
 
 

 
 

  
 
 
 

องักฤษ กหุลาบองักฤษ 7วนั4คนื 
โดยสายการบนิ Singapore Airlines (SQ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ ์- เดอืนมถิุนายน 2563 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์
ชมหมูบ่า้นทีส่วยทีสุ่ดในประเทศองักฤษ หรอืไขมุ่กแหง่เขตคอทสโ์วลส ์“หมูบ่า้นไบบลูรี”่ 

เขา้ชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกอ่นประวตัศิาสตร ์“อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮน้จ”์ 
วหิารแมนเชสเตอร ์- สนามฟุตบอล แอนฟิลด ์- เดอะ ทร ีเกรซ 

โบสถเ์ซนตแ์มรี ่เรดคลฟิฟ์ - มหาวหิารบาธ - โรงอาบน า้โรมนัโบราณ  
หอนาฬกิาบิก๊เบน – ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย - ยา่นนลิส ์ยารด์ - พระราชวงับคักิง้แฮม 
โรงละครโกลบ - หอศลิป์แบงคไ์ซด ์– มหาวหิารเซนตพ์อล - พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์

พเิศษ!! เขา้ชมสนามฟุตบอล และพพิธิภณัฑ ์“สโมสรโอลด ์โอลด ์แทรฟฟอรด์” และ
อาสนวหิารกลอสเตอร ์ตามรอยภาพยนตร ์“แฮรี ่พอตเตอร”์ 



 
 

 
 

  
 
 
 

วนัแรก ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาติ

สงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์  
16.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ 

Singapore Airlines โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก
ตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

20.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์
โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ983  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

23.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์ 
** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 
 

 
 
 

 
 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยาน
นานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืงแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ - เมอืงแมนเชสเตอร ์- 
วหิารแมนเชสเตอร ์- สนามฟุตบอล โอลด ์แทรฟฟอรด์ - เมืองลิเวอรพ์ูล - สนาม

ฟุตบอล แอนฟิลด ์- เดอะ ทร ีเกรซ - ยา่นอลัเบริต์ ด็อกค ์           
02.05 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืงแมนเชสเตอร ์ประเทศ

องักฤษ โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ052 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

08.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืงแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
อังกฤษ จัดเป็นเมอืงใหญ่และมีประชากรมากอันดับสองรองจากเมอืงลอนดอน แมนเชสเตอร์

ตดิต่อกับทีร่าบเชชเชอรท์างทศิใต ้ตอิตอ่กับเทอืกเขาเพนไนน์ทางทศิเหนือและทศิตะวันออก 
เมืองนี้ขยายตัวและเจรญิรุ่งเรืองจากการผลิตสิง่ทอในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลให ้

แมนเชสเตอรก์ลายเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่แรกของโลก 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

  
 
 
 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ กับ วหิารแมนเชสเตอร ์(Manchester Cathedral) สรา้ง

ขึน้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1215 โดยบารอนโรเบริต์ เกรสเล็ต เจา้ของคฤหาสน์แมนเชสเตอร ์ส่ังให ้
สรา้งขึน้มาขา้งกับที่พักของเขา เพื่อใชเ้ป็นโบสถ์ประจ าเขตศาสนาของเมืองแมนเชสเตอร ์
ก่อนทีจ่ะผ่านวันเวลาและไดร้ับความเสยีหายอย่างหนักจากระเบดิในสงครามโลกครัง้ที่ 2 จน

งานไมต้า่งๆ ทีง่ดงามของตัวอาคารแหง่นี้ถูกท าลายไปหมด และไดม้กีารบรูณะขึน้มาในชว่งหลัง
สงครามโลก จงึเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุคกลางของประเทศอังกฤษทีง่ดงาม และมกีารตกแต่ง

ดว้ยงานไมแ้กะสลักแบบเมอืงเหนือของประเทศอังกฤษ แตก่็น่าเสยีดายเมือ่ในปี ค.ศ. 1996 ได ้
ถูกลอบวางระเบดิจากผูก้่อการรา้น ไออารเ์อ ท าใหต้อ้งมกีารบูรณะใหม่อกีครัง้ แต่ปัจจุบันนัน้ก็
กลับมาสวยงามดั่งเดมิและใชป้ระกอบพธิกีรรมทางศาสนารวมทัง้เป็นส่วนหนึ่งของ Church of 

England ทีห่ากมาถงึประเทศอังกฤษ ตอ้งมาเยีย่มเยอืนอกีดว้ย 
 น าท่าน เขา้ชม สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) ของสโมสร 

แมนยูฯ ทีจั่ดวา่เป็นสโมสรฟตุบอลร ่ารวยทีส่ดุในโลก เป็นสนามทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ
อังกฤษ สามารถรองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลยี ์สเตเดยีม 

(Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทมีชาตอิังกฤษเพียงแห่งเดยีว และใหญ่เป็นอันดับที ่
11 ของยุโรปนอกจากนั้นยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว ที่
รวบรวมประวัตคิวามเป็นมาตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้สโมสร และ ยังมสีิง่ของถว้ยรางวัลตา่งๆ จัดแสดงโชว์

อยู่ดว้ย อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึภายในรา้นเมกะสโตร ์** รอบของการเขา้
ชมภายในสนามฟุตบอล และ ส่วนของพิพิธภณัฑ ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสมขึน้อยู่กบัสถานการณ์เป็นส าคญั กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็
ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรมเป็นเขา้ชม สนามฟุตแอนฟิลด ์
(สนามใด สนามหนึง่) เป็นการทดแทน ตามความเหมาะสม หรอื กรณีทีไ่มส่ามารถเขา้

ชมไดท้ ัง้ 2 สนาม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เช่น วนัทีม่กีารแข่งขนั วนัทีม่กีารเตรยีมความ
พรอ้มกอ่นการแข่งขนั หรอื เหตุผลใด เหตุผลหนึง่ก็ตาม ซึง่นอกเหนอืการควบคุมของ

บรษิทั และ ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืน
คา่ใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้

กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็น
ส าคญั ** 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

  
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลเิวอรพ์ูล (Liverpool) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมอืงถิน่

ก าเนิดของวงดนตรสีีเ่ต่าทองหรือเดอะบทีเทลิ (The Beatles) ทีโ่ดง่ดังและมชีือ่เสยีงกอ้งโลก 
ในทางประวัตศิาสตรข์องมณฑลเดมิลเิวอรพู์ลเป็นส่วนหนึง่ของแลงคาสเชอร ์ความรุ่งเรอืงของ
เมืองลิเวอร์พูล มาจากการเป็นเมืองท่าส าคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 18 การติดต่อคา้ขายกับ

แครบิเบยีน , ไอรแ์ลนด ์และแผ่นดนิใหญ่ยุโรป และความสะดวกในการตดิต่อคา้ขายกับการคา้
ทาสขา้มมหาสมุทรแอตแลนตคิ (Atlantic Slave Trade) ยิง่ท าใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตมากยิง่ขึน้ 

ภายในตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่19 กวา่ 40% ของการคา้ขายในโลกตอ้งผ่านเมอืงท่า อย่างเมอืงลิ
เวอร์พูลแห่งนี้ ท าใหเ้มืองลเิวอรพู์ลกลายเป็นเมืองส าคัญที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศอังกฤษ 
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี 

ค.ศ. 2004 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สนามฟุตบอล แอนฟิลด ์(Anfield Stadium) สนามเหยา้

ของทมีสโมสรลเิวอรพู์ล ยอดทมีแห่งถิน่เมอรซ์ีไ่ซด ์เปิดใชง้านเมือ่ปี ค.ศ. 1884 โดยมจีอหน์ 
ออรเ์รลล์ เป็นเจา้ของ และผูบุ้กเบิก ซึง่สังเวยีนดังกล่าวอยู่ตดิๆ กับสวนสาธารณะแสตนลี่ย ์

พารค์ และนัดประเดมิสนามนัดแรกคอื เป็นการพบกับระหวา่งเอริล์สทาวน์ กับเอฟเวอรต์ัน เมือ่
วันที ่28 กันยายน 1884 และก็เป็น "ทอฟ่ีเมน" ถล่มไป 5-0 สนามแอนฟิลด ์เคยใหส้โมสรร่วม
เมอืงอย่างเอฟเวอรต์ันเช่าเพื่อใชใ้นการฝึกซอ้ม และท าการแข่งขันจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1892 

แต่เอฟเวอรต์ันก็ยา้ยออกไปใชส้นามของตัวเองโดยตัง้ชือ่กูดสัิน ปารค์ เนื่องจากความขัดแยง้
กันในเรือ่งคา่เชา่ สง่ผลให ้จอหน์ โฮลดิง้ เจา้ของสนามแอนฟิลดจ์งึตัดสนิใจสรา้งทมีใหม่ขึน้มา

เพื่อเล่นทีส่นามแห่งนี้ ซึง่ก็คอืสโมสรลเิวอรพู์ล ช่วงเวลานัน้แอนฟิลดส์ามารถรองรับแฟนบอล
ไดป้ระมาณ 60,000 คน และมีความจุ 55,000 ที่น่ัง จนกระทั่งปี ค.ศ. 1990 เทเลอร ์รีพอร์ต 



 
 

 
 

  
 
 
 

รายงานเหตุการณ์การถล่มของอัฒจันทรท์ี่สนามฮลิสโ์บโร่ ท าใหพ้รีเมียร์ลกีจึงมีค าส่ังใหทุ้ก

สนามเปลี่ยนจากอัฒจันทรย์ืนเป็นแบบน่ังทัง้หมดในฤดูกาล 1993-94 ความจุจึงลดลงเหลือ 
45,276 ทีน่ั่ง อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึภายในรา้นเมกะสโตร ์** ยงัไม่รวม
ค่าบตัรเขา้ชมภายในสนามฟุตบอล และ ส่วนของพิพิธภณัฑ ์ซึ่งบรเิวณนี้ อาจไม่

สามารถเขา้ชมได ้เนือ่งจาก เช่น วนัทีม่กีารแข่งขนั วนัทีม่กีารเตรยีมความพรอ้มก่อน
การแข่งขนั หรอื เหตุผลใด เหตุผลหนึง่ก็ตาม ซึง่นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทั และ 

ไม่สามารถทราบล่วงหนา้ได ้คา่บตัรเขา้ชม ท่านละ ประมาณ 20 ปอนด ์หรอื ค านวน 
เป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 800 บาท ขึน้อยู่กบัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้ง
ตรวจสอบรอบทีว่า่งอกีคร ัง้ โดยท ัง้นี ้คณะทวัรจ์ าเป็นตอ้งด าเนนิไปตามระบุท ัง้หมด **  

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ เดอะ ทร ีเกรซ (The Three Graces) อาคารเกา่แก ่3 หลัง 
สัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พูล ซา้ยมือสุด คือ ที่ท าการของการท่าเรือลิเวอร์พูล (Port of 

Liverpool Building) อาคารกลาง คอื อาคารของบรษัิทเดนิเรอืคนูารด์ (Cunard Building) สว่น
ขวามอืสุด คอื อาคารส านักงาน สรา้งดว้ยคอนกรตีแบบหลายชัน้อาคารแรกที่สรา้งในประเทศ

อังกฤษ (Royal Liver Building)  
น าท่านเดนิทางสู ่ย่านอลัเบริต์ ด็อกค ์(Albert Dock) หรือ ท่าเรืออัลเบริต์ ด็อกซ ์(Albert 
Dock Port) เป็นชือ่ของย่านตกึอฐิแดงเกา่แกส่วยงาม อาคารเหลา่นี้เป็นอาคารเกา่แกท่ีก่อ่สรา้ง

ดว้ยอฐิปูนแห่งแรกๆในประเทศอังกฤษ โดยเปิดใชง้านโดยเจา้ชายอัลเบริต์ ในปี ค.ศ. 1846 
เพื่อใชเ้ป็นท่าเรอืและโกดังขนถ่ายสนิคา้ โดยหลังจากทีปิ่ดท าการจากการเป็นท่าเรือ ก็ไดร้ับ

การปรับปรุงใหม่จนกลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วส าคัญในเมอืงลเิวอรพู์ล  
** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

ทีพ่กั Best Western Everglades Park Hotel, Liverpool หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่าม เมอืงลเิวอรพ์ูล - หมู่บา้นไบบูลรี ่- เมอืงกลอสเตอร ์- อาสนวหิารกลอสเตอร ์- เมอืงบริ

สตอล - สะพานแขวนคลฟิฟ์ตนั - โบสถเ์ซนตแ์มร่ี ่เรดคลฟิฟ์   
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นไบบูลรี ่(Bibury Village) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
เป็นหมู่บา้นเล็กๆตัง้อยู่ในแควน้กลอสเตอรเ์ชอร ์เขตคอทสโ์วลส ์จัดวา่เป็น หมู่บา้นทีส่วยทีสุ่ด 
ในประเทศองักฤษ (The Most Beautiful Village in England) เป็นหมู่บา้นน่ารัก มี

ลักษณะบา้นทีเ่ป็นกระท่อมเกา่แก่ เรยีกว่าเป็นแบบฉบับบา้นของประเทศอังกฤษโดยแท ้สรา้ง
ขึน้เมือ่ศตวรรษที ่17-18 และยังคงรักษาสภาพใหค้งอยู่จากอดตีไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีมแีม่น ้าสาย

เล็กๆชื่อว่า แม่น ้าโคน (Coln River) ซึ่งมีน ้าใสไหลผ่านหมู่บา้น โดยบา้นแต่ละหลังจะตก
แต่งหนา้บา้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบอังกฤษตามฤดูกาล แต่ทีม่ชี ือ่เสยีงและสวยงามมากทีสุ่ดคอื 

