
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย        (-/-/-) 
 

23.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้

ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 



 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ

เอดนิบะระ เมอืงเอดนิบะระ ประเทศสกอตแลนด ์- เมอืงเอดนิบะระ หรอื เมอืงเอดนิเบริก์ - 

ถนนรอยลัไมล ์- พระต าหนกัโฮลีรู่ด๊            (-/-/D) 

02.35 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร  ์โดยสายการบนิ 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR837 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 45 นาท ีบรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

05.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง  

07.35 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิอดนิบะระ เมอืงเอดนิบะระ ประเทศสกอตแลนด ์

โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR031 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 35 นาท ี

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

13.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิอดนิบะระ เมอืงเอดนิบะระ ประเทศสกอตแลนด ์น าท่าน

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 6 ช ัว่โมง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอดนิบะระ (Edinburgh) เมืองสกอตแลนด์ ประเทศสกอตแลนด ์

(Scotland) ถูกอ่านและเขยีนผดิมาจนปัจจุบันเป็น “เมอืงเอดนิเบริก์” ดนิแดนทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีท่ี่

สวยงาม ลักษณะภมูปิระเทศเป็นภเูขาสงูอยูก่ลางเมอืง เป็นทีต่ัง้ของปราสาทเอดนิบะระอนัเป็นท าเลที่

ไดเ้ปรียบเชงิยุทธศาสตร์ในสมัยก่อน โดยรอบภูเขาถูกปรับพื้นที่เป็นคูเมืองเพื่อประโยชน์ในเชงิ

การทหาร รอบนอกเป็นทีร่าบลดหลั่นเป็นขัน้ๆ กระจายออกโดยรอบ  น าท่านเดนิทางสู่ ถนนรอยลั

ไมล ์ยา่นเมอืงเกา่ ถนนสายส าคัญทีเ่ชือ่มสู ่พระต าหนกัโฮลีรู่ด๊ (Palace of Holyrood House) 

ซึง่เป็นทีป่ระทับของพระราชนิี เวลาเสด็จเยอืนสกอตแลนด ์และเคยเป็นทีป่ระทับของพระนางแมรี

แหง่ สกอ๊ต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแหง่ชาตสิกอ๊ตอนัน่าภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั   

ค า่  บรกิารอาหารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

   น าคณะ เข้าสู่ท ี่พ ัก  Ibis Edinburgh South Bridge, Edinburgh, Scotland หรือ               

  เทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เมอืงเอดนิเบริก์ ประเทศสกอตแลนด ์- ปราสาทเอดนิเบริก์ - โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต - เมอืงวนิ

เดอรเ์มยีร ์ประเทศองักฤษ - อุทยานแหง่ชาตเิลคดสิทรคิ - ลอ่งเรอืทะเลสาบเลคดสิทรคิ - 

เมอืงแมนเชสเตอร ์            (B/L/D) 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทเอดนิเบริก์ (Edinburgh Castle) อันสง่างามดว้ยท าเล

ทีต่ัง้บนเนนิเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมมุเมอืง เคยเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิส์กอตแบง่เป็น

ส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาท ิส่วนของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย 

รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญใ่นเวลา 13.00 น. ของทกุวันตลอด 150 ปีทีผ่า่นมา บรเิวณเดยีวกนัคอื 

โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต (Saint Margarets) สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่12 เพือ่ร าลกึถงึพระมารดา

ของกษัตรยิเ์ดวดิที ่1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ในส่วนทีเ่ป็น The Palace จัดแสดงเกีย่วกับเรือ่งราว

ของราชวงศแ์ห่งเมอืงสกอตแลนดน์ าท่านเดนิทางสู ่เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(Windermere) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมอืงเล็ก สะอาด สงบ สุดโรแมนตคิ ของ ประเทศองักฤษ 

(United Kingdom) ตดิอยูก่บัทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศองักฤษ    
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 



 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตเิลคดสิทริค (Lake District National Park) อุทยาน

แห่งชาตเิลคดสิทรคิเป็นพืน้ทีก่วา้งทีม่ภีูเขาสูงชัน ผนืหญา้ทีป่กคลุมอาณาบรเิวณจนสุดลูกหูลูกตา 

และแอ่งน ้ าจืดขนาดใหญ่ ทิวทัศน์ธรรมชาติของบริเวณนี้เ ป็นแรงบันดาลใจใหก้ับนักประพันธ์

หลากหลายคน รวมถงึนักประพันธ์กลอนที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของประเทศอังกฤษอย่างวลิเลียม 

เวิร์ดสเวิร์ธ ดื่มด ่าไปกับบริเวณอุทยานที่งดงามปานภาพวาด จุดเด่นอย่างหนึ่งของอุทยานคือ 

ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาะอังกฤษชือ่ว่า ทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์(Windermere) ซึง่ยาวกว่า 18 

กโิลเมตร  น าท่านสมัผัสกบับรรยากาศของธรรมชาตดิว้ยการ ลอ่งเรอืทะเลสาบเลคดสิทรคิ (Lake 

District Boat) จาก ท่าเรอืเลคไซด ์(Lakeside Pier) ซึง่เป็นท่าเรอืทางตอนใตข้องเมอืงวนิเดอร์

