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รหัสโปรแกรม : 14409 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศ

กาตา้ร ์                       (-/-/-) 

17.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.40 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR833     

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

23.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร  ์ - ทา่อากาศยานนานาชาตเิอดนิบะระ เมอืงเอดนิบะระ 

ประเทศสกอตแลนด ์- เมอืงเอดนิเบริก์ ประเทศสกอตแลนด ์- ถนนรอยลัไมล ์- พระต าหนกัโฮลีรู่ด๊ - โบสถเ์ซนต ์ไจลส ์

- อนุสาวรยีข์อง พระเจา้ชารล์ที ่2 - อนุสาวรยีอ์ดมั สมธิ - หวัใจแหง่ความโชคด ี- อนุสาวรยีห์มานอ้ยผูซ้ ือ่สตัยแ์ละ

กตญัญ ู- ปราสาทเอดนิเบริก์ - โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต                 (-/-/D) 

01.50 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิอดนิบะระ เมอืงเอดนิบะระ ประเทศสกอตแลนด ์โดยสายการบนิ Qatar 

Airways เทีย่วบนิที ่QR031      

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 8 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

07.20 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิอดนิบะระ เมอืงเอดนิบะระ ประเทศสกอตแลนด ์

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเอดนิบะระ (Edinburgh) ประเทศสกอตแลนด ์(Scotland) ถูกอ่านและเขยีนผดิมาจนปัจจุบันเป็น 

“เมอืงเอดนิเบริก์” ดนิแดนทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีท่ี่สวยงาม ลักษณะภูมปิระเทศเป็นภูเขาสูงอยู่กลางเมอืง เป็นทีต่ัง้ของปราสาท

เอดนิบะระอันเป็นท าเลทีไ่ดเ้ปรยีบเชงิยทุธศาสตรใ์นสมัยกอ่น โดยรอบภเูขาถกูปรับพืน้ทีเ่ป็นคเูมอืงเพือ่ประโยชน์ในเชงิการทหาร 

รอบนอกเป็นทีร่าบลดหลั่นเป็นขัน้ๆ กระจายออกโดยรอบ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ

หรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1995 

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนรอยลัไมล์ (Royal Mile) ย่านเมืองเก่า ถนนสายส าคัญที่เชื่อมสู่ พระต าหนกัโฮลี่รู๊ด 

(Holyroodhouse Palace) ซึง่เป็นทีป่ระทับของพระราชนิ ีเวลาเสด็จเยอืนเมอืงเอดนิเบริก์ ประเทศสกอตแลนด ์และเคยเป็นที่

ประทับของพระนางแมรแีหง่ สกอ๊ต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแหง่ชาตสิกอ๊ตอันน่าภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมัย  

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 น าทา่น ผา่นชม โบสถเ์ซนต ์ไจลส ์(St. Giles Cathedral) เป็นวหิารเก่าแก่แห่งเมอืงเอดนิเบริก์ สรา้งมาตัง้แต่สมัยศตวรรษ

ที ่12 เป็นวหิารในศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ บรเิวณดา้นหนา้เป็นทีต่ัง้ของ อนุสาวรยีข์อง พระเจา้ชารล์ที ่2 (Charles 

II of England) ส่วนดา้นนอกอกีฝ่ังหนึง่เป็นทีต่ัง้ของ อนุสาวรยีอ์ดมั สมธิ (Adam Smith) ชาวสกอตแลนด ์ซึง่ไดรั้บยก

ยอ่งใหเ้ป็น บดิาแหง่เศรษฐศาสตร ์ผูก้ าหนดแนวคดิเศรษฐศาสตรต์ลาดเสร ีและเกดิการเปลีย่นแปลงการคา้ครัง้ใหญ่ในทวปียุโรป

เป็นการคา้แบบเสร ี ผา่นชม หวัใจแหง่ความโชคด ี(The Lucky Heart) ตามพืน้ถนน เดมินัน้เป็นจุดทีท่ าไวส้ าหรับน าตัว

นักโทษมายนืประจาน และชาวเมอืงจะมาถม่น ้าลายใสเ่พือ่ใหโ้ชคด ีผา่นชม อนุสาวรยีห์มานอ้ยผูซ้ ือ่สัตยแ์ละกตัญญ ู(Greyfriars 

Bobby) ทีน่อนเฝ้าหลมุศพเจา้นายถงึ 14 ปี  

 น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทเอดนิเบริก์ (Edinburgh Castle) อันสง่างามดว้ยท าเลทีต่ัง้บนเนนิเขาสูง มองเห็น

เด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมอืง เคยเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิส์กอตแบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาท ิส่วนของป้อมปราการและ

ก าแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญ่เรยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีทีผ่่านมา 

บรเิวณเดยีวกันคอื ผา่นชม โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต (St. Margarets) สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่12 เพือ่ร าลกึถงึพระมารดาของ

กษัตรยิเ์ดวดิที ่1 แลว้เขา้สูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นทีเ่ป็น The Palace จัดแสดงเรือ่งราวเกีย่วกับราชวงศแ์หง่ประเทศสกอตแลนด ์

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Budget Hotel Edinburgh Park, Edinburgh, Scotland หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงเอดนิเบริก์ ประเทศสกอตแลนด ์- เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์ประเทศองักฤษ - อุทยานแหง่ชาตเิลคดสิทรคิ - ล่องเรอื

ทะเลสาบเลคดสิทรคิ - ทา่เรอืเลคไซด ์- ทา่เรอืบาวเนสส ์เมอืงลเิวอรพ์ูล - สนามฟุตบอล แอนฟิลด ์- เดอะ ทร ีเกรซ - 

