน - ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงบาธ (BATH) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท)ี เป็นเมอืงทีม่ฐีานะนครใน

มณฑลซอมเมอรเ์ซ็ทในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศองักฤษ เมอืงบาธไดรั้บพระราชทานฐานะ

เป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราชนิีนาถเอลซิาเบธที ่1 ในปี ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็นเทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 

ตัวเมอืงบาธตัง้อยูเ่นนิหลายลกูในหบุเขาของแมน่ ้าเอวอนในบรเิวณทีม่นี ้าพรุอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของ

โรมัน ผูส้รา้งโรงอาบน ้าโรมันโบราณ (ROMAN BATHS) และวัดโดยตัง้ชือ่เมอืงวา่ “AQUAE SULIS” เมอืงบาธ

เป็นสถานทีท่ีส่มเด็จพระเจา้เอ็ดการด์ผูรั้กสงบท าพธิรีาชาภเิษกเป็นพระมหากษัตรยิอ์งักฤษทีม่หาวหิารบาธ ในปี 

ค.ศ. 973 ตอ่มาในสมยัจอรเ์จยี เมอืงบาธกลายเป็นเมอืงน ้าแรท่ีไ่ดรั้บความนยิมกนัมาก ซึง่ท าใหเ้มอืงบาธ

ขยายตัวมากขึน้และมสีถาปัตยกรรมจอรเ์จยีทีเ่ดน่ๆ จากสมัยนัน้ทีส่รา้งจากหนิบาธทีเ่ป็นหนิสเีหลอืงนวลสวยงาม

เป็นเอกลักษณ์ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ หรอื ยเูนสโก เมือ่ปี 

ค.ศ. 1987    น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั โรงอาบน า้โรมนัโบราณ (ROMAN BATHS) ถอืเป็นโรง

อาบน ้าโรมนัขนาดใหญใ่นสมยัโบราณทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และดแูลเป็นอยา่งด ี ซึง่โรงอาบน ้าของทีน่ี่อยูต่ า่กวา่

ระดับพืน้ถนนในปัจจบุนั ภายในแบง่ออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซน

ดว้ยกนั ตัง้แตโ่ซน SACRED SPRING , ROMAN TEMPLE , 

ROMAN BATH HOUSE และ MUSEUM ซึง่แหลง่น ้าแรแ่หง่นี้ถกู

คน้พบตัง้แตส่มยัชาวโรมันบกุเขา้มายดึเกาะองักฤษ เป็น 1 ใน 7 

สิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองทางตะวนัตกอกีดว้ย ** ยงัไม่

รวมคา่บตัรเขา้ชมส าหรบัเด็ก ทา่นละ ประมาณ 7.50 ปอนด ์

หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 330 บาท / 

ผูใ้หญ ่ทา่นละ ประมาณ 11.50 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิ

ไทย ทา่นละ ประมาณ 500 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร 

และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้**   น าทา่นเดนิทางสู ่

เมอืงลอนดอน (LONDON) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศองักฤษ ที่

เป็นศนูยก์ลางส าคัญทางธรุกจิ การเมอืง วฒันธรรม และประวัตศิาสตรข์องโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง 

การสือ่สาร การบนัเทงิ แฟชัน่ ศลิปะ และเป็นทีย่อมรับวา่มอีทิธพิลไปท่ัวโลก และยังเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีใ่หญ่

และส าคัญของยโุรปอกีดว้ย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี พเิศษ !! เมนูเป็นยา่งทีอ่รอ่ยทีส่ดุในโลก)  

น าทา่น ผา่นชม จตัรุสัทราฟลักา้ร ์ (TRAFALGAR SQUARE) ทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารทีน่่าสนใจ น าทา่น 

ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั จตัรุสัรฐัสภา (PARLIAMENT SQUARE) และ พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์

(WESTMINSTER PALACE) หรอื ตกึรัฐสภาเวสตม์นิสเตอร ์(HOUSES OF PARLIAMENT) เป็นสถานทีท่ีส่ภา

สองสภาของรัฐสภาแหง่สหราชอาณาจักร (สภาขนุนางและสภาสามัญชน) ประชมุ พระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์

สรา้งในปี ค.ศ. 1016 ตัวสิง่กอ่สรา้งสว่นใหญส่รา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่ 19 ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก

โลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 และยังเป็นทีตั่ง้ของหอนาฬกิาทีรู่จั้กกนัดี

ในนาม หอนาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN / ELIZABETH 

TOWER) อนัเป็นสญัลักษณ์ของประเทศองักฤษ ทีม่คีวามสงู 

320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุหนึง่ชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญ่

ทีส่ดุในโลก และฝ่ังตรงขา้มเป็นทีต่ัง้ของ ชงิชา้สวรรคล์อนดอน 

อาย (LONDON EYE) หรอืทีรู่จั้กในชือ่ของ มลิเลเนียม วลี 

(MILLENNIUM WHEEL) เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป 

มคีวามสงู 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บ

ความนยิมอยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี โดยมี

แมน่ ้าเทมสก์ัน้อยู ่

** อสิระอาการกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั IBIS LONDON WEMBLEY , LONDON , UNITED KINGDOM หรอืเทยีบเทา่ 
 



วนัทีห่า้ เมอืงลอนดอน - อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั       
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

หวัหนา้ทวัรแ์นะน าวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ท ัง้นีท้า่นควรเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทาง

ลว่งหนา้กอ่นถงึวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของทา่น 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

- ทดลองใชร้ะบบขนสง่สาธารณะของชาวเมอืงลอนดอน โดยรถไฟใตด้นิ หรอืทปู (TUBE) เทีย่วชมเมอืง 

และวถิชีวีติของชาวลอนดอนเนอร(์LONDONER) 

- ทดลองน ัง่รถเมล ์ 2 ช ัน้ หรอืลอนดอนแท็กซี ่ เพือ่เทีย่วชมเมอืงและวถิชีวีติของชาวลอนดอนเนอร ์

(LONDONER) 

- ชอ้ปป้ิงสนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้บน ถนนอ็อซฟอรด์ (OXFORD STREET) ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่

มากมายอยา่ง MARK & SPENCER , PRIMARK , SELFRIDGES , NEXT , ZARA ฯลฯ  

- เทีย่วพระราชวงัวนิดเ์ซอร ์ (WINDSOR PALACE) พระราชวังซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นบา้นของครอบครัวกษัตรยิ์

และพระราชนิีแหง่องักฤษมานานกวา่ 1,000 ปี โดยพระราชวังเกา่แกข่นาด 5 ไรแ่หง่นี้ ปัจจบุนัยังถกูใชเ้ป็นที่

พ านักของสมเด็จพระราชนิีอลซิาเบธที ่ 2 ซึง่มักจะใชเ้วลาสว่นใหญใ่นชว่งวนัหยดุสดุสปัดาหอ์ยูเ่สมอ ทัง้นีผู้ม้า

เยอืนควรเผือ่เวลาในการเขา้ชมอยา่งนอ้ยประมาณ 2-3 ชัว่โมง เพราะทีน่ี่ลว้นเต็มไปดว้ยสิง่ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ ทัง้ 

STATE APARTMENTS ทีถ่กูตกแตง่อยา่งสวยงามดว้ยผลงานศลิปะอนัทรงคณุคา่ ซึง่เป็นของสะสมของเหลา่

ราชวงศ ์รวมถงึความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธคิในโบสถ ์ST. GEORGE ซึง่เป็นทีฝั่งพระศพของกษัตรยิ์

แหง่ประเทศองักฤษหลายพระองค ์และประหลาดใจไปกบั QUEEN MARY’S DOLLS HOUSE บา้นตุก๊ตาแสนสวย

และมชีือ่เสยีงทีส่ดุโลกทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 โดยชา่งฝีมอืชัน้น าในสมัยนัน้ เป็นตน้ ** คา่บตัรเขา้ชม

ส าหรบัเด็ก ทา่นละ ประมาณ 11.50 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 500 บาท 

(THB) / ผูใ้หญ ่ทา่นละ ประมาณ 18.50 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 800 

บาท (THB) ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้

ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- ขึน้ชมความสวยงามของเมอืงลอนดอน บน ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (LONDON EYE) หรอืทีรู่จั้กในชือ่

ของ มลิเลเนยีม วลี (MILLENNIUM WHEEL) เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร 

และกลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี ** คา่บตัร

เขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 30 ปอนด ์ (GBP) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 1,290 บาท 