ดอกกุหลาบอังกฤษ อันเป็นที่มาของ “กุหลาบองักฤษ” ** การเบ่งบานของดอกกุหลาบ
องักฤษให้ชมความสวยงาม ขึ้นอยู่กบัปัจจยัทางสภาพภูมิอากาศเป็นส าคญั โดย
โปรแกรมอาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม กรณีคณะไมส่ามารถชมได ้ไมว่า่กรณี

ใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บั
ทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นี้

ทางบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

  
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกลอสเตอร ์(Gloucester) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 
นาท)ี เป็นเมอืงทีม่ฐีานะเป็นนครและเมอืงหลวงของมณฑลกลอสเตอรเ์ชอร ์(Gloucestershire) 
ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ ตัง้อยู่ทางตดิกับชายแดนของประเทศ

เวลส ์และตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าเซเวริน์ เมอืงกลอสเตอรก์อ่ตัง้เมือ่ปี ค.ศ. 48 โดยจักรวรรดโิรมัน ใน
ชือ่ “Glevum” และไดร้ับพระบรมราชานุญาต ใหเ้ป็นเมอืงครัง้แรกในปี ค.ศ. 1155 โดยสมเด็จ

พระเจา้เฮนรีที่ 2 ทางดา้นเศรษฐกิจกลอสเตอร์เป็นเมืองอุตสาหกรรมการบริการ และมี
ความส าคัญทางดา้นการเงนิและทางดา้นธุรกจิโดยเป็นทีต่ัง้ของธนาคารเชลทแ์นม รวมไปถงึ

เป็นเมอืงทีม่บีทบาทส าคัญทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมการบนิอกีดว้ย 
น าท่าน เขา้ชม อาสนวหิารกลอสเตอร ์(Gloucester Cathedral) เพือ่ตามรอยนวนยิายชือ่
ดังระดับโลก แฮรร์ี ่พอตเตอร ์(Harry Potter) ภายในวหิารแหง่นี้ถูกเลอืกใหเ้ป็นฉากส าคัญ

ในภาพยนตร ์ภาค 1 , 2 และ 6 โดยจุดทีใ่ชถ่้ายท าคอืบรเิวณทางเดนิภายในรอบของวหิาร ใน
ภาค 1 มีฉากระเบียงทางเดนิไปหอคอยของศาสตราจารย์กรฟิฟินดอร์ โดยสุดทางมีประตูที่

ทมีงานเอารูปสภุาพสตรอีว้นมาจัดฉากไว,้ ฉากทีแ่ฮรร์ีฯ่กับรอนฯรูว้่าเฮอรไ์มโอนี่ฯก าลังตกอยู่ใน
อันตราย, ฉากโทรลลก์ าลังไปหอ้งอาบน ้าหญงิ, ฉากแฮรร์ี่ฯกับรอนฯหลบมุมอยู่บรเิวณหอ้งน ้า
โบราณ (The Lavatorium) และในภาค 6 มฉีากทีศ่าสตราจารยม์ักกอนนากัล แจง้พวกนักเรยีน

ในโรงเรียนฮอกวอตส์ใหเ้ดินไปหาหอ้งเรียนของตนเอง และ ฉากที่แฮร์รี่ฯแอบไดย้ินว่า
ศาสตราจารย์สเนปฯท าปฏิญาณไม่คืนค า ขณะหลบมุมอยู่บริเวณหอ้งน ้ าโบราณ (The 

Lavatorium) ** อาสนวหิารกลอสเตอร ์อาจไม่สามารถเขา้ชมได ้เชน่ วนัทีม่กีารเตรยีม
จดัพธิกีรรมตา่งๆทางศาสนา วนัทีม่พีธิกีรรมตา่งๆทางศาสนา หรอื เหตุผลใด เหตุผล



 
 

 
 

  
 
 
 

หนึง่ก็ตาม ซึง่นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทั และ ไม่สามารถทราบลว่งหนา้ได ้ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่
ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด 
ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบรสิตอล (Bristol) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที) ตัง้อยู่ทาง

ภาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษเป็นเมืองที่ประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของ
ประเทศอังกฤษและอันดับ 8 ของสหราชอาณาจักร โดยเมืองบรสิตอล เป็นหนึ่งในเมอืงหลัก

ของประเทศอังกฤษตะวันตกเฉียงใต ้เป็นเมอืงทีม่สีสัีนผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมและศลิปะ มี
ศลิปินชือ่ดังหลายตอ่หลายคน มกีารจัดงานเทศกาลตา่งๆ เต็มไปดว้ยสสัีนและความรื่นเรงิดว้ย

ภาพยนตร์ ดนตรี การเตน้ เทศกาลบอลลูนลอยฟ้า และสวนสัตว์ป่าที่แสดงใหเ้ห็นถึง
สภาพแวดลอ้มทางวัฒนธรรมทีรุ่่งเรอืง 
น าท่าน ผ่านชม สะพานแขวนคลฟิฟ์ตนั (The Clifton Suspension Bridge) สรา้งดว้ย

หนิอ่อนซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงบรสิตอล ซึง่สะพานแขวนแห่งนี้นอกจากจะใชข้า้มแม่น ้าเอ
วอนแลว้ยังเป็นสถานทีท่ ากจิกรรมทางวัฒนธรรมของเมอืงบรสิตอล  

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

  
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  กับ โบสถ์เซนต์แม่รี่ เรดคลิฟฟ์ (St. Mary Redcliffe 
Church) โบสถส์ไตลบ์าร็อคทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในเมอืงบรสิตอล ใชเ้วลาสรา้งนานร่วม 300 ปี 

ตัง้แต่ช่วงศตวรรษที ่12 ไดร้ับการบูรณะในศตวรรษที่ 15 มยีอดหอคอยแหลมสูงถงึ 90 เมตร 
เมื่อควีนอลซิาเบธไปเยี่ยม เมอืงบรสิตอล ในปี ค.ศ. 1574 ควนีอลซิาเบธ ที ่1 กล่าวว่า "ที่นี่ 
เป็นโบสถท์ีส่วยทีส่ดุในประเทศอังกฤษ"  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

  
 
 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

ทีพ่กั Best Western The Gables Hotel, Bristol หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงบรสิตอล - เมอืงบาธ - มหาวหิารบาธ - โรงอาบน า้โรมนัโบราณ - เมอืงซาลสิบวัรี ่- 

อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮนจ ์- เมอืงลอนดอน  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาธ (Bath) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองที่มีฐานะ
นครในมณฑลซอมเมอรเ์ซ็ทในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ เมอืงบาธ
ไดร้ับพระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราชนิีนาถเอลซิาเบธที ่1 ในปี ค.ศ. 1590 

และไดเ้ป็นเทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตัวเมอืงบาธตัง้อยู่เนนิหลายลกูในหบุเขาของแม่น ้า
เอวอนในบริเวณที่มีน ้าพุรอ้นธรรมชาติที่เป็นที่ตัง้ถิ่นฐานของโรมัน ผูส้รา้งโรงอาบน ้าโรมัน

