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 เมนพูิเศษ : เป็ดย่าง Four Seasons, Burger & Lobster และ อาหารไทย 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรงุเทพฯ-ลอนดอน × × √ 
2 เมอืงลเิวอรพ์ลู-เดอะทรเีกรซ-อลัเบริต์ดอ็กค-์เมอืง

แมนเชสเตอร-์สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์ 
√ √ √ 

3 เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร-์หมูบ่า้นไบบวิรี ่ √ √ √ 

4 บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลต็ วลิเลจ – กรงุลอนดอน- 
หา้งแฮรร์อดส ์  

√ × √ 

5 กรงุลอนดอน-พระราชวงับคักิง้แฮม-หอนาฬกิาบิก๊เบน-
ล่องเรอืแมน่ ้าเทมส์-บรติชิมวิเซยีม     

√ √ √ 

6 ถนนออ็กซฟ์อรด์- สนามบนิลอนดอน ฮทีโธรว ์ลอนดอน             √ √ √ 

7 สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ √ × × 

วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ-ลอนดอน                    (-/-/D)  

09.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก

ระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 7 แถว N สายการบินบริติชแอรเ์วย ์(BA) เจา้หนา้ท่ี
ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

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

11.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินสายการบินบริติชแอร์เวย ์

เทีย่วบินที ่BA10 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

18.25 น.  เดินทางถึงสนามบินลอนดอน ฮีทโธรว์ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
(เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่ วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร   

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

   Hilton Garden Inn London Heathrow airport หรือเทยีบเทา่  

วันที่สอง เมืองลิเวอร์พูล-เดอะ ทรี เกรซ-อัลเบิร์ต ด็อกค์-เมืองแมนเชสเตอร์-

สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด                                                  (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู ่              
เมืองลิเวอรพู์ล (Liverpool) เมืองท่าเก่าเเก่ขององักฤษท่ีมีความสวยงาม ตัง้อยู่ทาง
ตอนเหนือขององักฤษ เต็มไปดว้ยพิพิธภณัฑม์ากมายเเละเป็นเเหล่งจุดก าเนิดทางดา้น
วฒันธรรมขององักฤษ หลายตอ่หลายอยา่งดว้ยกนั โดยท่ีเมืองเเห่งนีน้ัน้เป็นเเหล่งก าเนิด
ของวงดนตรีช่ือดังอย่างเดอะ บีทเทิลส์ (The beatles) หรือเเม้เเต่เป็นหนึ่งในการ
ก่อสร้างเรือระดับต านานอย่าง ไททานิค รวมทั้งเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย  เเละ
ชาวเมืองลิเวอรพ์ูลนั้นยังคลั่ งไคล้ในเกมสกี์ฬาฟุตบอลไม่เเพ้เมืองอ่ืนๆ ของอังกฤษ 
เพราะพวกเขามีทัง้ทีมดังอย่าง หงสเ์เดง ลิเวอรพ์ูล เเละท็อฟฟ่ีสีน า้เงิน เอฟเวอรต์ัน 
จากนัน้น าทา่นผา่นชม เดอะ ทรี เกรซ (The Three Graces) คือ อาคารเก่าแก่ 3 หลงั
สญัลกัษณข์องเมืองลิเวอรพ์ลู ซา้ยมือสดุ คือ Port of Liverpool Building เป็นท่ีท าการ
ของการท่าเรือลิเวอรพ์ูล อาคารกลางคือ Cunard Building อาคารของบริษัทเดินเรือคู
นารด์ สว่นดา้นขวาสดุ คือ Royal Liver Building เป็นอาคารคอนกรีตแบบหลายชัน้แห่ง
แรกท่ีสรา้ง น าท่านเดิน ทางสู่ อัลเบิรต์ ด็อกค ์(Albert Dock) หรือท่าเรืออลัเบิรต์ ด็
อกค ์           (Albert Dock Port) เป็นช่ือของย่านตึกอิฐแดงเก่าแก่สวยงาม อาคาร
เหลา่นีเ้ป็นอาคารเก่าแก่ท่ีก่อสรา้งดว้ยอิฐปนูแหง่แรกๆในประเทศองักฤษ โดยเปิดใช้งาน
โดยเจา้ชายอัลเบิรต์ ในปี ค.ศ. 1846 เพ่ือใชเ้ป็นท่าเรือและโกดงัขนถ่ายสินคา้ และยัง
เป็นเขตแห่งความบนัเทิงท่ีโด่งดงัท่ีสุดในลิเวอรพ์ูล และยังเคยเป็นท่าเรือประจ าเมือง
อันดับต้นๆของโลก ปัจจุบันท่าเรือ อัลเบิรต์ไดร้ับการปรับปรุงใหม่และเป็นท่ีตัง้ของ
สถานท่ีทางประวตัิศาสตรท่ี์น่าสนใจหลายแห่ง ตัง้อยู่ในศนูยก์ลางของเมือง และถือเป็น
สถานท่ียอดนิยมในลิเวอรพ์ลู  