ยา่นอลัเบริต์ ด็อกค ์                    (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(Windermere) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงเล็ก สะอาด สงบ สุด

โรแมนตคิ ตดิอยูก่ับทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุ ของ ประเทศองักฤษ (England)  

น าทา่น เขา้ชม อทุยานแหง่ชาตเิลคดสิทรคิ (Lake District National Park) อทุยานแหง่ชาตเิลคดสิทรคิเป็นพืน้ทีก่วา้งที่

มภีูเขาสูงชัน ผนืหญา้ทีป่กคลุมอาณาบรเิวณจนสุดลูกหูลูกตา และแอ่งน ้าจดืขนาดใหญ่ ทวิทัศน์ธรรมชาตขิองบรเิวณนี้เป็นแรง

บันดาลใจใหก้ับนักประพันธห์ลากหลายคน รวมถงึนักประพันธก์ลอนทีโ่ดง่ดังทีส่ดุคนหนึง่ของประเทศอังกฤษอยา่งวลิเลยีม เวริด์ส

เวริธ์ ดืม่ด ่าไปกับบรเิวณอทุยานทีง่ดงามปานภาพวาด จุดเด่นอย่างหนึง่ของอุทยานคอื ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาะอังกฤษชือ่

ว่า ทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์(Windermere) ซึง่ยาวกว่า 18 กโิลเมตร ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2017 

น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาตดิว้ยการ ลอ่งเรอืทะเลสาบเลคดสิทรคิ (Lake District Cruise) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท)ี จาก ทา่เรอืเลคไซด ์(Lakeside Pier) ซึง่เป็นทา่เรอืทางตอนใตข้องเมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์สู่ ทา่เรอืบาวเนสส ์

(Bowness Pier) ทา่นจะไดช้ืน่ชมกับความเป็นธรรมชาต ิอันเงยีบสงบ ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามทีห่าชมไดย้าก ** รอบ

เรอือาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ย

แลว้ท ัง้หมด ** 

 กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเิวอรพ์ลู (Liverpool) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมอืงทีม่ฐีานะเป็นนครและเป็นเมอืงเม

โทรโพลตัินของเมอรซ์ยีไ์ซดใ์นภาคการปกครองตะวันตกเฉียงเหนอืของประเทศอังกฤษ เมอืงถิน่ก าเนดิของวงดนตรสีีเ่ตา่ทองหรอื

เดอะบทีเทลิ (The Beatles) ทีโ่ดง่ดังและมชีือ่เสยีงกอ้งโลก ในทางประวัตศิาสตรข์องมณฑลเดมิลเิวอรพ์ูลเป็นส่วนหนึง่ของแลง

คาสเชอร ์ความรุ่งเรอืงของลเิวอรพ์ูลมาจากการเป็นเมอืงท่าส าคัญ ภายในครสิตศ์ตวรรษที ่18 การตดิต่อคา้ขายกับแครบิเบยีน , 

ไอรแ์ลนด ์และแผน่ดนิใหญย่โุรป และความสะดวกในการตดิต่อคา้ขายกับการคา้ทาสขา้มมหาสมุทรแอตแลนตคิ (Atlantic Slave 

Trade) ยิง่ท าใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตมากยิง่ขึน้ ภายในตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่19 40% ของการคา้ขายในโลกตอ้งผ่านเมอืงท่าลเิวอรพ์ูล

ซึง่ท าใหล้เิวอรพ์ลูกลายเป็นเมอืงส าคัญทีส่ดุเมอืงหนึง่ของประเทศอังกฤษ 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ บรเิวณดา้นหนา้ สนามฟตุบอล แอนฟิลด ์(Anfield Stadium) สนามเหยา้ของทมีสโมสรลเิวอร์

พลู ยอดทมีแหง่ถิน่เมอรซ์ีไ่ซด ์พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึจากทมีหงสแ์ดง ** ไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมสนามฟุตบอล และ

สว่นของพพิธิภณัฑ ์ซึง่บรเิวณนี ้อาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้เช่น วนัทีม่กีารแขง่ขนั วนัทีม่กีารเตรยีมความพรอ้มก่อน

การแขง่ขนั หรอื เหตผุลใด เหตผุลหนึง่ก็ตาม ซึง่นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทั และ ไมส่ามารถทราบลว่งหนา้ได ้คา่



- 5 - 
 

 
 
 
 

บตัรเขา้ชมประมาณ 20 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวน เป็นเงนิไทยประมาณ 880 บาท (THB) ข ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร 

** 

น าทา่น ผา่นชม เดอะ ทร ีเกรซ (The Three Graces) คอื อาคารเกา่แก ่3 หลังสัญลักษณ์ของเมอืงลเิวอรพ์ูล ซา้ยมอืสุด คอื 

Port of Liverpool Building เป็นทีท่ าการของการท่าเรอืลเิวอรพ์ูล อาคารกลางคอื Cunard Building อาคารของบรษัิทเดนิเรอืคู

นารด์ สว่นขวามอืสดุ คอื Royal Liver Building เป็นอาคารคอนกรตีแบบหลายชัน้แหง่แรกทีส่รา้งในอังกฤษ 

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านอลัเบริต์ ด็อกค ์(Albert Dock) หรอืท่าเรืออัลเบริต์ ด็อกซ ์เป็นชือ่ของย่านตกึอฐิแดงเก่าแก่ และ

สวยงาม ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2004 อาคารเหล่านี ้

เป็นอาคารเกา่ทีก่อ่สรา้งดว้ยอฐิ ปนูแหง่แรกในอังกฤษโดยเปิดใชง้านโดยเจา้ชายอัลเบริต์ ในปี ค.ศ. 1846 เพือ่ใชเ้ป็นท่าเรอืและ