(THB) ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมใน

แตล่ะวนัได ้** 

- หอคอยแหง่ลอนดอน (TOWER OF LONDON) เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้า

เทมสใ์นเมอืงลอนดอน เป็นพระราชวังทีเ่ดมิสรา้งโดยพระเจา้วลิเลยีมที ่ 1 แหง่องักฤษ เมือ่ปี ค.ศ. 1078 เป็น

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ พระราชวังเป็นรูจั้กกนัในนามวา่ “หอคอยแหง่ลอนดอน” หรอื “หอ” ใน

ประวัตศิาสตร ์ ตัวปราสาทตัง้อยูภ่ายในโบโรแหง่ทาวเวอรแ์ฮมเล็ทสแ์ละแยกจากดา้นตะวันออกของนครหลวง

ลอนดอน (CITY OF LONDON) ดว้ยลานโลง่ทีเ่รยีกวา่เนนิหอคอยแหง่ลอนดอน หรอื “ทาวเวอรฮ์ลิ” (TOWER 

HILL) หอคอยแหง่ลอนดอนมักจะรูจั้กกนัในการเกีย่วขอ้งกบัหอขาว (WHITE TOWER) ซึง่แตเ่ดมิเป็นหอสขีาวที่



สรา้งโดยพระเจา้วลิเลยีมที ่ 1 แหง่องักฤษในปี ค.ศ. 1078 แตก่ลุม่สิง่กอ่สรา้งทัง้หมดของหอคอยแหง่ลอนดอน

ตัง้อยูร่อบวงแหวนสองวงภายในก าแพงและคปู้องกนัปราสาท ตัวหอคอยใชเ้ป็นป้อม พระราชวังของ

พระมหากษัตรยิ ์ และทีจ่ าขังโดยเฉพาะส าหรับนักโทษทีม่ยีศศักดิส์งูเชน่พระราชนิีนาถอลซิาเบธที ่ 1 ก็เคยทรง

ถกูจ าขังในหอคอยโดยพระราชนิีนาถแมร ี และยังเป็นทีส่ าหรับประหารชวีติและทรมาน คลังเก็บอาวธุ 

ทอ้งพระคลัง สวนสตัว ์โรงกษาปณ์หลวง หอเก็บเอกสาร หอดดูาว และตัง้แตปี่ ค.ศ. 1303 เป็นทีเ่ก็บรักษามงกฎุ

และเครือ่งราชาภเิษกของสหราชอาณาจักร ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 20 ปอนด ์ (GBP) หรอื 

ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 888 บาท (THB) ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจอง

กอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- เยีย่มชม โรงถา่ยภาพยนตร ์แฮรร์ ี ่พอตเตอร ์(WARNER BROS STUDIO TOUR LONDON : THE 

MAKING OF HARRY POTTER) แหง่คา่ย WARNER BROS ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของเมอืงลอนดอน ใน

สถานทีท่ีม่ชี ือ่วา่ LEAVESDEN AERODROME ซึง่แตเ่ดมิเคยเป็นโรงงานผลติเครือ่งบนิทีม่ชีือ่เสยีงหลายรุน่ เชน่ 

MOSQUITO , HALIFAX BOMBERS ในสมัยสงความโลกครัง้ทีส่อง กอ่นที ่WARNER BROS จะซือ้ทีน่ี่และตัง้โรง

ถา่ยภาพยนตรแ์ฮรร์ี ่ พอตเตอรม์านานกวา่สบิปี และสดุทา้ยทีน่ี่ก็กลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่สาวกเหลา่พอ่

มดแมม่ดนอ้ยไมค่วรพลาด ดว้ย WARNER BROS ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากทีโ่ดดเดน่จากภาพยนตร ์ รวมถงึ

ของประกอบฉาก กระท่ังเสือ้ผา้และเครือ่งแตง่กาย เพือ่ใหแ้ฟนๆ แฮรร์ี ่ พอตเตอรไ์ดเ้ขา้มาสมัผัสกบัความ

มหัศจรรย ์ และเก็บภาพความประทับใจลงในบนัทกึความทรงจ าไปตลอดกาล ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ 

ประมาณ 85 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 3,700 บาท (THB) ข ึน้อยูก่บั

ประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 ทีพ่กั IBIS LONDON WEMBLEY , LONDON , UNITED KINGDOM หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก เมอืงลอนดอน - พระราชวงับคักิง้แฮม - ยา่นไนซบ์รดิ - หา้งฮารว์ยี ์ นโิคล - หา้งแฮรอดส ์ - ทา่

อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ - ทา่อากาศยานนานาชาติ

สงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั พระราชวงับคักิง้แฮม (BUCKINGHAM PALACE) เดมิชือ่ คฤหาสนบ์กักิง้

แฮม (BUCKINGHAM HOUSE)  เป็นพระราชวังทีเ่ป็นทีป่ระทับเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษตัง้อยูท่ีเ่มอืง

ลอนดอนในสหราชอาณาจักร เป็นสถานที ่ ทีใ่ชส้ าหรับการเลีย้งรับรองของรัฐและยังเป็นสิง่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว

ส าคัญทีห่นึง่ของเมอืงลอนดอน เป็นทีร่วมพลังใจทัง้ในการฉลองและในยามคับขนัของชาวองักฤษ สิง่กอ่สรา้ง

เดมิเป็นคฤหาสนท์ีส่รา้งส าหรับจอหน์ เชฟฟิลด ์ยคุแหง่บกักิง้แฮมในปี ค.ศ. 1703 ตอ่มาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จ

พระเจา้จอรจ์ที ่ 3 ทรงซือ้เพือ่ใชเ้ป็นพระราชฐานสว่นพระองค ์ ทีรู่จั้กกนัในชือ่ “วังพระราชนิี” (THE QUEEN'S 

HOUSE) ระยะ 75 ปีตอ่มาเป็นเวลาทีม่กีารขยายตอ่เตมิพระราชวังโดยสถาปนกิจอหน์ แนช (JOHN NASH) และ 

เอ็ดเวริด์ บลอร ์(EDWARD BLORE) เป็นสามปีกรอบลานกลาง พระราชวังบกักิง้แฮมกลายมาเป็นพระราชฐานที่

ประทับอยา่งเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษเมือ่สมเด็จพระราชนินีาถวกิตอเรยีขึน้ครองราชยเ์มือ่ปี ค.ศ. 1837 

การตอ่เตมิครัง้ใหญค่รัง้สดุทา้ย ไดเ้ริม่ด าเนนิขึน้ชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่ 19 และ ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่ 20 ซึง่

รวมทัง้ดา้นหนา้ทีเ่ห็นอยูใ่นปัจจบุนั   น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นไนซบ์รดิจ ์ (KNIGHTS BRIDGE) ซึง่เป็นทีตั่ง้

ของ หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอยา่ง หา้งฮารว์ยี ์นโิคล (HARVEY NICOLE) และ หา้งแฮรร์อดส ์(HARRODS) 

ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น าจากท่ัวทกุมมุโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ีน่ยิมกนัอยา่งมาก รวมทัง้

มรีา้นคา้แฟชัน่มากมาย  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว **   

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ เพือ่ใหท้า่นมี

เวลาในการท าคนืภาษี (TAX REFUND) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

20.35 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ี เมอืงสงิคโปร ์ ประเทศสงิคโปร ์ โดยสายการบนิ 

SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ319 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  
 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ี เมอืงสงิคโปร ์ ประเทศสงิคโปร ์ - ทา่อากาศยานนานาชาติ

สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย  
 

17.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์**เพือ่เปลีน่เครือ่ง * 

18.45 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 

SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ978 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 5 นาท ีบรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  



20.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

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

หมายเหต ุรายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่ี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