เมียร์ สู่ท่าเรือบาวเนสส์ (Bowness Pier) ท่านจะไดช้ื่นชมกับความเป็นธรรมชาติ อันเงียบสงบ 

ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามที่หาชมไดย้าก น าท่านเดินทางสู่  เมืองแมนเชสเตอร์ 

(Manchester) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงอตุสาหกรรมในประเทศองักฤษ 

ทีม่ชี ือ่เสยีงจากการเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศลิปะ สือ่ และธุรกจิขนาด

ใหญ่ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีต่ัง้ของสโมสรทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังในวงการฟตุบอลของโลก โดยมสีโมสร

ฟตุบอลใหญ ่2 สโมสร ไดแ้ก ่แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซติี ้และ สโมสรครกิเก็ต แลง

คาเชยีร ์เคานต์ี ้         

ค า่  บรกิารอาหารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Novotel Manchester West, Manchester, United Kingdom หรอื

 เทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงแมนเชสเตอร ์- สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ - เชสเชยีร ์โอค ดไีซดเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท - เมอืง

ลเิวอรพ์ูล - สนามฟุตบอล แอนฟิลด ์- เดอะ ทร ีเกรซ - ยา่นอลัเบริต์ ด็อกค ์  (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ บรเิวณดา้นหนา้ สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford 

Stadium) ของสโมสร แมนยูฯ ที่จัดว่ารวยทีส่ดุในโลก เป็นสนามทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ 

รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลยี ์สเตเดยีม (Wembley Stadium) 

สนามฟตุบอลของทมีชาตอิังกฤษเพยีงแห่งเดยีว และใหญ่เป็นอันดับที ่11 ของยโุรปนอกจากนัน้ยัง

เป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที ่ยฟู่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว ทีร่วบรวมประวัติความเป็นมาตัง้แต่เริม่

กอ่ตัง้สโมสร และ ยังมสี ิง่ของ ถว้ยรางวัลตา่งๆ แสดงโชวอ์ยูด่ว้ย จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของที่

ระลกึของทมีทีท่า่นชืน่ชอบมากมายส าหรับแฟนบอล ** ไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมสนามฟุตบอล และ

สว่นของพพิธิภณัฑ ์ซึง่บรเิวณนี ้อาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้เชน่ วนัทีม่กีารแขง่ขนั วนัทีม่กีาร

เตรยีมความพรอ้มกอ่นการแขง่ขนั หรอื เหตุผลใด เหตุผลหนึง่ก็ตามซึง่อาจนอกเหนอืการ

ควบคุมของบรษิทั และ ไม่สามารถทราบล่วงหนา้ได้ ค่าบตัรเขา้ชมประมาณ 18 ปอนด  ์

(GBP) หรอื ค านวน เป็นเงนิไทยประมาณ 800 บาท (THB) ข ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ** 

 น าท่านเดนิทางสู่ เชสเซยีร ์โอค ดไีซดเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท (Cheshire Oaks Designer Outlet) 

ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้ทีล่ดราคามากมายกวา่ 140 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Amani , Barbour , Gap , 

Diesel , French Connection , Polo Ralph Lauren , Hugo , Boss , Samsonite , Burbury , 

Superdry , Calvin Klei n, Next , Mulburry , M&S Outlet ฯลฯ  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลเิวอรพ์ูล 

(Liverpool) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงถิน่ก าเนดิของวงดนตรสีีเ่ต่าทองหรอืเดอะ

บทีเทลิ (The Beatles) ทีโ่ด่งดังและมชีือ่เสยีงกอ้งโลก ในทางประวัตศิาสตรข์องมณฑลเดมิลเิวอร์

พูลเป็นสว่นหนึง่ของแลงคาสเชอร ์ความรุ่งเรอืงของลเิวอรพ์ูลมาจากการเป็นเมอืงท่าส าคัญ ภายใน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94


 

ครสิตศ์ตวรรษที ่18 การตดิต่อคา้ขายกับแครบิเบยีน , ไอรแ์ลนด ์และแผ่นดนิใหญ่ยุโรป และความ

สะดวกในการตดิตอ่คา้ขายกบัการคา้ทาสขา้มมหาสมทุรแอตแลนตคิ (Atlantic Slave Trade) ยิง่ท า

ใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตมากยิง่ขึน้ ภายในตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่19 40% ของการคา้ขายในโลกตอ้งผ่าน

เมอืงทา่ลเิวอรพ์ลูซึง่ท าใหล้เิวอรพ์ลูกลายเป็นเมอืงส าคัญทีส่ดุเมอืงหนึง่ของประเทศองักฤษ 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ บรเิวณดา้นหนา้ สนามฟุตบอล แอนฟิลด ์(Anfield Stadium) 

สนามเหยา้ของทมีสโมสรลเิวอรพ์ูล ยอดทมีแห่งถิน่เมอรซ์ีไ่ซด ์พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึจาก

ทมีหงสแ์ดง ** ไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมสนามฟุตบอล และสว่นของพพิธิภณัฑ ์ซึง่บรเิวณนี ้อาจ