โกดังขนถ่ายสนิคา้ เมอืงลเิวอรพ์ูลจงึเป็นเมอืงท่าส าคัญมานับตัง้แต่นัน้ โดยหลังจากทีปิ่ดท าการจากการเป็นท่าเรอื ก็ไดร้ับการ

ปรับปรงุใหมจ่นกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญในเมอืงลเิวอรพ์ลู  

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Styles Liverpool Centre Dale Street, Liverpool, England หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงลเิวอรพ์ลู - เมอืงแมนเชสเตอร ์- วหิารแมนเชสเตอร ์- สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ - เมอืงกลอสเตอร ์         (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแมนเชสเตอร  ์(Manchester) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมอืงอุตสาหกรรมใน

ประเทศอังกฤษ ทีม่ชี ือ่เสยีงจากการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศลิปะ สือ่ และธุรกจิขนาดใหญ่ อกีทัง้

ยังเป็นเมอืงทีตั่ง้ของสโมสรทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังในวงการฟตุบอลของโลก โดยมสีโมสรฟตุบอลใหญ่ ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด 

และแมนเชสเตอร ์ซติี ้และ สโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร ์เคานต์ี ้  

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ วหิารแมนเชสเตอร ์(Manchester Cathedral) สรา้งขึน้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1215 โดยบารอน

โรเบริต์ เกรสเล็ต เจา้ของคฤหาสน์แมนเชสเตอร ์สั่งใหส้รา้งขึน้มาขา้งกับทีพั่กของเขา เพือ่ใชเ้ป็นโบสถป์ระจ าเขตศาสนาของ

เมอืงแมนเชสเตอร ์ก่อนทีจ่ะผ่านวันเวลาและไดรั้บความเสยีหายอย่างหนักจากระเบดิในสงครามโลกครัง้ที ่2 จนงานไมต้่างๆ ที่

งดงามของตัวอาคารแหง่นีถ้กูท าลายไปหมด และไดม้กีารบูรณะขึน้มาในชว่งหลังสงครามโลก จงึเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุคกลาง

ของประเทศอังกฤษทีง่ดงาม และมกีารตกแต่งดว้ยงานไมแ้กะสลักแบบเมอืงเหนือของประเทศอังกฤษ แต่ก็น่าเสยีดายเมือ่ในปี 

ค.ศ. 1996 ไดถู้กลอบวางระเบดิจากผูก้่อการรา้น ไออารเ์อ ท าใหต้อ้งมกีารบูรณะใหม่อกีครัง้ แต่ปัจจุบันนัน้ก็กลับมาสวยงามดั่ง

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
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เดมิและใชป้ระกอบพธิกีรรมทางศาสนารวมทัง้เป็นส่วนหนึง่ของ Church of England ทีห่ากมาถงึประเทศอังกฤษ ตอ้งมาเยีย่ม

เยอืนอกีดว้ย 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ บรเิวณดา้นหนา้ สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) ของสโมสร 

แมนยูฯ ทีจั่ดว่ารวยทีสุ่ดในโลก เป็นสนามทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจาก

สนามเวมบลยี ์สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทมีชาตอิังกฤษเพยีงแห่งเดยีว และใหญ่เป็นอันดับที ่11 ของ

ยุโรปนอกจากนัน้ยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที ่ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว ทีร่วบรวมประวัตคิวามเป็นมาตัง้แต่เริม่ก่อตัง้

สโมสร และ ยังมีสิง่ของ ถว้ยรางวัลต่างๆ แสดงโชวอ์ยู่ดว้ย จากนั้นอสิระใหท้่านเลือกซือ้ของที่ระลกึของทมีที่ท่านชืน่ชอบ

มากมายส าหรับแฟนบอล ** ไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมสนามฟตุบอล และสว่นของพพิธิภณัฑ ์ซึง่บรเิวณนี ้อาจไมส่ามารถเขา้

ชมได ้เช่น วนัทีม่กีารแข่งขนั วนัทีม่กีารเตรยีมความพรอ้มก่อนการแขง่ขนั หรอื เหตุผลใด เหตุผลหนึง่ก็ตาม ซึง่

นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทั และ ไมส่ามารถทราบล่วงหนา้ได ้ค่าบตัรเขา้ชมประมาณ 18 ปอนด ์ (GBP) หรอื 

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

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกลอสเตอร ์(Gloucester) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 10 นาท)ี เป็นเมอืงทีม่ฐีานะเป็นนครและ

เมอืงหลวงของมณฑลกลอสเตอรเ์ชอร ์(Gloucestershire) ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ ตัง้อยู่ทางตดิ

กับชายแดนของประเทศเวลส ์และตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าเซเวริน์ เมืองกลอสเตอร์ก่อตัง้เมื่อปี ค.ศ. 48 โดยจักรวรรดโิรมัน ในชือ่ 

“Glevum” และไดร้ับพระบรมราชานุญาต ใหเ้ป็นเมอืงครัง้แรกในปี ค.ศ. 1155 โดยสมเด็จพระเจา้เฮนรทีี ่2 ทางดา้นเศรษฐกจิ

กลอสเตอรเ์ป็นเมอืงอุตสาหกรรมการบรกิาร และมคีวามส าคัญทางดา้นการเงนิและทางดา้นธุรกจิโดยเป็นทีตั่ง้ของธนาคารเชลท์

แนม รวมไปถงึเป็นเมอืงทีม่บีทบาทส าคัญทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมการบนิอกีดว้ย 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Gloucester, Gloucester, England  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงกลอสเตอร ์- อาสนวหิารกลอสเตอร ์- หมูบ่า้นไบบูลรี ่- เมอืงเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์- เมอืงออกซฟ์อรด์ - 

มหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ - มหาวทิยาลยัไครสตเ์ชริช์ - มหาวหิารไครสตเ์ชริช์ - เมอืงบาธ             (B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชม อาสนวหิารกลอสเตอร ์(Gloucester Cathedral) เพือ่ตามรอยนวนยิายชือ่ดังระดับโลก แฮรร์ ี ่พอตเตอร ์

(Harry Potter) ภายในวหิารแห่งนี้ถูกเลอืกใหเ้ป็นฉากส าคัญในภาพยนตร ์ภาค 1 , 2 และ 6 โดยจุดทีใ่ชถ้่ายท าคอืบรเิวณ

ทางเดนิภายในรอบของวหิาร ในภาค 1 มฉีากระเบียงทางเดนิไปหอคอยของศาสตราจารยก์รฟิฟินดอร์ โดยสุดทางมีประตูที่

ทมีงานเอารปูสภุาพสตรอีว้นมาจัดฉากไว,้ ฉากทีแ่ฮรร์ีฯ่กับรอนฯรูว้า่เฮอรไ์มโอนีฯ่ก าลังตกอยูใ่นอันตราย, ฉากโทรลลก์ าลังไปหอ้ง

อาบน ้าหญงิ, ฉากแฮรร์ีฯ่กับรอนฯหลบมมุอยูบ่รเิวณหอ้งน ้าโบราณ (The Lavatorium) และในภาค 6 มฉีากทีศ่าสตราจารยม์ักกอน

นากัลฯแจง้พวกนักเรยีนในโรงเรยีนฮอกวอตสใ์หเ้ดนิไปหาหอ้งเรยีนของตนเอง และ ฉากทีแ่ฮรร์ีฯ่แอบไดย้นิว่าศาสตราจารยส์เนป

ฯท าปฏญิาณไม่คนืค า ขณะหลบมุมอยู่บรเิวณหอ้งน ้าโบราณ (The Lavatorium) ** อาสนวหิารกลอสเตอร ์อาจไมส่ามารถ

เขา้ชมได ้เช่น วนัทีม่กีารเตรยีมจดัพธิกีรรมตา่งๆทางศาสนา วนัทีม่พีธิกีรรมตา่งๆทางศาสนา หรอื เหตุผลใด เหตุผล

หนึง่ก็ตาม ซึง่นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทั และ ไมส่ามารถทราบล่วงหนา้ได ้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบั

ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นไบบลูรี ่(Bibury Village) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นหมู่บา้นเล็กๆตัง้อยู่ในแควน้กลอส

เตอรเ์ชอร ์เขตคอทสโ์วลส ์จัดวา่เป็น หมูบ่า้นทีส่วยทีสุ่ด ในประเทศองักฤษ (The Most Beautiful Village in England) 

เป็นหมูบ่า้นน่ารัก มลีักษณะบา้นทีเ่ป็นกระทอ่มเกา่แก ่เรยีกวา่เป็นแบบฉบับบา้นของประเทศอังกฤษโดยแท ้สรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่

17-18 และยังคงรักษาสภาพใหค้งอยู่จากอดตีไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีมแีม่น ้าสายเล็กๆชือ่ว่า แม่น ้าโคน (Coln River) ซึง่มนี ้าใสไหล

ผา่นหมูบ่า้น โดยบา้นแต่ละหลังจะตกแต่งหนา้บา้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบอังกฤษตามฤดูกาล แต่ทีม่ชี ือ่เสยีงและสวยงามมากทีสุ่ด

คอื ดอกกหุลาบอังกฤษ อันเป็นทีม่าของ กหุลาบอังกฤษ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์(Bourton On The Water) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

หมู่บา้นเล็กๆทีรู่จั้กกันในนามของ เวนสิ แหง่คอทสโ์วลส ์(Venice of Cotswolds) ของประเทศอังกฤษ เป็นเมอืงทีม่คีวาม

สวยงามน่ารัก มคีวามโดดเดน่ในดา้นธรรมชาตอิันงดงาม มลี าธารสายเล็กไหลผา่นกลางเมอืง และมสีะพานหนิทอดขา้มล าธารเป็น

ชว่งๆ บรเิวณรมิล าธารเต็มไปดว้ย ตน้วลิโลว ์(Willow) แกวง่กิง่กา้นใบอยูร่มิล าธารตลอดแนว ท าใหเ้มอืงนี้ เป็นเมอืงทีม่มีนตเ์สน่ห์

แสนสวยงามจากธรรมแบบลงตัวทีส่ดุ ทีห่าชมไดย้าก เมอืงนีม้รีา้นอาหาร รา้นคา้ จ าหน่ายของทีร่ะลกึน่ารักๆตา่งๆมากมาย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงออกซฟ์อรด์ (Oxford) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเมอืงทีเ่ป็นทีรู่จั้กกันในนามเมอืงแห่ง

มหาวทิยาลัย ของประเทศอังกฤษ ซึง่ชือ่เมอืงตัง้ตาม มหาวทิยาลัยระดับโลกทีรู่จั้กกันในนามของมหาวทิยาลัยออกซฟ์อร์ด 

(Oxford University)  

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ (Oxford University) เป็นมหาวทิยาลัยเก่าแก่ทีใ่ชภ้าษาอังกฤษ

เป็นภาษาแม่ในการเรยีนการสอน โดยเปิดสอนมานานนับ 900 ปี โดยไม่มหีลักฐานประวัตกิารก่อตัง้มหาวทิยาลัยทีแ่น่นอน และ

ประวัตศิาสตรท์ีย่าวนานนับเป็นเวลามากกว่า 9 ศตวรรษของสถาบันแห่งนี้ ชือ่เสยีงทางดา้นการศกึษา , งานวจัิย , การคน้พบสิง่