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู ่                          
เมืองแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมืองอุตสาหกรรมท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศนูยก์ลางศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทัง้ยัง
เป็นเมืองท่ีมีสโมสรท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 



 

 

สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซิตี ้และสโมสร คริกเก็ต แลงคา
เชียร ์เคานตี์ ้น าทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (Old Trafford)  
แห่งทีมแมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลช่ือกอ้งโลกท่ีมีสมาชิกแฟนคลบัมากท่ีสุด
ในโลก เจ้าของสมญานาม 
“ ปิ ศ า จ แ ด ง ”  ส น าม เ ริ่ ม
ก่อสรา้งในปี 1909 และเริ่มใช้
ตัง้แตปี่ 1910 ปัจจบุนัมีความ
จุ 76,212 คน มีเวลาใหท้่าน
เลือกซื ้อสินค้าท่ีระลึกนานา
ชนิด ท่ี MEGA STORE เช่น 
เสือ้ ผา้พนัคอ หมวก เป็นตน้  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
   Holiday Inn Manchester City CenTre หรือเทยีบเทา่  

วนัที่สาม เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์-หมู่บ้านไบบิวร่ี                        (B/L/D) 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัเมืองเล็กๆ
แสนน่ารกั เบอรต์ันออนเดอะวอเตอร ์(Bourton On The Water) เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ 
เงียบสงบ สวยงาม และน่าอยู่ มีประชากรเพียงสามพันกว่าคน  มีแม่น า้วินดร์ัช 
(Windrush) ท่ีใสสะอาดไหลผ่านใจกลางหมู่บา้นเล็ก ๆ นี ้มีสะพานโคง้เล็ก ๆ ทอดขา้ม
แม่น า้เป็นช่วง ๆ 5 สะพาน สะพานท่ีเก่าแก่ท่ีสดุช่ือ "The Mill Bridge" สรา้งในปี คศ.
1654 ซึ่งเป็นหมู่บา้นท่ีไดร้บัการโหวตให้เป็นหมู่บา้นท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดใน
อังกฤษ ดว้ยลักษณะของตวัอาคารท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสรา้งตัวอาคารดว้ย
หินปนูสีเหลือง (Yellow Limestone) ประต ูหนา้ต่างตกแต่งสวยงามอนัเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัของ ซึ่งเป็นหิน Cotswold stone เท่านัน้ มีเป็ดหวัเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็ม
แมน่ า้ เป็นหมูบ่า้นท่ีมีธรรมชาตสิดุแสนโรแมนตคิ  

http://1800premier.com/manchester-united/old-trafford/
http://1800premier.com/manchester-united/old-trafford/


 

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร จากนัน้เดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวร่ี (Bibury 