ไมส่ามารถเขา้ชมได ้เช่น วนัทีม่กีารแขง่ขนั วนัทีม่กีารเตรยีมความพรอ้มกอ่นการแข่งขนั 

หรอื เหตุผลใด เหตุผลหนึง่ก็ตามซึง่อาจนอกเหนอืการควบคุมของบรษิทั และ ไมส่ามารถ

ทราบล่วงหน้าได้ ค่าบตัรเขา้ชมประมาณ 20 ปอนด  ์(GBP) หรือ ค านวน เป็นเงนิไทย

ประมาณ 880 บาท (THB) ข ึน้อยู่กบัประเภทของบตัร ** น าท่าน ผ่านชม เดอะ ทร ีเกรซ 

(The Three Graces) คอื อาคารเกา่แก ่3 หลังสัญลักษณ์ของเมอืงลเิวอรพ์ูล ซา้ยมอืสดุ คอื Port 

of Liverpool Building เป็นที่ท าการของการท่าเรือลิเวอร์พูล อาคารกลางคือ Cunard Building 

อาคารของบรษัิทเดนิเรอืคูนารด์ ส่วนขวามอืสดุ คอื Royal Liver Building เป็นอาคารคอนกรตีแบบ

หลายชัน้แห่งแรกทีส่รา้งในอังกฤษ น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นอลัเบริต์ ด็อกค ์(Albert Dock) หรอื

ทา่เรอือลัเบริต์ ด็อกซ ์เป็นชือ่ของยา่นตกึอฐิแดงเกา่แก ่และสวยงาม ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็น มรดก

โลกจาก UNESCO World Heritage อาคารเหล่านี้ เป็นอาคารเก่าทีก่่อสรา้งดว้ยอฐิ ปูนแห่งแรกใน

องักฤษโดยเปิดใชง้านโดยเจา้ชายอลัเบริต์ ในปี ค.ศ. 1846 เพือ่ใชเ้ป็นทา่เรอืและโกดังขนถา่ยสนิคา้ 

เมอืงลเิวอรพ์ูลจงึเป็นเมอืงท่าส าคัญมานับตัง้แต่นัน้ โดยหลังจากทีปิ่ดท าการจากการเป็นท่าเรอื ก็

ไดรั้บการปรับปรงุใหมจ่นกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญในเมอืงลเิวอรพ์ลู  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเข้าสู่ท ี่พกั Hotel Ibis Styles Haydock, Liverpool, United Kingdom หรือ

เทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ เมอืงลเิวอรพ์ูล - เมอืงออกซฟ์อรด์ - มหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ - มหาวทิยาลยัไครสตเ์ชริช์ - 

มหาวหิารไครสตเ์ชริช์ - หอคอยทอม - หอระฆงัทอม - จตัรุสัทอม - น า้พุเมอรค์วิรี ่- บสิเตอร์

เอาทเ์ล็ท วลิเลจ - เมอืงบาธ - มหาวหิารบาธ – โรงอาบน า้โรมนัโบราณ  (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงออกซฟ์อรด์ (Oxford) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 20 นาท)ี เป็น

เมืองที่เป็นที่รู จ้ักกันในนามเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ของประเทศอังกฤษ ซึ่งชื่อเมืองตั ้งตาม 

มหาวทิยาลัยระดับโลกทีรู่จ้ักกนัในนามของมหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั 

มหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ (Oxford University) เป็นมหาวทิยาลัยเกา่แกท่ีใ่ชภ้าษาอังกฤษเป็น

ภาษาแม่ในการเรียนการสอน โดยเปิดสอนมานานนับ 900 ปี โดยไม่มีหลักฐานประวัตกิารก่อตัง้

มหาวทิยาลัยทีแ่น่นอน และประวัตศิาสตรท์ีย่าวนานนับเป็นเวลามากกวา่ 9 ศตวรรษของสถาบนัแห่งนี้ 

ชือ่เสยีงทางดา้นการศกึษา , งานวจิัย , การคน้พบสิง่ใหม่ๆ  และการประสบความส าเร็จของศษิยเ์กา่ที่

สรา้งชือ่เสยีงทีม่มีาตลอด ท าใหผู้ค้นทัง้โลกตา่งยกยอ่งใหเ้ป็นมหาวทิยาลัยทีใ่ครก็ตา่งใฝ่ฝันอยากที่

จะมาเรียนที่มหาวทิยาลัยแห่งนี้ น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวทิยาลยัไครสตเ์ชริช์ 

(Christ Church University) หรือ ไครสต์เชริ์ชคอลเลจ เป็นมหาวทิยาลัยที่ใหญ่และงามสง่า

ทีสุ่ดของเมอืงอ็อกซฟ์อรด์ มชีือ่เรยีกกันง่ายๆว่า เดอะเฮา้ส ์ ก่อตัง้ในปี 1525 ในชือ่ คารด์นัิล คอล

เลจ โดยพระคารนั์ลวลูซยี ์คนเดยีวกับผูท้ีส่รา้งแฮมป์ตันคอรด์ในเมอืงลอนดอน กอ่นทีพ่ระเจา้เฮนรทีี ่



 