ใหม่ๆ  และการประสบความส าเร็จของศษิยเ์กา่ทีส่รา้งชือ่เสยีงทีม่มีาตลอด ท าใหผู้ค้นทัง้โลกต่างยกย่องใหเ้ป็นมหาวทิยาลัยทีใ่คร

ก็ตา่งใฝ่ฝันอยากทีจ่ะมาเรยีนทีม่หาวทิยาลัยแหง่นี้ 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวทิยาลยัไครสตเ์ชริช์ (Christ Church University) หรอื ไครสตเ์ชริช์คอลเลจ (Christ 

Church College) เป็นมหาวทิยาลัยทีใ่หญ่และงามสง่าทีสุ่ดของเมอืงอ็อกซฟ์อรด์ มชีือ่เรยีกกันง่ายๆว่า เดอะเฮา้ส ์(The House) 

กอ่ตัง้ในปี 1525 ในชือ่ คารด์นัิล คอลเลจ โดยพระคารนั์ลวูลซยี ์คนเดยีวกับผูท้ีส่รา้งแฮมป์ตันคอรด์ในเมอืงลอนดอน ก่อนทีพ่ระ

เจา้เฮนรทีี ่8 จะเปลีย่นชืน่มาเป็นไครสตเ์ชริช์ แตต่ราวทิยาลัยก็ยังคงเป็นหมวกทรงแหลม ของพระราชาคณะวูลซยี ์วทิยาลัยแห่งนี้

อยูใ่นเครอืของมหาวทิยาลัยแหง่ออ๊กซฟ์อรด์ บรเิวณเดยีวกัน น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารไครสตเ์ชริช์ (Christ 

Church Cathedral) เป็นอาคารทีส่รา้งดว้ยหนิสทีองและเป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามน่าประทับใจทีสุ่ดของประเทศอังกฤษ 

สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้เฮนรีท่ี ่8 เป็นมหาวหิารทีม่ยีอดแหลมสงู 43 เมตร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาธ (Bath) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีม่ฐีานะนครในมณฑลซอมเมอรเ์ซ็ทในภาค

การปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ เมืองบาธไดร้ับพระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราชนิีนาถเอลิ

ซาเบธที ่1 ในปี ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็นเทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตัวเมอืงบาธตัง้อยู่เนนิหลายลูกในหุบเขาของแม่น ้าเอ

วอนในบรเิวณทีม่นี ้าพรุอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของโรมัน ผูส้รา้งโรงอาบน ้าโรมันโบราณ (Roman Baths) และวัดโดยตัง้ชือ่

เมอืงว่า “Aquae Sulis” เมอืงบาธเป็นสถานทีท่ีส่มเด็จพระเจา้เอ็ดการด์ผูร้ักสงบท าพธิรีาชาภเิษกเป็นพระมหากษัตรยิอ์ังกฤษที่

มหาวหิารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมัยจอรเ์จีย เมอืงบาธกลายเป็นเมอืงน ้าแร่ทีไ่ดรั้บความนยิมกันมาก ซึง่ท าใหเ้มอืงบาธ

ขยายตัวมากขึน้และมสีถาปัตยกรรมจอรเ์จยีทีเ่ด่นๆ จากสมัยนัน้ทีส่รา้งจากหนิบาธทีเ่ป็นหนิสเีหลอืงนวลสวยงามเป็นเอกลักษณ์ 

ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Best Western Limpley Stoke Hotel, Bath, England  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืงบาธ - มหาวหิารบาธ - โรงอาบน า้โรมนัโบราณ - เมอืงซาลสิบวัร ี ่- อนสุาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮนจ ์- เมอืงลอนดอน          

                       (B/-/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารบาธ (Bath Abbey) และ บรเิวณดา้นหนา้ของ โรงอาบน า้โรมนัโบราณ (Roman 

Baths) ถอืเป็นโรงอาบน ้าโรมันขนาดใหญใ่นสมัยโบราณทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างด ีซึง่โรงอาบน ้าของทีน่ี่อยู่ต ่ากว่า

ระดับพืน้ถนนในปัจจุบัน ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนดว้ยกัน ตัง้แต่โซน Sacred Spring, Roman Temple, Roman 

Bath House และ Museum ซึง่แหลง่น ้าแรแ่หง่นีถ้กูคน้พบตัง้แตส่มัยชาวโรมันบกุเขา้มายดึเกาะอังกฤษ เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ทางธรรมชาตขิองทางตะวันตกอีกดว้ย ** ยงัไม่รวมค่าบตัรเขา้ชมส าหรบัเด็ก ท่านละ ประมาณ 14.00 ปอนด ์หรอื 

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

ทา่นละ ประมาณ 645 บาท ข ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้

ชมในแตล่ะวนัได ้** 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลสิบวัร ี ่(Salisbury) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ประเทศอังกฤษ เป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีอ์ัน

ลกึลับ เสาหนิสโตนเฮน้จ ์น าทา่น เขา้ชม ในร ัว้อาณาเขตทีต่ ัง้ของ อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) มอีายุกว่า 

5,000 ปี เป็นกลุม่แทง่หนิขนาดใหญตั่ง้อยูก่ลางทุง่ราบกวา้งใหญ ่ในบรเิวณตอนใตข้องเกาะอังกฤษ ซึง่ไมม่ใีครทราบวัตถุประสงค์

ในการสรา้งอยา่งชัดเจน ตัวอนุสรณ์สถานประกอบดว้ยแท่งหนิขนาดยักษ์ 112 กอ้น ตัง้เรยีงกันเป็นวงกลมซอ้นกัน 3 วง แท่งหนิ