โบราณ (Roman Baths) และวัดโดยตัง้ชื่อเมืองว่า “Aquae Sulis” เมืองบาธเป็นสถานที่ที่
สมเด็จพระเจา้เอ็ดการด์ผูร้ักสงบท าพธิรีาชาภเิษกเป็นพระมหากษัตรยิอ์ังกฤษทีม่หาวหิารบาธ 

ในปี ค.ศ. 973 ตอ่มาในสมัยจอรเ์จยี เมอืงบาธกลายเป็นเมอืงน ้าแร่ทีไ่ดร้ับความนยิมกันมาก ซึง่
ท าใหเ้มอืงบาธขยายตัวมากขึน้และมีสถาปัตยกรรมจอรเ์จียทีเ่ด่นๆ จากสมัยนัน้ทีส่รา้งจากหนิ
บาธทีเ่ป็นหนิสีเหลืองนวลสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก

โดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารบาธ (Bath Abbey) และ บรเิวณดา้นหนา้ของ 

โรงอาบน า้โรมนัโบราณ (Roman Baths) ถอืเป็นโรงอาบน ้าโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณ
ทีไ่ดร้ับการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างด ีซึง่โรงอาบน ้าของทีน่ี่อยู่ต ่ากว่าระดับพืน้ถนนในปัจจุบัน 
ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนดว้ยกัน ตัง้แต่โซน Sacred Spring, Roman Temple, 

Roman Bath House และ Museum ซึง่แหล่งน ้าแร่แห่งนี้ถูกคน้พบตัง้แต่สมัยชาวโรมันบกุเขา้
มายดึเกาะอังกฤษ เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองทางตะวันตกอกีดว้ย ** ยงัไม่

รวมค่าบตัรเขา้ชมส าหรบัเด็ก ท่านละ ประมาณ 14 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย 
ทา่นละ ประมาณ 560 บาท / ผูใ้หญ่ ทา่นละ ประมาณ 15 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิ

ไทย ท่านละ ประมาณ 600 บาท ขึน้อยู่กบัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองก่อน
ลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

  
 
 
 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาลสิบวัรี ่(Salisbury) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท)ี 
ประเทศอังกฤษ เป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีอ์ันลกึลับ เสาหนิสโตนเฮน้จ ์ 
น าท่าน เขา้ชม ในร ัว้อาณาเขตทีต่ ัง้ของ อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 

ไดร้บัการคดัเลอืกจากองคก์ร New 7 Wonders ใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก
ยุคกอ่นประวตัศิาสตร ์มอีายุกวา่ 5,000 ปี เป็นกลุม่แท่งหนิขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกวา้ง

ใหญ่ ในบรเิวณตอนใตข้องเกาะอังกฤษ ซึง่ไม่มใีครทราบวัตถุประสงคใ์นการสรา้งอย่างชัดเจน 
ตัวอนุสรณ์สถานประกอบดว้ยแท่งหนิขนาดยักษ์ 112 กอ้น ตัง้เรียงกันเป็นวงกลมซอ้นกัน 3 วง 
แท่งหนิบางอันตัง้ขึน้ บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซอ้นอยู่ขา้งบน นักโบราณคดเีชือ่

ว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสรา้งขึน้จากที่ไหนสักแห่งเมื่อประมาณ 3000 - 2000 ปีก่อนคริสตกาล 
กล่าวคอื การหาอายุจากคารบ์อนกัมมันตรังสเีมือ่ พ.ศ. 2551 เผยใหเ้ห็นว่าหนิกอ้นแรกถูกวาง

ตัง้เมือ่ประมาณ 2400 - 2200 ปีกอ่นครสิตกาล ในขณะทีท่ฤษฎีอืน่ๆ ระบวุ่ากลุ่มหนิทีถู่กวางตัง้
มาตัง้แต่ก่อนหนา้นัน้ถงึ 3000 ปีก่อนครสิตกาลนักวทิยาศาสตร์และนักประวัตศิาสตรต์่างสงสัย

วา่ คนในสมัยกอ่นสามารถยกแท่งหนิทีม่นี ้าหนักกวา่ 30 ตัน ขึน้ไปวางเรยีงกันไดอ้ย่างไร ทัง้ๆที่
ปราศจากเครือ่งทุ่นแรงอย่างทีเ่ราใชอ้ยู่ในปัจจุบัน และบรเิวณทีร่าบดังกล่าวไม่มกีอ้นหนิขนาด
มหมึานี้ ดังนัน้จงึสันนิษฐานว่าผูส้รา้งตอ้งท าการชักลากแท่งหนิยักษ์ทัง้หมดมาจากที่อืน่ ซึง่

คาดว่าน่าจะมาจาก "ทุ่งมารล์โบโร" ที่อยู่ไกลออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

  
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลอนดอน (London) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) 

เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่เป็นศูนย์กลางส าคัญทางธุรกจิ การเมือง วัฒนธรรม และ
ประวัตศิาสตรข์องโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง การสือ่สาร การบันเทงิ แฟชัน่ ศลิปะ และ
เป็นที่ยอมรับว่ามอีทิธพิลไปทั่วโลก และยังเป็นเมอืงท่องเทีย่วที่ใหญ่และส าคัญของยุโรปอีก

ดว้ย 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

ทีพ่กั Ibis London Wembley Hotel, London หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้ เมอืงลอนดอน - อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผ่อน ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็ม

วนั                                 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั  
แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

หวัหนา้ทวัรแ์นะน าวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ท ัง้นีท้า่นควรเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการ
เดนิทางลว่งหนา้กอ่นถงึวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์ูงสุดของทา่น 
 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
- ทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะของชาวเมอืงลอนดอน โดยรถไฟใตด้นิ หรอืทูป 

(Tube) เที่ยวชมเมือง และวถิชีวีติของชาวลอนดอนเนอร ์(Londoner) ** ค่าบตัรโดยสาร 
เริม่ตน้ ประมาณ 10 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 400 บาท (ชนดิ One 

Day Pass) ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ** 
- ทดลองน ัง่รถเมล์ 2 ช ัน้ หรอืลอนดอนแท็กซี่ เพื่อเที่ยวชมเมืองและวถิีชีวิตของชาว
ลอนดอนเนอร ์(Londoner) ** คา่บตัรโดยสาร เริม่ตน้ ประมาณ 14 ปอนด ์หรอื ค านวณ

เป็นเงนิไทย ประมาณ 560 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของแพ็คเกจ ** 
- พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์(Windsor Palace) พระราชวังซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นบา้นของครอบครัว

กษัตรยิแ์ละพระราชนิีแห่งอังกฤษมานานกว่า 1,000 ปี โดยพระราชวังเก่าแก่ขนาด 5 ไร่แห่งนี้ 
ปัจจุบันยังถูกใชเ้ป็นทีพ่ านักของสมเด็จพระราชนิีอลซิาเบธที ่2 ซึง่มักจะใชเ้วลาสว่นใหญ่ในชว่ง