Village) หมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในองักฤษ เป็นหมู่บา้นเล็กๆตัง้อยู่ในแควน้กลอสเตอรเ์ชอร ์
เขตคอทสโ์วลส ์โดยไดร้บัการยกย่องจากวิลเลียม มอรร์ิส ดีไซเนอรเ์สือ้ผา้ นกัเขียน และ
เป็นผูท่ี้มีอิทธิพลดา้นสงัคมขององักฤษ จดัว่าเป็นหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสดุ ในประเทศองักฤษ 
(The Most Beautiful Village in England) ส่วนสถานีโทรทศันฟ็์อกซไ์ดย้กย่องใหไ้บบิวรี่
เป็นหมู่บา้นท่ีถ่ายรูปสวยท่ีสุด เพราะมีลักษณะบา้นท่ีเป็นกระท่อมเก่าแก่ เรียกว่าเป็น
แบบฉบบับา้นของประเทศองักฤษโดยแท ้สรา้งขึน้เม่ือศตวรรษท่ี 17-18 และยงัคงรกัษา

สภาพใหค้งอยูจ่ากอดีตไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี มีแม่น า้สายเล็กๆช่ือว่า แม่น า้โคน  (Coln River) 
ซึ่งมีน า้ใสไหลผา่นหมูบ่า้น 

 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
  Doubletree by Hilton Newbury North หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่ส่ี บิซส์เตอร์ เอ้าท์เล็ต วิลเลจ – กรุงลอนดอน-ห้างแฮร์รอดส์          (B/-/D) 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ บิซสเ์ตอร ์เอ้าทเ์ล็ต           

วิลเลจ (Bicester Outlet Village) น าท่านชมสินคา้แบรนดเ์นมตา่งๆทัง้ขององักฤษ เช่น
Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, Calvin Klein,D&G, DKNY, 
Diesel, Dior, Dunhill Ermenegildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo, Boss, 
Jaeger, Jigsaw, Kipling, L'Occitane, Levi's, Max Mara, Missoni, Molton Brown, 
Mulberry, Paul Smith เป็นตน้  อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลือก
ซือ้สินค้า โดยท่านสามารถเลือกร้านอาหารได้ตามอัธยาศัยภายในเอาทเ์ลท 
จากนัน้น าท่านชม กรุงลอนดอน (London) ซึ่งเป็นเมืองหลวงช่ือดงัตัง้อยู่ทางตอนใต้
ของอังกฤษ มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ท่ีมากกว่า 2 ,000 ปี เป็นเมืองท่ีเป็น
ศูนยก์ลางทางการคา้ดา้นการเมือง วัฒนธรรม การคมนาคมท่ีสะดวกสบายและยังมี
แหลง่ทอ่งเท่ียวอีกมากมายท่ีเป็นท่ีรูจ้กักนัทั่วโลก และศนูยร์วมอ านาจการปกครองของส



 

 

หราชอาณาจกัรในปัจจบุนั อีกทั่งยงัเป็นศนูยร์วม สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแห่งหนึ่งของ
โลกจากนัน้อิสระท่านชอ้ปป้ิงท่ี ห้างแฮรร์อดส ์(Harrods) หา้งสรรพสินคา้ท่ีไดช่ื้อว่า
หรูหราท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกก่อตัง้ขึน้ในปี 1834 และเป็นสัญลกัษณอ์ย่างหนึ่งของ
กรุงลอนดอน หา้งหรูหราอันโด่งดงัย่าน KNIGHTSBRIDGE เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดในลอนดอน ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงลอนดอน เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวและเป็นหา้งหรูในเวลาเดียวกัน Harrod’s เป็นหา้งท่ีมีความยิ่งใหญ่อลงัการ 
เพราะมีพืน้ท่ีทัง้หมดถึง 7 ชัน้ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 300 รา้น และจะไดเ้ห็นศิลปะของ
สถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิมผสมผสานอยู่กับความทันสมัยไดอ้ย่างกลมกลืน จึงเป็นท่ีท่ี
เหมาะส าหรบัการใชเ้วลาเดนิเท่ียวและชอ้ปป้ิงซือ้ของไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
  Doubletree by Hilton Hotel London หรือเทยีบเทา่      