บางอันตัง้ขึน้ บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซอ้นอยู่ขา้งบน นักโบราณคดเีชือ่ว่ากลุ่มกองหนินี้ถูกสรา้งขึน้จากทีไ่หนสัก

แหง่เมือ่ประมาณ 3000 - 2000 ปีก่อนครสิตกาล กล่าวคอื การหาอายุจากคารบ์อนกัมมันตรังสเีมือ่ พ.ศ. 2551 เผยใหเ้ห็นว่าหนิ

กอ้นแรกถกูวางตัง้เมือ่ประมาณ 2400 - 2200 ปีก่อนครสิตกาล ในขณะทีท่ฤษฎอีืน่ๆ ระบุว่ากลุ่มหนิทีถู่กวางตัง้มาตัง้แต่ก่อนหนา้

นัน้ถงึ 3000 ปีกอ่นครสิตกาลนักวทิยาศาสตรแ์ละนักประวัตศิาสตรต์่างสงสัยว่า คนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหนิทีม่นี ้าหนักกว่า 

30 ตัน ขึน้ไปวางเรยีงกันไดอ้ย่างไร ทัง้ๆทีป่ราศจากเครือ่งทุ่นแรงอย่างทีเ่ราใชอ้ยู่ในปัจจุบัน และบรเิวณทีร่าบดังกล่าวไม่มกีอ้น

หนิขนาดมหมึานี้ ดังนัน้จงึสันนิษฐานว่าผูส้รา้งตอ้งท าการชักลากแท่งหนิยักษ์ทัง้หมดมาจากทีอ่ืน่ ซ ึง่คาดว่าน่าจะมาจาก "ทุ่ง

มารล์โบโร" ทีอ่ยูไ่กลออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 

ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลอนดอน (London) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศอังกฤษ ที่

เป็นศูนยก์ลางส าคัญทางธุรกจิ การเมอืง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรข์องโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง การสือ่สาร การ

บันเทงิ แฟชัน่ ศลิปะ และเป็นทีย่อมรับวา่มอีทิธพิลไปทั่วโลก และยังเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีใ่หญแ่ละส าคัญของยโุรปอกีดว้ย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis London Heathrow Airport, London, England หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด เมอืงลอนดอน - จตัุรสัทราฟัลกา้ร ์- จตัุรสัรฐัสภา - พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์- หอนาฬกิาบิก๊เบน - ชงิชา้สวรรค์

ลอนดอน อาย - พระราชวงับคักิง้แฮม - สะพานมลิเลนเนยีม - โรงละครโกลบ - หอศลิป์แบงคไ์ซด ์- โรงเรยีนแหง่เมอืง

ลอนดอน - มหาวหิารเซนตพ์อล - ยา่นนลีส ์ยารด์ - ยา่นไนซบ์รดิ - หา้งฮารว์ยี ์นโิคล - หา้งแฮรอดส ์- ทา่อากาศยาน

นานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ - ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศ

กาตา้ร ์                      (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัทราฟลักา้ร ์(Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมอืงทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารราชการส าคัญของเมอืง

ลอนดอน น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ จตัุรสัรฐัสภา (Parliament Square) และ พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์

(Westminster Palace) หรอื ตกึรัฐสภาเวสตม์นิสเตอร ์(Houses of Parliament) เป็นสถานทีท่ีส่ภาสองสภาของรัฐสภาแห่งส

หราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน) ใชป้ระชมุ พระราชวังตัง้อยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น ้าเทมสใ์นนครเวสตม์นิสเตอร์

ของเมอืงลอนดอนบะระหไ์มไ่กลจากพระราชวังไวทฮ์อลล ์พระราชวังเวสตม์นิสเตอร์ สรา้งในปี ค.ศ. 1016 มหีอ้งทัง้หมดดว้ยกัน

ประมาณ 1,100 หอ้ง, 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมทัง้หมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัวสิง่ก่อสรา้งส่วนใหญ่สรา้งใน

ครสิตศ์ตวรรษที ่19 แตก็่ยังมสี่วนก่อสรา้งเดมิเหลอือยู่บา้งเล็กนอ้ยรวมทัง้ทอ้งพระโรงทีใ่นปัจจุบันใชใ้นงานส าคัญๆ เชน่ การตัง้

ศพของบคุคลส าคัญกอ่นทีจ่ะน าไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบรหิารพระราชวังแต่เดมิเป็นหนา้ทีข่องผูแ้ทนพระองค ์

Lord Great Chamberlain แตใ่นปี ค.ศ. 1965 เปลีย่นมอืไปเป็นของรัฐสภานอกจากหอ้งพธิบีางหอ้งทียั่งคงอยู่ภายใตก้ารบรหิาร

ของผูแ้ทนพระองค ์หลังจากเกดิเพลงิใหมใ้นปี ค.ศ. 1834 ตกึรัฐสภาปัจจุบันก็ไดรั้บการสรา้งใหม่โดยใชเ้วลาสรา้ง 30 ปี โดยมี

เซอร ์ชารล์ส ์บารร์ยี ์(Charles Barry) และผูช้ว่ยออกัสตัส พวิจนิเป็นสถาปนกิ การออกแบบรวมทอ้งพระโรงเวสตม์นิสเตอรแ์ละชา

เปลเซนตส์ตเีฟน (St Stephen's Chapel) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 

เมือ่ปี ค.ศ. 1987 และยังเป็นทีตั่ง้ของหอนาฬกิาทีรู่จั้กกันดใีนนาม หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อัน

เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุหนึง่ชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญท่ีส่ดุในโลก และ 