8 จะเปลีย่นชืน่มาเป็นไครสตเ์ชริช์ แต่ตราวทิยาลัยก็ยังคงเป็นหมวกทรงแหลม ของพระราชาคณะวลู

ซยี ์วทิยาลัยแหง่นีอ้ยูใ่นเครอืของมหาวทิยาลัยแหง่ออ๊กซฟ์อรด์ บรเิวณเดยีวกนั น าทา่น ถา่ยรปูเป็น

ทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารไครสตเ์ชริช์ (Christ Church Cathedral) เป็นอาคารที่สรา้งดว้ยหนิสี

ทองและเป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามน่าประทับใจทีส่ดุของประเทศอังกฤษ สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้

เฮนรีท่ี ่8 เป็นมหาวหิารทีม่ยีอดแหลมสงู 43 เมตร ม ีหอคอยทอม (Tom Tower) ตัง้โดดเด่นเป็น

ประตูทางเขา้หลัก ออกแบบโดยครสิโตเฟอร์ เร็น ในปี 1681 ดา้นบนเป็น หอระฆงัทอม (Great 

Tom Bell Tower) น ้าหนักเกอืบ 7 ตันตดิตัง้อยู ่และจะต ี101 ครัง้ บอกเวลา 21.05 น. ของทกุคนื 

เหตุทีต่ ี101 ครัง้ ก็เพือ่เป็นการร าลกึถงึสมาชกิ 101 คนเมือ่แรกกอ่ตัง้วทิยาลัย และตใีนเวลา 21.05 

น. แทนทีจ่ะตใีนเวลา 3 ทุ่มตรงก็เพราะเมอืงอ็อกซฟ์อรด์ ตัง้อยูท่างตะวันตกของเมอืงลอนดอน อยู่

บนเสน้ลองตจิูดที ่1 องศา 15 ลปิดา ดังนัน้ถา้ไม่นับตามเวลามาตราฐาน GMT เวลาทีเ่มอืงอ๊อกซ์

ฟอรด์ขณะตรีะฆังจะตรงกับ 21.00 น. พอด ีจากประตูเขา้ไปก็คอืสนามหญา้กวา้งของ จตัุรสัทอม 

(Tomquard) เป็นจัตุรัสในมหาวทิยาลัยทีใ่หญท่ีส่ดุ ม ีน า้พุเมอรค์วิรี ่(Mercury Fountain) ตัง้

เด่นเป็นสง่าอยู่กลางจัตุรัส และทางดา้นหลังเป็นฉากทีทุ่กคนอาจคุน้เคยในหนังสอืนทิานเรือ่ง การ

ผจญภยัของอลซิซใ์นดนิแดนมหศัจรรย ์(Alice’s Adventure in Wonderland) ซึง่แต่งโดย 

เลวสิ คารโ์รลล ์อาจารยส์อนคณิตศาสตรข์องมหาวทิยาลัยแห่งนี้ โดยก็ไดรั้บแรงดลใจใชด้า้นหลัง

ของมหาวิหารไครสต์เช ิร์ช  เ ป็นฉากในเมืองพิศวง รวมไปถึง  ในภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง                      

แฮรร์ี ่พอตเตอร ์(Harry Potter) เองบางตอนก็ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากมหาวทิยาลัยสวยงามแหง่

นี้  น าท่านเดนิทางสู่ บสิเตอรเ์อาทเ์ล็ท วลิเลจ (Bicester Outlet Village) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 50 นาท)ี ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าระดับโลก ทัง้ของประเทศองักฤษและในทวปียโุรป 

เช่น Anne Fontaine , Armani , Bally , Bodum  , Bose , Burberry , Calvin Klein , D&G , DKNY 

, Diesel , Dior , Dunhill , Ermenegildo Zegna , Fendi , Gucci , Guess , Hugo Boss ,  Jaeger ,  

Jigsaw , Kipling , L'Occitane , Levi's , Max Mara , Missoni , Molton Brown , Mulberry , Paul 

Smith เป็นตน้  

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาธ (Bath) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที) เป็นเมอืงทีม่ี

ฐานะนครในมณฑลซอมเมอรเ์ซท็ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตข้อง ประเทศองักฤษ เมอืงบาธ

ไดรั้บพระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราชนิีนาถเอลซิาเบธที ่1 ในปี ค.ศ. 1590 และได ้

เป็นเทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตัวเมอืงบาธตัง้อยู่เนนิหลายลูกในหุบเขาของแม่น ้าเอวอนใน

บรเิวณที่มนี ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของโรมัน ผูส้รา้งโรงอาบน ้าโรมันโบราณ (Roman 

Baths) และวัดโดยตัง้ชือ่เมอืงวา่ “Aquae Sulis” เมอืงบาธเป็นสถานทีท่ีส่มเด็จพระเจา้เอ็ดการด์ผูรั้ก

สงบท าพธิีราชาภเิษกเป็นพระมหากษัตรยิ์อังกฤษที่มหาวหิารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมัย

จอรเ์จยี เมอืงบาธกลายเป็นเมอืงน ้าแร่ทีไ่ดรั้บความนยิมกันมาก ซึง่ท าใหเ้มอืงบาธขยายตัวมากขึน้