22-28 มกราคม 2562 

22JAN SQ981 BKK-SIN 21.10-

00.40+1 

23JAN SQ052 SIN-MAN 

02.05-08.30 

27JAN SQ319 LHR-SIN 20.35-

17.30+1 

28JAN SQ978 SIN-BKK 18.45-

20.10 

45,999 45,999 45,999 9,999 30,999 

05-11 กมุภาพนัธ ์

2562 

05FEB SQ981 BKK-SIN 21.10-

00.40+1 

06FEB SQ052 SIN-MAN 

02.05-08.30 

10FEB SQ319 LHR-SIN 20.35-

17.30+1 

11FEB SQ978 SIN-BKK 18.45-

20.10 

47,999 47,999 47,999 9,999 32,999 

26 ก.พ. - 4 ม.ีค. 2562 

26FEB SQ981 BKK-SIN 21.10-

00.40+1 

27FEB SQ052 SIN-MAN 

02.05-08.30 

03MAR SQ319 LHR-SIN 

20.35-17.30+1 

04MAR SQ978 SIN-BKK 

18.45-20.10 

46,999 46,999 46,999 9,999 31,999 

12-18 มนีาคม 2562 

12MAR SQ981 BKK-SIN 

21.10-00.40+1 

13MAR SQ052 SIN-MAN 

02.05-08.30 

17MAR SQ319 LHR-SIN 

20.35-17.30+1 

18MAR SQ978 SIN-BKK 

18.45-20.10 

46,999 46,999 46,999 9,999 31,999 

26 ม.ีค. - 1 เม.ย. 2562 

26MAR SQ981 BKK-SIN 

21.10-00.40+1 

27MAR SQ052 SIN-MAN 

02.05-08.30 

31MAR SQ319 LHR-SIN 

20.50-16.55+1 

01APR SQ978 SIN-BKK 18.35-

20.00 

46,999 46,999 46,999 9,999 31,999 

06-12 เมษายน 2562 
06APR SQ981 BKK-SIN 21.00-

00.25+1 
49,999 49,999 49,999 9,999 34,999 



07APR SQ052 SIN-MAN 

02.25-09.10 

11APR SQ319 LHR-SIN 20.50-

16.55+1 

12APR SQ978 SIN-BKK 18.35-

20.00 

11-17 เมษายน 2562 

11APR SQ981 BKK-SIN 21.00-

00.25+1 

12APR SQ052 SIN-MAN 

02.25-09.10 

16APR SQ319 LHR-SIN 20.50-

16.55+1 

17APR SQ978 SIN-BKK 18.35-

20.00 

55,999 55,999 55,999 9,999 40,999 

12-18 เมษายน 2562 

12APR SQ981 BKK-SIN 21.00-

00.25+1 

13APR SQ052 SIN-MAN 

02.25-09.10 

17APR SQ319 LHR-SIN 20.50-

16.55+1 

18APR SQ978 SIN-BKK 18.35-

20.00 

55,999 55,999 55,999 9,999 40,999 

09-15 พฤษภาคม 

2562 

09MAY SQ981 BKK-SIN 

21.00-00.25+1 

10MAY SQ052 SIN-BKK 

02.25-09.10 

14MAY SQ319 LHR-SIN 

20.50-16.55+1 

15MAY SQ978 SIN-BKK 

18.35-20.00 

46,999 46,999 46,999 9,999 31,999 

17-23 พฤษภาคม 

2562 

17MAY SQ981 BKK-SIN 

21.00-00.25+1 

18MAY SQ052 SIN-MAN 

02.25-09.10 

22MAY SQ319 LHR-SIN 

20.50-16.55+1 

23MAY SQ978 SIN-BKK 

18.35-20.00 

49,999 49,999 49,999 9,999 34,999 

04-10 มถินุายน 2562 

04JUN SQ981 BKK-SIN 21.00-

00.25+1 

05JUN SQ052 SIN-MAN 

02.25-09.10 

09JUN SQ319 LHR-SIN 20.50-

16.55+1 

10JUN SQ978 SIN-BKK 18.35-

20.00 

45,999 45,999 45,999 9,999 30,999 

25 ม.ิย. - 01 ก.ค. 

2562 

25JUN SQ981 BKK-SIN 21.00-

00.25+1 

26JUN SQ052 SIN-MAN 

02.25-09.10 

30JUN SQ319 LHR-SIN 20.50-

16.55+1 

01JUL SQ978 SIN-BKK 18.35-

20.00 

46,999 46,999 46,999 9,999 31,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 



 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ ทา่นละ ประมาณ 5,000-
6,000 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 15,000 บาท ** 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก
ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ
ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั

ราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

 

 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป -กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS)  

 คา่ภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.กก 23 แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ) ..ก .