ฝ่ังตรงขา้มเป็นทีต่ัง้ของ ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรอืทีรู่จั้กในชือ่ของ มลิเลเนียม วีล (Millennium 

Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ีสู่งทีสุ่ดในทวปียุโรป มคีวามสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมอย่าง

มาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี โดยมแีมน่ ้าเทมสก์ัน้อยู ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) เดมิชือ่ คฤหาสน์บักกิง้แฮม (Buckingham 

House) เป็นพระราชวังทีเ่ป็นทีป่ระทับเป็นทางการของราชวงศอ์ังกฤษ เป็นสถานที ่ทีใ่ชส้ าหรับการเลีย้งรับรองของรัฐและยังเป็น

สิง่ดงึดูดนักท่องเที่ยวส าคัญที่หนึ่งของเมืองลอนดอน เป็นที่รวมพลังใจทัง้ในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ 

สิง่กอ่สรา้งเดมิเป็นคฤหาสน์ทีส่รา้งส าหรับจอหน์ เชฟฟิลด ์ยุคแห่งบักกิง้แฮมในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระ

เจา้จอรจ์ที ่3 ทรงซือ้เพือ่ใชเ้ป็นพระราชฐานสว่นพระองค ์ทีรู่จั้กกันในชือ่ “วังพระราชนิี” (The Queen's House) ระยะ 75 ปีต่อมา

เป็นเวลาทีม่กีารขยายต่อเตมิพระราชวังโดยสถาปนกิจอหน์ แนช (John Nash) และ เอ็ดเวริด์ บลอร ์(Edward Blore) เป็นสามปี
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กรอบลานกลาง พระราชวังบักกิง้แฮมกลายมาเป็นพระราชฐานทีป่ระทับอยา่งเป็นทางการของราชวงศอ์ังกฤษเมือ่สมเด็จพระราชนิี

นาถวกิตอเรยีขึน้ครองราชยเ์มือ่ปี ค.ศ. 1837 การตอ่เตมิครัง้ใหญ่ครัง้สุดทา้ย ไดเ้ริม่ด าเนนิขึน้ชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 และ 

ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ซึง่รวมทัง้ดา้นหนา้ทีเ่ห็นอยูใ่นปัจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานมลิเลนเนยีม (Millennium Bridge) หรอืเป็นรูจั้กในสะพานทางเทา้มลิเลนเนียมแห่งเมอืงลอนดอน 

คอื สะพานแขวนโครงสรา้งเหล็กส าหรับคนเดนิที่สรา้งขา้มแม่น ้าเทมส ์เชือ่มต่อเขตแบงคไ์ซด์ (Bankside) กับเขตตัวเมือง

ลอนดอน ตัง้อยูร่ะหวา่งสะพานเซาทว์ารค์ (Southwark Bridge) และสะพานรถไฟแบล็คเฟรยีร ์(Blackfriars) สะพานมลิเลนเนียม 

ถกูสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1998 และเปิดใชง้านเมือ่วันที ่10 มถิุนายน ค.ศ. 2000 บรเิวณตอนใตข้องสะพาน ผา่นชม โรงละครโกลบ 

(Globe Theater) และ หอศลิป์แบงคไ์ซด ์(Bankside) ตอนเหนือของสะพาน ผ่านชม โรงเรยีนแห่งเมอืงลอนดอน 

(School of London) และ ผา่นชม ดา้นล่างของสะพาน คอื มหาวหิารเซนตพ์อล (St. Paul's Cathedral) เป็นอาสน

วหิารของครสิตจักรแหง่ประเทศอังกฤษ และเป็นโบสถป์ระจ าต าแหน่งบชิอปแหง่เมอืงลอนดอน สรา้งขึน้เพือ่อุทศิแก่นักบุญเปาโล

อัครทตู ตัง้อยูใ่นเมอืงลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาสนวหิารทีเ่ห็นในปัจจุบันสรา้งเมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่17 และเชือ่กันว่าเป็นอาสน

วหิารที ่5 ตัง้แตส่รา้งอาสนวหิารกันมา ณ ทีต่ัง้นี ้แตอ่าจจะสงูกวา่นัน้ถา้นับการบรูณะเขา้ไปดว้ย แนวเชือ่มของสะพานมลิเลนเนียม

สามารถเห็นทวิทัศนด์า้นหนา้ของมหาวหิารเซนตพ์อลจากมมุไกลไดอ้ยา่งชดัเจนสวยงาม 

น าท่านเดนิทางสู ่ ยา่นนลีส ์ยารด์ (Neal’s Yard) คอืย่านทีน่่าสนใจซอ่นตัวอยู่ใจกลางเมอืงลอนดอน พืน้ทีท่ีร่ายลอ้มดว้ย

อาคารหลากสสีันแห่งนี้ สรา้งขึน้เพือ่เป็นสถานทีอ่ันน่าจดจ าของเมอืงลอนดอน โดยตัง้ชือ่เพือ่เป็นเกยีรตใิหก้ับ Thomas Neale 

สถาปนิกผูพ้ัฒนาพืน้นี้นี้เมื่อศตวรรษที ่17 ภายใตพ้ืน้ที่รูปทรงสามเหลีย่มแห่งนี้ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่เพื่อ

สขุภาพมากมาย อาท ิรา้น Neal’s Yard Salad Bar ซึง่เป็นทีน่ยิมส าหรับทา่นทีรั่กสขุภาพ 

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึง่เป็นที่ตัง้ของ หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอย่าง หา้งฮารว์ยี  ์นโิคล 

(Harvey Nicole) และ หา้งแฮรร์อดส ์(Harrods) ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น าจากทั่วทกุมมุโลก รวมทัง้กระเป๋า