และมสีถาปัตยกรรมจอรเ์จยีทีเ่ดน่ๆ จากสมัยนัน้ทีส่รา้งจากหนิบาธทีเ่ป็นหนิสเีหลอืงนวลสวยงามเป็น

เอกลักษณ์ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 

เมือ่ปี ค.ศ. 1987 น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารบาธ (Bath Abbey) และ บรเิวณ

ดา้นหนา้ของ โรงอาบน า้โรมนัโบราณ (Roman Baths) ถือเป็นโรงอาบน ้าโรมันขนาดใหญ่ใน

สมัยโบราณทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และดูแลเป็นอยา่งด ีซึง่โรงอาบน ้าของทีน่ี่อยูต่ ่ากว่าระดับพืน้ถนนใน

ปัจจุบัน ภายในแบง่ออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนดว้ยกนั ตัง้แต่โซน Sacred Spring , Roman Temple 

, Roman Bath House และ Museum ซึง่แหล่งน ้าแร่แห่งนี้ถูกคน้พบตัง้แต่สมัยชาวโรมันบุกเขา้มา



 

ยดึเกาะอังกฤษ เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองทางตะวันตกอกีดว้ย ** ยงัไมร่วมคา่

บตัรเขา้ชมส าหรบัเด็ก ทา่นละ ประมาณ 14.00 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ท่านละ 

ประมาณ 602 บาท / ผูใ้หญ ่ทา่นละ ประมาณ 15.00 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่น

ละ ประมาณ 645 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะ

อาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้**  

ค า่  บรกิารอาหารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเข้าสู่ท ี่พ ัก  Best Western Limpley Stoke, Bath, United Kingdom  หรือ

เทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก เมอืงซาลสิบวัรี ่- อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮนจ ์- เมอืงลอนดอน - จตัุรสัทราฟัลกา้ร ์- จตัุรสั

รฐัสภา - มหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์- หอนาฬกิาบิก๊เบน - ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย - สะพาน

มลิเลนเนยีม - โรงละครโกลบ - หอศลิป์แบงคไ์ซด ์- โรงเรยีนแหง่เมอืงลอนดอน - มหาวหิาร

เซนตพ์อล - ยา่นไนซบ์รดิ - หา้งฮารว์ยี ์นโิคล - หา้งแฮรอดส ์     (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาลสิบวัรี ่(Salisbury) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี เป็น

ที่ตัง้ของอนุสรณ์สถานอันลึกลับ เสาหินสโตนเฮน้จ์ น าท่าน เขา้ชม ในรัว้อาณาเขตที่ตัง้ของ 

อนุสาวรีย ์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อน

ประวัตศิาสตร ์มอีายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหนิขนาดใหญ่ตัง้อยูก่ลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึง่ไมม่ี

ใครทราบวัตถุประสงคใ์นการสรา้งอยา่งชดัเจน เป็นอนุสรณ์สถานยคุกอ่นประวัตศิาสตร ์กลางทุ่งราบ

กวา้งใหญ่ ในบรเิวณตอนใตข้องเกาะอังกฤษ ตัวอนุสรณ์สถานประกอบดว้ยแท่งหนิขนาดยักษ์ 112 

กอ้น ตัง้เรยีงกันเป็นวงกลมซอ้นกัน 3 วง แท่งหนิบางอันตัง้ขึน้ บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูก

วางซอ้นอยู่ขา้งบน นักโบราณคดีเชือ่ว่ากลุ่มกองหนินี้ถูกสรา้งขึน้จากที่ไหนสักแห่งเมือ่ประมาณ 

3000–2000 ปีกอ่นครสิตกาล กล่าวคอื การหาอายจุากคารบ์อนกัมมันตรังสเีมือ่ พ.ศ. 2551 เผยให ้

เห็นว่าหนิกอ้นแรกถูกวางตัง้เมือ่ประมาณ 2400–2200 ปีกอ่นครสิตกาล ในขณะทีท่ฤษฎอีืน่ๆ ระบวุ่า

กลุ่มหินที่ถูกวางตั ้งมาตั ้งแต่ก่อนหนา้นั้นถึง 3000 ปีก่อนคริสตกาลนักวิทยาศาสตร์และนัก

ประวัตศิาสตรต์า่งสงสยัวา่ คนในสมยักอ่นสามารถยกแทง่หนิทีม่นี ้าหนักกวา่ 30 ตัน ขึน้ไปวางเรยีงกนั

ไดอ้ยา่งไร ทัง้ ๆ ทีป่ราศจากเครือ่งทุ่นแรงอยา่งทีเ่ราใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และบรเิวณทีร่าบดังกล่าวไมม่ี

กอ้นหนิขนาดมหมึานี้ ดังนัน้จงึสันนษิฐานว่าผูส้รา้งตอ้งท าการชกัลากแท่งหนิยักษ์ทัง้หมดมาจากที่

อืน่ ซ ึง่คาดวา่น่าจะมาจาก "ทุง่มารล์โบโร" ทีอ่ยูไ่กลออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร น าทา่นเดนิทางสู ่

เมอืงลอนดอน (London) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางส าคัญทาง

ธรุกจิ การเมอืง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรข์องโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง การสือ่สาร การ