วันหยุดสุดสัปดาห์อยู่เสมอ ทั ้งนี้ผูม้าเยือนควรเผื่อเวลาในการเขา้ชมอย่างนอ้ยประมาณ 2-3 
ชัว่โมง เพราะทีน่ี่ลว้นเต็มไปดว้ยสิง่ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ ทัง้ State Apartments ทีถู่กตกแตง่อย่าง
สวยงามดว้ยผลงานศลิปะอันทรงคุณค่า ซึง่เป็นของสะสมของเหลา่ราชวงศ ์รวมถงึความงดงาม

ของสถาปัตยกรรมแบบกอธคิในโบสถ ์St. George ซึง่เป็นทีฝั่งพระศพของกษัตรยิแ์ห่งประเทศ
อังกฤษหลายพระองค ์และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บา้นตุ๊กตาแสนสวย

และมชีือ่เสยีงทีสุ่ดโลกทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 โดยชา่งฝีมอืชัน้น าในสมัยนัน้ เป็นตน้ ** คา่
บตัรเขา้ชมส าหรบัเด็ก ทา่นละ ประมาณ 13 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ 
ประมาณ 520 บาท / ผูใ้หญ่ ท่านละ ประมาณ 22 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย 

ท่านละ ประมาณ 880 บาท ขึ้นอยู่กบัประเภทของบตัร และ จ าเป็นต้องจองก่อน
ลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- ขึน้ชมความสวยงามของเมอืงลอนดอน บน ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London 
Eye) หรอืทีรู่จั้กในชือ่ของ มลิเลเนยีม วลี (Millennium Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุ

ในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 30 ปอนด ์หรอื 
ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 1,200 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ 
จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- โรงถ่ายภาพยนตร ์แฮรร์ี ่พอตเตอร ์(Warner Bros Studio Tour London : The 
Making of Harry Potter) สถานที่ท่องเที่ยวซึง่สาวกเหล่าพ่อมดแม่มดนอ้ยไม่ควรพลาด 



 
 

 
 

  
 
 
 

ดว้ย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากที่โดดเด่นจากภาพยนตร ์รวมถงึของประกอบ

ฉาก กระทั่งเสือ้ผา้และเครื่องแต่งกาย เพื่อใหแ้ฟนๆ แฮรร์ี ่พอตเตอรไ์ดเ้ขา้มาสัมผัสกับความ
มหัศจรรย ์และเก็บภาพความประทับใจลงในบันทกึความทรงจ าไปตลอดกาล ** คา่บตัรเขา้
ชม ทา่นละ ประมาณ 85 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 3,400 บาท 

ขึน้อยู่กบัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผู ้
เขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- พระราชวงัเคนซงิตนั (Kensington Palace) แรกเริม่ทีเ่ดยีววังเคนซงิตันเป็นเพยีงวลิล่า
ขนาดเล็กที่ถูกเรียกว่า “Nottingham House” สรา้งส าหรับเป็นบา้นของดยุคแห่งนอตตงิแฮม 
เคยเป็นทีป่ระทับของพระเจา้วลิเลยีมที ่3 และพระนางเมรีที ่2 (ค.ศ. 1689-1702) มากอ่น จน

กระทัง้ครสิตศ์ตวรรษที ่17 พระราชวังเคนซงิตันไดถู้กปรับปรุงเปลีย่นแปลงใหเ้ป็นทีป่ระทับของ
ราชวงศ์อังกฤษ โดยมีสมาชิกคนส าคัญของราชวงศ์อังกฤษหลายพระองค์เคยประทับ ณ 

พระราชวังแห่งนี้ อาท ิสมเด็จพระราชนิีวกิตอเรียไดเ้ตบิโตและใชเ้วลาในชว่งวัยเด็กทีน่ี่ ก่อนที่
จะยา้ยไปประทับทีพ่ระราชวังบัคกงิแฮมในปี ค.ศ. 1837 เจา้หญงิมารก์าเร็ตและเจา้หญงิไดอา

น่าก็เคยประทับทีพ่ระราชวังแห่งนี้เช่นกัน ปัจจุบันพระราชวังเคนซงิตันเป็นที่ประทับอย่างเป็น
ทางการของดยุคและดัชเชสแหง่เคมบรดิจ ์ซึง่ก็คอืเจา้ชายวลิเลีย่มและเจา้หญงิเคทนัน้เอง ทัง้
ยังเป็นบา้นของพระโอรส พระธิดาองค์นอ้ยของทั ้งคู่อีกดว้ย ** ค่าบตัรเข้าชม ท่านละ 

ประมาณ 16 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 640 บาท ขึน้อยู่กบั
ประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นล่วงหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมใน

แตล่ะวนัได ้** 
- หอคอยแห่งเมอืงลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก สถานทีเ่ก็บสมบัต ิ
สถานที่ส ารวจทางประวัตศิาสตร ์ทั ้งหมดรวมอยู่ในสถานที่เดียวกันซึง่ก็คือหอคอยแห่งเมือง

ลอนดอนนี่เอง ภายในมอีาคารส าคัญๆ มากมายทีล่ว้นแตม่ปีระวัตศิาสตรท์ีค่อ่นขา้งโหดเหีย้ม จงึ
ไม่แปลกเท่าไรทีส่ถานทีแ่หง่นี้จะไดร้ับการกลา่วขานวา่ “ผดีุ” ทีส่ดุแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ White 

Tower หรอืหอคอยสขีาว ทีส่รา้งขึน้ในปี 1078 ในรัชสมัยของวลิเลีย่มผูพ้ชิติ นอกจากนี้ไม่ควร
พลาดทีจ่ะเขา้ชมพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรักษาของมคีา่ของราชวงศเ์อาไว ้ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎเพชร ชุด

อัศวนิสมัยโบราณ ** ค่าบตัรเขา้ชม ท่านละ ประมาณ 22 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิ
ไทย ท่านละ ประมาณ 880 บาท ขึน้อยู่กบัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองก่อน
ลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- ช้ อป ป้ิ งห้างส รรพ สิน ค้าช ั้น น าที่  ถ นนออกซ์ฟ อร์ด  (Oxford Street) ที่ มี
หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมายอย่าง Mark & Spencer, Primark, Selfridges, Next, 

Zara ฯลฯ หรอื ยา่นไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของ หา้งสรรพสนิคา้ชือ่
ดงัอย่าง หา้งฮารว์ยี ์นโิคล (Harvey Nicole) และ หา้งแฮรร์อดส ์(Harrods) ทีท่่าน

สามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟช ัน่ช ัน้น าจากท ัว่ทุกมุมโลก รวมท ัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ีน่ยิม
กนัท ัว่โลก 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

  
 
 
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

ทีพ่กั Ibis London Wembley Hotel, London หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่ก เมอืงลอนดอน - จตุัรสัทราฟัลกา้ร ์- จตุัรสัรฐัสภา - พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์- หอ