เชน่ 23 ก .ก .1 ชิน้ 7 ก .ก .1 ชิน้ รวม 30 ก .ก(. 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ )ยังไมร่วมทปิคนขับรถ(  

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ )พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก  3 ทา่น 

TRIPLE วา่ง  (กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันก ีฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดย

ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์อง

ลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000, 000 บาท  )เงือ่นไขตามกรมธรรม์(  กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่

คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรการนีไ้มร่วม 
 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่

ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

)กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้(  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 15 

ปอนด์ ) GBP  (ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม  

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ปอนด ์)GBP (/ทรปิ /ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม  

 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 3ปอนด ์6 (GBP) หรอื ค านวน เป็นเงนิไทยประมาณ 1,580 

บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ ) ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2INFANT) ท ัง้นีท้า่น

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วองักฤษ ทา่นละ ประมาณ 5,000-6,000 บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ )เาพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความ

กรณุาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ที่

ไปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวันัน ัน้( 

 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 

20,000 บาท ภายใน 1 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมัดจ า สว่นนีภ้ายในวนัที ่3 กอ่น

เวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทินัท ี หากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมดัจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมี

ความประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ 



(WAITING LIST) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ทีท่ ารายการ

จองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์ กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 31 วนั กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่น

ถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณว์ซีา่ ทีท่ าให ้

ทางบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละ

สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วนัจันทร ์ถงึ 

ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์ อเีมลล ์ หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยัน

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์ หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจ

ประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด 

พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่

วา่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 30-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า CHARTER FLIGHT หรอื EXTRA FLIGHT กบัสาย

การบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี ้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดี

ทีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางบรษัิทยนิดทีี่

จะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

 ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (SINGLE) , หอ้งพักคูแ่บบ 

2 ทา่น (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกนั หรอื 

อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 

1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่ 1 หอ้ง (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง 

(SINGLE) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (TRADE FAIR) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (TRADITIONAL BUILDING) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกนั 



 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
 

1. ผูส้มัครทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วนั ท าการเป็นอยา่งนอ้ย (อาจไมร่วมเสาร ์- อาทติย ์ในบางกรณี) 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวนัและเวลาจากทาง

สถานทตูหรอืศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วนัใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอื

เดนิทางเพือ่กจิธรุะสว่นตวัของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การ

พจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการ

จอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วนั และ เวลาทีท่า่นสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิ

ยืน่วา่งชว่งทีท่า่นสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ยอ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้นี ้การนัดหมาย

แบบกรณีพเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

2.1 ควิพเิศษ (PREMIUM) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

2.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (FAST TRACK) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนีไ้ด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลงั คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไม่ออก เนือ่งจาก

ทา่นยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิัว่ไปคอื 15 วนัท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่ับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลงัจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตู

ออกมาใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ดงันัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่วางแผนลว่งหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทนัหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทาง

กลบัคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม ่ น่ันหมายถงึ

จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารใหมท่ัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไมห่มดอายอุยูแ่ลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่ว

กบัคณะนี ้ สามารถใชไ้ด ้ หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศ

นัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่นแลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกู

สง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไมห่มดอาย ุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

โดยจะตอ้งอยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุนัทีม่อีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุ

วนัทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกวา่ก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่ับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณา

สง่หนา้วซีา่และหนา้ทีม่กีารประทบัตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถกูตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข

และลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณ ี

เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ชค็อนิไดเ้นือ่งจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากดา่นตรวจ

คนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกู

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิห ้

เดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนีเ้พือ่ใหก้าร

ยืน่ค ารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคญั 

11. การทีว่ซีา่จะออกใหท้นัวนัเดนิทางหรอืไม ่หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไมก่ีว่นั เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆได ้

ทัง้ส ิน้ เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่ 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
 

1. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ )ราคาพเิศษ (สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบน

เครือ่งบนิทกุกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ที่

จะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง

กะทนัหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
 



1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์นัมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ

อืน่ๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์ เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่

กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้ และ ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย 

หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอื

ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มา

ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่

ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์ พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้ง

กบัทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผา่น เกดิอบุตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้ นอกเหนอืการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะ

รับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกั

ปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุ

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี ้ เป็นการช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิาร

สว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 
 

1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั าบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 

หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 X 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 

เดอืน ไมซ่ ้ากับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายุไมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจด

ทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วนัเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ 