บันเทงิ แฟชัน่ ศลิปะ และเป็นทีย่อมรับว่ามอีทิธพิลไปทั่วโลก และยังเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีใ่หญ่และ

ส าคัญของยโุรปอกีดว้ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืง ผา่นชม จตัรุสัทราฟลักา้ร ์(Trafalgar Square) ที่

รายลอ้มไปดว้ยอาคารที่น่าสนใจ  น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ด้านหน้า ที่ จตัุรสัรฐัสภา 

(Parliament Square) และ มหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร  ์(Westminster Abbey) ที่ตั ้งของ

รัฐสภาองักฤษมาตัง้แตต่น้ศตวรรษที ่16 และยงัเป็นทีต่ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จั้กกนัดใีนนาม หอนาฬกิา

บิก๊เบน (Big Ben) อนัเป็นสญัลักษณ์ของประเทศองักฤษ ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุหนึง่

ชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญท่ีส่ดุในโลก และฝ่ังตรงขา้มเป็นทีต่ัง้ของ ชงิชา้สวรรคล์อนดอน 

อาย (London Eye) หรอืทีรู่จั้กในชือ่ของ มลิเลเนียม วลี (Millennium Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ี่

สงูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่ง



 

มาก มผีูม้าเยอืนมากกว่า 3 ลา้นคนต่อปี โดยมแีม่น ้าเทมสก์ัน้อยู ่น าท่านเดนิทางสู ่สะพานมลิเลน

เนยีม (Millennium Bridge) หรอืเป็นรูจ้ักในสะพานทางเทา้มลิเลนเนียมแห่งเมอืงลอนดอน คอื 

สะพานแขวนโครงสรา้งเหล็กส าหรับคนเดนิทีส่รา้งขา้มแมน่ ้าเทมส ์เชือ่มตอ่เขตแบงคไ์ซด ์กบัเขตตัว

เมอืงลอนดอน ตัง้อยูร่ะหว่างสะพานเซาทว์ารค์ (Southwark Bridge) และสะพานรถไฟแบล็คเฟรยีร ์

สะพานมลิเลนเนยีม ถกูสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1998 และเปิดใชง้านเมือ่วันที ่10 มถินุายน ค.ศ. 2000 ชาว

ลอนดอนเรยีกสะพานแห่งนี้ว่าสะพานเว็มเบล ้(Wobbly Bridge) หลังจากมสี่วนร่วมในการเดนิการ

กศุล ซึง่เป็นตัวแทนขององคก์รสทิธเิด็ก บรเิวณตอนใตข้องสะพาน ผา่นชม โรงละครโกลบ (และ 

หอศลิป์แบงคไ์ซด ์ตอนเหนือของสะพาน ผา่นชม โรงเรยีนแหง่เมอืงลอนดอน  และ ผา่นชม 

ดา้นล่างของสะพาน คือ มหาวหิารเซนตพ์อล (St. Paul's Cathedral) เป็นอาสนวหิารของ

ครสิตจักรแห่งประเทศอังกฤษ และเป็นโบสถป์ระจ าต าแหน่งบชิอปแห่งเมอืงลอนดอน สรา้งขึน้เพือ่

อุทศิแก่นักบุญเปาโลอัครทูต ตัง้อยู่ในเมอืงลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาสนวหิารทีเ่ห็นในปัจจุบัน

สรา้งเมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่17 และเชือ่กนัวา่เป็นอาสนวหิารที ่5 ตัง้แตส่รา้งอาสนวหิารกนัมา ณ ทีต่ัง้นี ้

แตอ่าจจะสงูกวา่นัน้ถา้นับการบรูณะเขา้ไปดว้ย แนวเชือ่มของสะพานมลิเลนเนยีมสามารถเห็นทวิทศัน์

ดา้นหนา้ของมหาวหิารเซนตพ์อลจากมุมไกลไดอ้ย่างชัดเจนสวยงาม น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นไนซ์

บรดิจ  ์ซ ึง่เป็นที่ตัง้ของ หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอย่าง หา้งฮารว์ยี  ์นโิคล และ หา้งแฮรร์อดส ์

(Harrods) ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น าจากทั่วทกุมมุโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ี่

นยิมกนัอยา่งมาก รวมทัง้มรีา้นคา้แฟชัน่มากมาย  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเข้าสู่ท ี่พกั Copthorne Hotel Slough-Windsor, London, United Kingdom   

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงลอนดอน - พระราชวงับคักิง้แฮม - สนามบนิลอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศ

องักฤษ - สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์   (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) เดิมชื่อ 

คฤหาสน์บักกิง้แฮม (Buckingham House)  เป็นพระราชวังทีเ่ป็นทีป่ระทับเป็นทางการของราชวงศ์

องักฤษตัง้อยูท่ีเ่มอืงลอนดอนในสหราชอาณาจักร เป็นสถานที ่ทีใ่ชส้ าหรับการเลีย้งรับรองของรัฐและ

ยังเป็นสิง่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วส าคัญทีห่นึง่ของเมอืงลอนดอน เป็นทีร่วมพลังใจทัง้ในการฉลองและใน