นาฬกิาบิก๊เบน - ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย - ยา่นนลีส ์ยารด์ - พระราชวงับคักิง้แฮม - 
สะพานมลิเลนเนยีม - โรงละครโกลบ - หอศลิป์แบงคไ์ซด ์- โรงเรยีนแหง่เมอืงลอนดอน 

- มหาวหิารเซนตพ์อล - ท่าอากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน 
ประเทศองักฤษ - ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ จตุัรสัทราฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองที่รายลอ้มไป
ดว้ยอาคารราชการส าคัญของเมอืงลอนดอน  

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

  
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ จตุัรสัรฐัสภา (Parliament Square) และ

พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์(Westminster Palace) หรอื ตกึรัฐสภาเวสตม์นิสเตอร ์
(Houses of Parliament) เป็นสถานทีท่ีส่ภาสองสภาของรัฐสภาแหง่สหราชอาณาจักร (สภาขนุ

นาง และสภาสามัญชน) ใชป้ระชมุ พระราชวังตัง้อยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น ้าเทมสใ์นนครเวสต์
มนิสเตอรข์องเมอืงลอนดอนบะระหไ์ม่ไกลจากพระราชวังไวทฮ์อลล ์พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์
สรา้งในปี ค.ศ. 1016 มหีอ้งทัง้หมดดว้ยกนัประมาณ 1,100 หอ้ง, 100 บนัได และ ระเบยีงยาว

รวมทัง้หมดประมาณ 4.8 กโิลเมตร ตัวสิง่กอ่สรา้งสว่นใหญ่สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่19 แตก่็ยงั
มสีว่นกอ่สรา้งเดมิเหลอือยู่บา้งเลก็นอ้ยรวมทัง้ทอ้งพระโรงทีใ่นปัจจุบันใชใ้นงานส าคัญๆ เชน่ 

การตัง้ศพของบคุคลส าคัญกอ่นทีจ่ะน าไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบรหิาร
พระราชวังแตเ่ดมิเป็นหนา้ทีข่องผูแ้ทนพระองค ์Lord Great Chamberlain แตใ่นปี ค.ศ. 1965 
เปลีย่นมอืไปเป็นของรัฐสภานอกจากหอ้งพธิบีางหอ้งทีย่งัคงอยู่ภายใตก้ารบรหิารของผูแ้ทน

พระองค ์หลังจากเกดิเพลงิใหมใ้นปี ค.ศ. 1834 ตกึรัฐสภาปัจจุบันก็ไดร้ับการสรา้งใหม่โดยใช ้

เวลาสรา้ง 30 ปี โดยมเีซอร ์ชารล์ส ์บารร์ยี ์(Charles Barry) และผูช้ว่ยออกัสตัส พวิจนิเป็น

สถาปนกิ การออกแบบรวมทอ้งพระโรงเวสตม์นิสเตอรแ์ละชาเปลเซนตส์ตเีฟน (St Stephen's 
Chapel) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 

ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 และยงัเป็นทีต่ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จั้กกันดใีนนาม หอนาฬกิา
บิก๊เบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศองักฤษ ทีม่คีวามสงู 
320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุหนึง่ชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญ่ทีส่ดุในโลก และ 

ฝ่ังตรงขา้มเป็นทีต่ัง้ของ ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรอืที่รูจั้กในชือ่ของ 
มลิเลเนียม วีล (Millennium Wheel) เป็นชงิชา้สวรรค์ที่สูงที่สุดในทวปียุโรป มีความสูง 135 



 
 

 
 

  
 
 
 

เมตร และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมอย่างมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้น

คนตอ่ปี โดยมแีม่น ้าเทมสก์ัน้อยู่ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ย่านนลีส ์ยารด์ (Neal’s Yard) คอืย่านทีน่่าสนใจ ถอืไดว้า่เป็น อญัมณีที่
ซุกซ่อนอยู่ใจกลางเมอืงลอนดอน (A gem hidden in the heart of London) พื้นที่ที่

รายลอ้มดว้ยอาคารหลากสสัีนแห่งนี้ สรา้งขึน้เพื่อเป็นสถานที่อันน่าจดจ าของเมอืงลอนดอน 
โดยตัง้ชื่อเพื่อเป็นเกียรติใหก้ับ Thomas Neale สถาปนิกผูพั้ฒนาพื้นนี้นี้ เมื่อศตวรรษที่ 17 

ภายใตพ้ื้นที่รูปทรงสามเหลี่ยมแห่งนี้ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่เพื่อสุขภาพ
มากมาย อาท ิรา้น Neal’s Yard Salad Bar ซึง่เป็นทีน่ยิมส าหรับท่านทีร่ักสขุภาพ 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) เดมิชื่อ 
คฤหาสน์บักกิ้งแฮม (Buckingham House) เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของ
ราชวงศอ์ังกฤษ เป็นสถานที ่ทีใ่ชส้ าหรับการเลีย้งรับรองของรัฐและยังเป็นสิง่ดงึดดูนักท่องเทีย่ว

ส าคัญที่หนึ่งของเมืองลอนดอน เป็นที่รวมพลังใจทัง้ในการฉลองและในยามคับขันของชาว
อังกฤษ สิง่กอ่สรา้งเดมิเป็นคฤหาสน์ทีส่รา้งส าหรับจอหน์ เชฟฟิลด ์ยุคแหง่บักกิง้แฮมในปี ค.ศ. 

1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจา้จอร์จที่ 3 ทรงซื้อเพื่อใชเ้ป็นพระราชฐานส่วน
พระองค ์ทีรู่จั้กกันในชือ่ “วังพระราชนิี” (The Queen's House) ระยะ 75 ปีต่อมาเป็นเวลาที่มี
การขยายต่อเติมพระราชวังโดยสถาปนิกจอห์น แนช (John Nash) และ เอ็ดเวิร์ด บลอร ์

(Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลานกลาง พระราชวังบักกิง้แฮมกลายมาเป็นพระราชฐานที่
ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศอ์ังกฤษเมือ่สมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรียขึน้ครองราชย์

เมือ่ปี ค.ศ. 1837 การต่อเตมิครัง้ใหญ่ครัง้สุดทา้ย ไดเ้ริม่ด าเนินขึน้ช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที ่
19 และ ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ซึง่รวมทัง้ดา้นหนา้ทีเ่ห็นอยู่ในปัจจุบัน  

 
 
 



 
 

 
 

  
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ สะพานมลิเลนเนยีม (Millennium Bridge) หรอืเป็นรูจั้กในสะพานทาง

เทา้มลิเลนเนียมแหง่เมอืงลอนดอน คอื สะพานแขวนโครงสรา้งเหล็กส าหรับคนเดนิทีส่รา้งขา้ม
แม่น ้าเทมส ์เชือ่มต่อเขตแบงคไ์ซด ์(Bankside) กับเขตตัวเมอืงลอนดอน ตัง้อยู่ระหวา่งสะพาน