ไมจ่ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอื

บรษัิทฯ ทีม่หีัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาองักฤษ สามารถเขยีน

แนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี ้อยู่ทีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  



3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและ

ตอ้งสะกด ชือ่-นามสกุล ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดงันี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** าบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่ว ี

ซา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แต่

ไมส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ)์ 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงาน

เขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , 

หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 

ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 

ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่ , นอ้ง , 

สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสาร

ส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (BANK GUARANTEE) าบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) 

ยนืยันรับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถ้กู

รบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3  

** าบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่ว ี

ซา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่

ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ BANK GUARANTEE และ BANK STATEMENT คอืบญัชี

เดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 

 

แผนทีก่ารเดนิทางเพือ่การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่ : ศนูยย์ ืน่ค ารอ้งขอวี

ซา่ VFS ประเทศองักฤษ อาคารเดอะเท

รนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ ประทับตราจอดรถ

ไดฟ้ร ี1 ชัว่โมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา 

ทางออกที ่3 เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 

ซอย สขุมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร 

อาคารอยูท่างดา้น 

ขวามอื สงัเกตไดง้า่ย จดุนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของ

อาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 
 

 



 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 

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

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

3. ทีอ่ยูปั่จจบุัน )ตดิตอ่ไ ดส้ะดวก( .................................................................................................... 

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

อาศัยในทีอ่ยูน่ีม้าเป็นเวลา (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. วนั -เดอืน-ปีเกดิ  ........................................................................................................................ 

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

10. หมายเลขพาสปอรต์

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

วนัทีอ่อก ............................... วนัหมดอาย ุ............................ สถานทีอ่อก .................................. 

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

วนัทีอ่อก ............................... วนัหมดอาย ุ............................ สถานทีอ่อก .................................. 

11. อาชพีปจัจบุนั  )การงาน/การเรยีน (กรณุาระบอุาชพี   ,ต าแห น่ง , หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายกุรณุาระบุ

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

ชือ่สถานทีท่ างาน /สถานศกึษา และทีอ่ยู่

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

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

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

 วนัทีท่า่นเริม่ตน้ท างานกับนายจา้งนีห้รอืเริม่ธรุกจินี ้(วนั/เดอืน/ปี) ....................................................... 

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

รายไดป้ระจ าอยา่งอืน่    บ านาญ          เบีย้เลีย้งหรอืเงนิประจ าจากครอบครัว       

                                     การลงทนุ       รายไดอ้ืน่ 

      เป็นจ านวนเงนิ ................................................................................................... บาท/เดอืน 

      เงนิออม (ถา้ม)ี เป็นจ านวนเงนิ ................................ บาท/เดอืน 

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

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

4. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

ตัวผูส้มัครเอง 

มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ....................................... ความสมัพันธ ์........................................ 

5. ทา่นมบีคุคลทีต่อ้งการใหท้า่นชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิหรอืไม ่

ไมม่ ี

ม ีออกค่าใชจ้่ายให ้ระบ ุ..................................................................................................

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

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

สญัชาต ิ................................................. วนั - เดอืน – ปีเกดิ ....................................................... 

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

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

วนั-เดอืน-ปีเกดิ ......................................................................................................................... 



7. วซีา่ (อังกฤษ) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 

   ไมเ่คย 

เคยไดรั้บ    ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.............................. ถงึวนัที ่............................................... 

   ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.............................. ถงึวนัที ่.......................................................................... 

ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.............................. ถงึวนัที ่.......................................................................... 

วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) หรอืวซีา่ประเทศตา่งๆ ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย. 

   เคยไดรั้บ 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่....................... ถงึวนัที ่............................ 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่....................... ถงึวนัที ่............................ 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่....................... ถงึวนัที ่............................ 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่....................... ถงึวนัที ่............................ 

8. ประเทศอืน่ๆ ทีเ่คยเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่....................... ถงึวนัที ่............................ 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่....................... ถงึวนัที ่............................ 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่....................... ถงึวนัที ่............................ 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่....................... ถงึวนัที ่............................ 

9. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

10. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น .............................................. ความสัมพันธ.์................................... 

      

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด และชดัเจนทีส่ดุเพือ่ 

ประโยชนข์องตวัทา่นเอง การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็น

เพยีงตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้**  

 