ยามคับขันของชาวองักฤษ สิง่กอ่สรา้งเดมิเป็นคฤหาสน์ทีส่รา้งส าหรับจอหน์ เชฟฟิลด ์ยคุแห่งบักกิง้

แฮมในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจา้จอรจ์ที ่3 ทรงซือ้เพือ่ใชเ้ป็นพระราชฐาน

สว่นพระองค ์ทีรู่จั้กกันในชือ่ “วังพระราชนิี” ระยะ 75 ปีต่อมาเป็นเวลาทีม่กีารขยายตอ่เตมิพระราชวัง

โดยสถาปนกิจอหน์ แนช และ เอ็ดเวริด์ บลอร ์เป็นสามปีกรอบลานกลาง พระราชวังบักกิง้แฮมกลาย

มาเป็นพระราชฐานทีป่ระทับอยา่งเป็นทางการของราชวงศอ์ังกฤษเมือ่สมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรยี

ขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1837 การต่อเติมครั ้งใหญ่ครั ้งสุดทา้ย ไดเ้ริ่มด าเนินขึ้นช่วงปลาย

ครสิตศ์ตวรรษที ่19 และ ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ซึง่รวมทัง้ดา้นหนา้ทีเ่ห็นอยูใ่นปัจจบุนั  

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ 

เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

 



 

15.05 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR004 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

23.59 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ 

วนัทีแ่ปด สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย  (-/-/-) 

02.25 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR834 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ6 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

12.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและ 

  ความประทับใจ 

***หมายเหต ุโปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม*** 
 

 

*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรณุาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่ี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

06 - 13 เมษายน 2562 

07APR QR837 

 BKK-DOH 02.35-05.45 

07APR QR029 

 DOH-EDI 07.35-13.15 

12APR QR004  

LHR-DOH 15.05-23.59 

13APR QR980  

DOH-BKK 02.25-12.55 

59,999 59,999 59,999 12,999 42,999 

10 - 17 เมษายน 2562 

11APR QR837 

 BKK-DOH 02.35-05.45 

11APR QR029  

DOH-EDI 07.35-13.15 

16APR QR004  

LHR-DOH 15.05-23.59 

17APR QR980  

DOH-BKK 02.25-12.55 

65,999 65,999 65,999 12,999 48,999 



 

13 - 20 เมษายน 2562 

14APR QR837  

BKK-DOH 02.35-05.45 

14APR QR029  

DOH-EDI 07.35-13.15 

19APR QR004  

LHR-DOH 15.05-23.59 

20APR QR980  

DOH-BKK 02.25-12.55 

62,999 62,999 62,999 12,999 45,999 

15 - 22 เมษายน 2562 

16APR QR837 BKK-

DOH 02.35-05.45 

16APR QR029 DOH-

EDI 07.35-13.15 

21APR QR004 LHR-

DOH 15.05-23.59 

22APR QR980 DOH-

BKK 02.25-12.55 

59,999 59,999 59,999 12,999 42,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ ทา่นละ 6,000 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท ** 

  

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง

ไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัรา

คา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class)  

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ที่น่ังพเิศษ (Premium Economy) หรือ ชัน้ธุรกจิ (Business Class) จ าเป็นออกบัตร

โดยสารใบใหมแ่ยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร ์ไมร่วมตั๋ว (Join Land) ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง สิง่ส าคัญกอ่นออก

บตัรโดยสาร กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้วา่คณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทางหรอืไม่ 

 คา่ภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 

23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ช ิน้ 7 ก.ก. 1 ช ิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยงัไมร่วมทปิคนขบัรถ) 



 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 

3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความ

เหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนั

เพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 50 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวน เป็นเงนิไทยประมาณ 

2,150 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) 

ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

  ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่ว ีซ่าท่องเทีย่วประเทศองักฤษ ท่านละ 6,000 บาท ขึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตรา และ ธรรมเนยีมทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า 

ทา่นละ 20,000 บาท และ คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศองักฤษ ทา่นละ 6,000 

บาท รวมเป็น ท่านละ 26,000 บาท (กรณีมวีซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ช าระเฉพาะเงนิมดัจ า 20,000 บาท)  

ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมดัจ า สว่นนีภ้ายในวันที ่2 กอ่นเวลา 13.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทาง

ในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้

มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 

วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไป

ถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ 

รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทาง

อยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 

วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.-18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 



 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลื่อน หรือ  เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง 

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใด

อยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิท

ไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิาร

คนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ 

หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบ

อ านาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุ

นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่ ี

คา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิ

ท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน า

เทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด

ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคา

เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต์

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการ

ทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร

และด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ี่ลูกคา้ช าระมาแลว้ไมว่่า

สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วัน

จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , 

หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท 

อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 



 

ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสริม หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 

หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี

ลักษณะแตกตา่งกนั 
 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 

1. ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร์ - 

อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวัน

และเวลาจากทางสถานทูตหรอืศูนยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ หากท่านไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง 

รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อกจิธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่ง

ระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหวา่งการ

พจิารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้ม

แจง้วัน และ เวลาทีท่่านสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่า่น