เซาทว์ารค์ (Southwark Bridge) และสะพานรถไฟแบล็คเฟรียร ์(Blackfriars) สะพานมลิเลน
เนียม ถูกสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1998 และเปิดใชง้านเมือ่วันที ่10 มถิุนายน ค.ศ. 2000 บรเิวณตอน
ใตข้องสะพาน ผ่านชม โรงละครโกลบ (Globe Theater) และ หอศิลป์แบงค์ไซด ์

(Bankside) ตอนเหนือของสะพาน ผ่านชม โรงเรยีนแห่งเมอืงลอนดอน (School of 
London) และ ผ่านชม ดา้นล่างของสะพาน คือ มหาวิหารเซนต์พอล (St. Paul's 

Cathedral) เป็นอาสนวหิารของครสิตจักรแห่งประเทศอังกฤษ และเป็นโบสถป์ระจ าต าแหน่ง
บชิอปแห่งเมืองลอนดอน สรา้งขึน้เพื่ออุทศิแก่นักบุญเปาโลอัครทูต ตัง้อยู่ในเมืองลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ อาสนวหิารที่เห็นในปัจจุบันสรา้งเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 17 และเชือ่กันว่าเป็น
อาสนวหิารที ่5 ตัง้แตส่รา้งอาสนวหิารกันมา ณ ทีต่ัง้นี้ แต่อาจจะสงูกวา่นัน้ถา้นับการบรูณะเขา้
ไปดว้ย แนวเชือ่มของสะพานมลิเลนเนียมสามารถเห็นทวิทัศน์ดา้นหนา้ของมหาวหิารเซนตพ์อล

จากมุมไกลไดอ้ย่างชดัเจนสวยงาม 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

  
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว** 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศ
องักฤษ เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสนิคา้ใน
รา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร        

20.35 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์
โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ319 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยาน
นานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

17.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์

18.35 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย
การบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ978 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
20.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

และความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 
ไมร่วม 

ต ัว๋ 

04 - 10 กุมภาพนัธ ์63 46,999 46,999 46,999 8,999 33,999 

17 - 23 มนีาคม 2563 45,999 45,999 45,999 8,999 32,999 

10 - 16 เมษายน 63 56,999 56,999 56,999 11,999 43,999 

11 - 17 เมษายน 63 55,999 55,999 55,999 11,999 42,999 

01 - 07 พฤษภาคม 63 52,999 52,999 52,999 11,999 39,999 

05 - 11 พฤษภาคม 63 49,999 49,999 49,999 8,999 36,999 

30 พ.ค. - 05 ม.ิย. 63  49,999 49,999 49,999 8,999 36,999 

09 - 15 มถิุนายน 63 47,999 47,999 47,999 8,999 34,999 

23 - 29 มถิุนายน 63 47,999 47,999 47,999 8,999 34,999 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (หากม)ี ** 

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

 
ส าหรบัการยืน่วซ่ีาแบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณา

อยา่งนอ้ย 20-25 วนัท าการ (บางกรณอีาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัร
ในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใชห้นงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้

ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะ
ปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ใน
ล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซ่ีาคร ัง้ใหม ่การยกเลกิ 

และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทัด าเนนิการขอวซ่ีาให ้รวมไป
ถงึ กรณีทีท่า่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพือ่ด าเนนิการขอวซ่ีาดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซ่ีา

เรยีบรอ้ย ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ดทุ้กกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 
วนั ก็ตาม ** 

 

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

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถาม
ทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื 

เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณทีีม่ผีูเ้ดนิทาง

ไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัรา
คา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 



 
 

 
 

  
 
 
 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่
เหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหาร
สว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเรือ่งของ

วตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่
ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  
 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศูนยก์ารคา้ ในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมที่

สถานทีด่งักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์ทางบรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความ
เหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถ

คนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ 
ชว่งวนัเดนิทางทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการเทา่น ัน้ ** 

 
** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจุด และ 

อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจากจุดทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กทา่นเตรยีมรา่งกาย และ 

อุปกรณ์ เชน่ รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบุคคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการเดนิทาง เพือ่ประโยชน์
สูงสุดของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสูงอายุ และ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่ม

เดนิทางดว้ย เพือ่คอยดูแลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณี
ใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้ก

กรณี ** 

 
** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด 

ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่น

วันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้
 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาต

ใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิได ้ท่านละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ 

ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมี

หอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตาม
รายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดย
อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ 

หรอื ผ่านชม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดย

ค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้

ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 
 

 
 

  
 
 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 65 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย

ประมาณ 2,600 บาท  (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนั
เดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ

ทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ ทา่นละ ประมาณ 6,000 บาท ขึน้อยู่

กบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (ช าระพรอ้มมดัเงนิจ า) 
 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่ว กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่น
ละ 20,000 บาท และ ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวประเทศองักฤษ ท่านละ 

6,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 26,000 บาท (กรณีมวีซ่ีาเรยีบรอ้ยแลว้ ช าระเฉพาะเงนิมดัจ า 
20,000 บาท) ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 

น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหาก
ท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณี

ที่คณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม
ระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคา
พเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยว กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 
กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดสว่นหนึง่ รวม

ไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการ
อนุมตัวิซ่ีา รอนดัสมัภาษณ์วซ่ีา ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่ว

หรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่าง
หนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิท
ไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิาร

คนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียก
เก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั ้งหมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบัตร
ประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 



 
 

 
 

  
 
 
 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่ง

วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่วา่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ย
กวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่ ี

ค่าใช้จ่ายตามจรงิมากกว่าก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่
เกดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทั ้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การ

จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคืนเงินมัดจ าหรือ

คา่บรกิารทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   
4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่

ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร 
(ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ 
อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่าน
ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 
5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนินการยืน่วซีา่เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้

ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคิด
ค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึน้จรงิทั ้งหมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ กรณีออกบัตรโดยสาร
เรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หาก

สามารถคนืได ้(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน 
เป็นอย่างนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 
(Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 
ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ
จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์
2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากกวา่ก าหนด หรอืหอ้งพักเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพั่กเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็น
หอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะ
หอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ทีท่า่นควรทราบ 



 
 

 
 

  
 
 
 

1. ผูส้มคัรทุกทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รบัค ารอ้งขอวซ่ีา เพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร์-
อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดร้ับก าหนดการนัดหมาย

วันและเวลาจากทางสถานทูตหรอืศนูยร์ับค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วัน
ใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อกจิธุระส่วนตัวของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะ

อยู่ในช่วงระยะเวลาการพจิารณาวซี่า หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซี่า (เลม่หนังสอืเดนิทาง
อยู่ในระหว่างการพิจารณาที่สถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ 
กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาทีท่่านสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กี

ครัง้ หากมคีวิยื่นว่างช่วงที่ท่านสะดวก แผนกวซี่าจะด าเนินการใหด้ทีีสุ่ดทีจ่ะช่วยอ านวยความสะดวกให ้
ท่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั ้งนี้ การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ท่าน