แฮรร์อดสท์ีน่ยิมกันอยา่งมาก รวมทัง้มรีา้นคา้แฟชัน่มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนื

ภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

21.55 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR016 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
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วนัทีแ่ปด  ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร  ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศ

ไทย                          (-/-/-) 

06.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

08.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR832  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

19.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

08 - 15 ตลุาคม 2562 
(13 ต.ค. คลา้ยวนัสวรรคต ร. 9 และ วนัออกพรรษ / 

14 ต.ค. วนัหยดุชดเชย) 

08OCT QR833 BKK-DOH 20.40-23.50 

09OCT QR031 DOH-EDI 01.50-07.20 

14OCT QR016 LHR-DOH 21.55-06.45+1 

15OCT QR832 DOH-BKK 08.15-19.00 

55,999 55,999 55,999 12,999 42,999 

10 - 17 พฤศจกิายน 2562 

10NOV QR833 BKK-DOH 19.35-23.25 

11NOV QR031 DOH-EDI 01.15-06.00 

16NOV QR016 LHR-DOH 21.55-07.40+1 

17NOV QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

52,999 52,999 52,999 12,999 33,999 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

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

ส าหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บาง

กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนญุาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนื

ทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่

การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทกุกรณี ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 
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** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเร ือ่งของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนนูอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ หรือ ผ่านชม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ปอนด ์(GBP) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 ปอนด ์(GBP) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 42 ปอนด ์(GBP) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,806 บาท (THB) รวมไปถงึ

เด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ ทา่นละ ประมาณ 6,000 บาท ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่ว กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท และ คา่ธรรมเนยีม

และคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศองักฤษ ทา่นละ 6,000 บาท รวมเป็น ทา่นละ 26,000 บาท (กรณีมวีซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ช าระ

เฉพาะเงนิมดัจ า 20,000 บาท) ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย

ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่าน

จ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 
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2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระ

เงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 

กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณว์ซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อน

วันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง

มาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 

พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคนืได ้

(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรอื อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากกว่าก าหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ ืน่รบัค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร์-อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

จ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอื

ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระส่วนตัว

ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่
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ทา่นสะดวกจะยืน่วซีา่มาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีสุ่ดทีจ่ะชว่ย

อ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้นี ้การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนีไ้ด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีาร

เปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนนิการ

จัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัน้) และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วซีา่ยังไม่

ด าเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เนื่องจากท่านด าเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีทีท่่านตอ้งการ

ยืน่กอ่นคณะ แตค่ณะทีท่า่นเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่าน

จ าเป็นตอ้งด าเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีสุ่ดคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย

คา่เสยีหายใหก้ับทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซี่า 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่ และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทียั่งไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ีว่ซี่าเชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี ้

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้ง

อยูใ่นหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดที่อนุมัตใินหนา้วีซ่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ทีม่ีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เนือ่งจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวีซา่ 

สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในส่วนนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งใน

ครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไม่กีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ 

เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื 

อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู,่ ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง, ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 

(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) ค่าใชจ้า่ยในส่วนนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั

ยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการ

จอง ตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนอืจากคณะ ทีท่่านพ านักก่อน หรอื ต่อจากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันทีท่่านเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพือ่ใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซี่าใหค้รบตามเงือ่นไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเนือ่งจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่

ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิส่วนนี้ หรอื ส่วนใดส่วนหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึ
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กรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยืน่ขอได ้ไมว่า่กรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป

ตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกตา่งกัน ขอใหท้่านท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแต่ละสาย

การบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึง่) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง 

ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก

ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 
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การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับ

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี ้อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

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

สะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

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 สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ)์ 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

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

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

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

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

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

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 



- 19 - 
 

 
 
 
 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่ค 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 สังเกตไดง้่าย จุดนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศองักฤษ 

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

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

3. ทีอ่ยูปั่จจบุัน (ตดิตอ่ไดส้ะดวก) ................................................................................................... 

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

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

4. สถานะการเป็นเจา้ของบา้น 

         เจา้ของ   อาศัยอยูก่ับครอบครัวของฉัน 

         เชา่ผูอ้ ืน่อยู ่  อืน่ ๆ 

5. เบอรโ์ทรศัพทม์อืถอื ................................................... อเีมลล ์........................................................ 

6. เพศ        ชาย         หญงิ 

7. สถานภาพสมรส            โสด       สมรส           หยา่          หมา้ย           แยกกันอยู ่

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

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

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

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

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

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

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

ระบ.ุ.......................................................................................................................................

..... 

ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และที่

อยู.่........................................................................................................................................

.... 

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

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

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

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

รายไดป้ระจ าอยา่งอืน่    บ านาญ          เบีย้เลีย้งหรอืเงนิประจ าจากครอบครัว       

                                     การลงทนุ       รายไดอ้ืน่ 

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

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

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

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

4. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

ตัวผูส้มัครเอง 

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

5. ทา่นมบีคุคลทีต่อ้งการใหท้่านชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิหรอืไม ่

ไมม่ ี
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ม ีออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ....................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

7. วซีา่ (อังกฤษ) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 

   ไมเ่คย 

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

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

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

วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) หรอืวซีา่ประเทศตา่งๆ ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย. 

   เคยไดรั้บ 

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

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

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

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

8. ประเทศอืน่ ๆ ทีเ่คยเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 

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

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

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

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

9. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

10. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกบัทา่น .............................................. ความสัมพันธ.์.................................. 

      

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด และชดัเจนทีส่ดุเพือ่ 

ประโยชนข์องตวัทา่นเอง การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็น

เพยีงตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 