สะดวก แผนกวีซ่าจะด าเนินการใหด้ทีีสุ่ดทีจ่ะชว่ยอ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้นี้ การนัด

หมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 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 อาจมกีาร

เปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่่านไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆ

ก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้ง

ออกกอ่นแตว่ซีา่ยงัไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัคร

ในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรท าการยมืหนังสอืเดนิทาง

จากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการ

ใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่วางแผนลว่งหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทาง

กะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทูต

ปฏเิสธวีซ่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่

ทัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 



 

7. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยงัไมห่มดอายอุยูแ่ลว้ และตอ้งการใช ้

เดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออก

จากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและ

ลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะ

เกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่

ชนิดท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดือน ณ วัน

เดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบวุันทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกว่าก าหนดที่

อนุมัตใินหนา้วซี่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาส่งหนา้วซี่าและหนา้ที่มกีารประทับตราเขา้

ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ 

เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ชค็อนิไดเ้นื่องจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธ

จากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็น

การถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืให ้

ขอ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ 

สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอื

ในส่วนนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเป็น

ส าคัญ 

11. การที่วีซ่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กีว่ัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือ

เรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆไดท้ัง้ส ิน้ เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่ 
 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์น

การเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้ง

ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ลว่งหนา้

ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถ

ยกเลกิได ้

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ กรณีที่

ท่านถือหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการ

เดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยง

เกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจ

คนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วม

เดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอื



 

ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณี

ใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิาร

ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์

ไมไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความ

ปลอดภยั และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ 

เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าให ้

ตน้ทนุสงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อัน

ไม่ใช่เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการ

ควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทาง

บรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ 

และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมา

ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาด

บรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ 

ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ

ปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยให ้

ได ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 



 

1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมี

หนา้วา่งไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่าย

มาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ้ากบัวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / 

หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน 

เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีัวจดหมาย 

ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนา้ที่การงาน เป็น

ภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยู่ทีดุ่ลยพนิจิของ

เจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

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

ตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไม่

ถกูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 

วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการ

พจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการ

รบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

 ** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา หรอื

เดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , 

ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 



 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

มารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

บดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ 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 

• ** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , 

มารดา , บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้ง

แนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของ

บญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยนัรับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

• ** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 

20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

• ** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ที่

อาจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

• ** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank 

Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปัจจบุนั .............................................................................................................. 

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

3. ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ตดิตอ่ไดส้ะดวก) ................................................................................................... 

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

อาศัยในทีอ่ยูน่ีม้าเป็นเวลา (ระบชุว่งเวลาเป็นเดอืน/ปี ดไูดจ้ากทะเบยีนบา้น) .........................................  

4. สถานะการเป็นเจา้ของบา้น 

         เจา้ของ   อาศัยอยูก่บัครอบครัวของฉัน 

         เชา่ผูอ้ ืน่อยู ่   อืน่ ๆ 

5. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ................................................... อเีมลล ์........................................................ 

6. เพศ        ชาย         หญงิ 

7. สถานภาพสมรส            โสด       สมรส           หยา่          หมา้ย           แยกกนัอยู ่

8. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ........................................................................................................................ 

9. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................. 

10. หมายเลขพาสปอรต์........................................................................................................................ 

วันทีอ่อก ............................... วันหมดอาย ุ............................ สถานทีอ่อก .................................. 

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

วันทีอ่อก ............................... วันหมดอาย ุ............................ สถานทีอ่อก .................................. 

11. อาชพีปจัจบุนั (การงาน/การเรยีน) กรณุาระบอุาชพี , ต าแหน่ง , หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายกุรุณาระบุ

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

ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู่

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

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

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

 วันทีท่า่นเริม่ตน้ท างานกบันายจา้งนีห้รอืเริม่ธรุกจินี ้(วัน/เดอืน/ปี) ....................................................... 

1. รายไดห้ลังจากหกัภาษีแลว้ตอ่เดอืน .................................... 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 านักของผูส้มคัร 

ตัวผูส้มคัรเอง 

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

5. ทา่นมบีคุคลทีต่อ้งการใหท้า่นชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิหรอืไม ่

ไมม่ ี

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

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



 

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

สญัชาต ิ................................................. วัน - เดอืน – ปีเกดิ ..................................................... 

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

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

วัน-เดอืน-ปีเกดิ ....................................................................................................................... 

7. วซีา่ (องักฤษ) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 

   ไมเ่คย 

เคยไดรั้บ    ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................. ถงึวันที ่.............................................. 

   ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................. ถงึวันที ่........................................................................ 

ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................. ถงึวันที ่........................................................................ 

วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) หรอืวซีา่ประเทศตา่งๆ ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย. 

   เคยไดรั้บ 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

8. ประเทศอืน่ ๆ ทีเ่คยเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่....................... ถงึวันที ่......................... 

9. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

10. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกบัทา่น .............................................. ความสมัพันธ.์.................................. 

      

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด และชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชน์

ของตวัทา่นเอง การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลาง

ในการอ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 

สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่ : ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศองักฤษ อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทับตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชัว่โมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 

ซอย สขุมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างดา้น 

ขวามอื สงัเกตไดง้า่ย จดุนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