สามารถเลอืกซือ้ 
3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 
** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซ่ีาแบบเดมิท ัง้หมด ** 
ประเทศทีท่่านสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอ

แลนด ์เท่านัน้  
** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 
4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยื่นก่อน หรือ หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสือ

เดนิทางในช่วงทีท่างบรษัิทจะเริ่มด าเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวซี่า (โดยประมาณ 25-30 วัน 

กอ่นเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรือ อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็น
จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น คา่บัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกก่อน

ก าหนด แต่วซี่ายังไม่ด าเนินการ หรือ วซี่ายังไม่ไดร้ับการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพิจารณา) เนื่องจาก
ท่านด าเนนิการยืน่วซี่าหลังคณะ และหรือ กรณีทีท่่านตอ้งการยืน่ก่อนคณะ แต่คณะทีท่่านเดนิทาง ยังไม่

ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน
ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่ องเที่ ยว
ภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่านจ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยที่สุดคณะไม่

สามารถเดนิทางได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชยคา่เสยีหายใหก้ับท่านไม่
วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับ
จ านวนผูส้มัครในช่วงนั้นๆ ซึง่หากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใช ้

ระยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 
6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอื

เดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนั้นหากท่านมี

ความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพื่อวางแผนลว่งหนา้ กรณีที่
ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการ

พจิารณาวซี่า อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถงึระยะเวลาที่เหลือก่อนเดินทางส าหรับการ
พจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีท่าน มวีซี่าเชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทีย่ังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด 
และ ยังมวีันคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ี่

วซี่าเชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเที่ยวกับคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซี่านั้นถูกใช ้

มาแลว้ตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซี่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มา



 
 

 
 

  
 
 
 

กอ่นแลว้อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏเิสธจาก
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวี

ซา่ชนิดท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน 
ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซี่าชนิดทีอ่นุมัตโิดยระบุวันที่สามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิ

กวา่ก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาสง่หนา้วซีา่และหนา้ทีม่กีาร
ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและ
ลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายที่

จะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสือเดนิทาง
คงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็น

ตน้ 
9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชง

เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบดิเบือน
ขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ
ถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วาม
ร่วมมอืในส่วนนี้เพื่อใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของเจา้หนา้ที่

สถานทูตเป็นส าคัญ 
11. การทีว่ซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรือไม่ หรือ ออกกอ่นเดนิทางเพียงไม่กีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือ

เรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทูตคุม้ครองอยู่ 

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ
ทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง, 

ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา หรอื สถานทูตตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย 
จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเทา่น ัน้ ซึง่จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ 
ไม่ได้เด ินทางกบั มารดาและบิดา (เช่น เดินทางกบัมารดา และ บิดาไม่ได้เด ินทางด้วย) 
คา่ใชจ้่ายในส่วนนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถ

ช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) 
ทางบรษิทัยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครื่องบนิแยกเอง) 
ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ที่ท่านพ านักก่อน 

หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดินทางใหค้รอบคลุมวันที่ท่านเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชใ้นการ
ประกอบการยื่นขอวีซ่าใหค้รบตามเงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บาง
ประเทศ ท่านจะไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในควินัดหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงื่อนไข 

และ หากมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยืน่ขอวซี่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้ง
ช าระคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิส่วนนี้ หรือ ส่วนใดสว่นหนึ่งดว้ยตนเองทัง้หมดไม่วา่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีที่

ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการ
เดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  
 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบนิจงึขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครื่องบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีสุ่ด ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่า
ดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้



 
 

 
 

  
 
 
 

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เพื่อช าระกับเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ 
ไม่สามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกต่างกัน ขอใหท้่านท าความเขา้ใจ

ถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแตล่ะสายการบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารท่านอยู่ 
 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านั้น 

กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และ
ตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสาร

ใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้

ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ ไม่วา่ส่วนใด
สว่นหนึง่ 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่

ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้
ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือ

เอเย่นต์ไม่ไดส้่งหนา้หนังสือเดนิ และ หนา้วีซ่ามาใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนที่
เหลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึ
ความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่
ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุ

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสาย
การบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 
9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง 

อันไม่ใชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอบุัตภัิยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือ

การควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคูค่า้
ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติร
ต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ 
ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 



 
 

 
 

  
 
 
 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 
12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระคา่ใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ 

ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ

ปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืน
คา่ใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียก

เก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 
13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครื่องบนิแยกเอง) 

ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึง่) ท่านจ าเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่
วา่กรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของท่านถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตาม
คณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคีา่ใชจ่้ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ไดท้่องเทีย่วเมอืง หรือ สถานทีท่่องเทีย่วใดๆ สถานที่

หนึง่ ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 
14. รูปภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเท่านัน้  
15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไม่อนุญาตใหบ้คุคลทีม่คีดคีวาม ค าส่ังศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวม

ไปถงึกรณีทีเ่คยรับรอง หรอื ค ้าประกัน หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเอง
ทีก่ระทรวงการตา่งประเทศ หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะ

ไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ไดทุ้กกรณี 
16. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีต่ัง้ครรภ ์จ าเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพื่อตรวจสอบอายุครรภท์ีแ่น่นอน กับ วันทีเ่ดนิทาง

จรงิ และหากเดนิทางได ้ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้
รายละเอยีดของอายุครรภท์ีช่ัดเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ่ หากอายุครรภเ์กนิ 28 สัปดาห ์จะไม่
สามารถเดนิทางโดยเครือ่งบนิไดทุ้กกรณี หากท่านตัง้ครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิ

ตรวจพบ สายการบนิมสีทิธิป์ฏเิสธไม่ใหท้่านเดนิทาง  
 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว 
ประเทศองักฤษ 

1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปจัจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ 
และมหีนา้วา่งไม่ต ่ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสี

ขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เท่านัน้ หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ท ัง้
ชนดิมสี ีและ ชนดิใส 

 
 

 
 
3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  
หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 
3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  



 
 

 
 

  
 
 
 

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบรษัิทฯ ทีม่หัีว
จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิตอ่อย่างชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกี่ยวกับหนา้ที่การงาน เป็น

ภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยู่ทีดุ่ลยพนิิจ
ของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เท่านัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  
** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา 

จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี้ 
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไม่

เกนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา ** 
** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใช้

ประกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั 

เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 
7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 
** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไป
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย 
และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 
(ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใช่

จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 

(ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใช่

จ่าย (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 าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 



 
 

 
 

  
 
 
 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่

เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรบัรองใหก้ับผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ 
วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไม่
เกนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข 
เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank 

Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 
สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซ่ีา : ศูนยย์ืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา 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 อาคารอยู่ทางดา้น 

ขวามอื สังเกตไดง้่าย จุดนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