วนัที่ห้า กรุงลอนดอน- หอนาฬิกาบิ๊กเบน-ล่องเรือแม่น ้าเทมส์-ห้างแฮร์รอดส์-
บริติชมิวเซียม                                                                            (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านชม กรุงลอนดอน (London) 
ผ่านชม พระราชวังบัคกิง้แฮม(Buckingham palace) ท่ีประทบัแห่งพระราชินีองักฤษ 
ก่อนน าท่านเก็บภาพสวยๆท่ี หอนาฬิกาบิ๊กเบน สัญลักษณ์ท่ีส าคญัของลอนดอนท่ี
ตัง้อยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาท่ีสวยงามริมฝ่ังแม่น า้เทมส ์ผ่านชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ 
อาทิบา้นเลขท่ี 10, ถนนดาวนน์ิ่งท าเนียบนายกรฐัมนตรี, จตัรุสัทราฟัลการ,์ อนสุรณแ์ห่ง
สงครามทราฟัลการข์องทา่นลอรด์เนลสนั, พิคคาเดลลี เซอรค์สั,  ยา่นโซโห ฯลฯ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าเทมส ์(Thames River 
Cruise) ชมทิวทัศนง์ดงามของสองฝากฝ่ังแม่น า้เทมส ์ซึ่งไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน 
ล่องเรือผ่านสถานท่ีส าคญัต่างๆ เช่น จัตรุสัรฐัสภา,พระราชวังเวสทม์ินสเ์ตอรท่ี์ตัง้ของ
รัฐสภาอังกฤษ,หอนาฬิกาบิ๊กเบนชมความงดงามสองฝ่ังของแม่น า้เทมสผ์่านจัตุรัส
รฐัสภา,พระราชวงัเวสทม์ินสเ์ตอร,์มหาวิหารเซนตป์อล,ลอนดอนบริดจ ์เป็นการท่องเท่ียว



 

 

ลอนดอนท่ีดีท่ีสุดอีกวิธีหนึ่ง จุดสวยงามท่ีสุด เม่ือมองจากจุดกลางแม่น า้คือ อาคาร
รฐัสภา บิก๊เบนและหอคอยลอนดอน น าทา่นชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรือ
ท่ีนิยมเรียกกันว่า พิพิธภัณฑอ์ังกฤษในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นหนึ่งใน
พิพิธภณัฑด์า้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของมนษุยท่ี์ส าคญัท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุในโลก 
มีการก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบือ้งตน้วตัถท่ีุเก็บรวบรวมไวส้่วนใหญ่เป็น
ของสะสมของเซอร ์แฮนส ์สโลนซึ่งเป็นแพทยแ์ละนกัวิทยาศาสตร ์พิพิธภณัฑแ์ห่งนีเ้ปิด
ใหบ้ริการแก่สาธารณะเป็นครัง้แรกในวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตา
กูเฮาส ์เมืองบลูมส์เบอรร์ี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานท่ีตัง้ของอาคารพิพิธภัณฑ์ใน
ปัจจบุนับรติชิมิวเซียมเป็นแหลง่รวบรวมวตัถตุา่งๆ จากทกุทวีป จ านวนกว่า 7 ลา้นชิน้ ซึ่ง
ลว้นมีช่ือเสียง และมีการบนัทกึเรื่องราวของวฒันธรรมมนษุนจ์ากจดุเริ่มตน้จนถึงปัจจบุนั 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
  Doubletree by Hilton Hotel London หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่หก ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด- สนามบินลอนดอน ฮีทโธรว์ ลอนดอน            (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ ถนนอ็อกซฟ์อรด์    
(Oxford Street) เป็นถนนสายหลกัในย่านเวสตเ์อนของลอนดอน ซึ่งมีความยาวมากถึง 
1.6 กิโลเมตร และเป็นย่านชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนท่ีท่านจะไดเ้ลือกซือ้สินคา้คณุภาพ
เย่ียม มีรา้นคา้ช่ือดงัมากมายกว่า 300 รา้นคา้ ไม่ว่าจะเป็น H&M , Topshop , Zara , 
Burberry , Mango, Next , LongChamp , UniQLO , Esprit รวมถึงหา้งสรรพสินคา้ 
มารค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟริดจจ ์และหา้งอ่ืนๆ อีกมากมาย สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดนิทางสู ่สนามบินลอนดอน ฮทีโธรว ์กรุงลอนดอน 

16.10 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินริติชแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี 
BA09(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)   



 

 

วนัที่เจด็ กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ              (-/-/-)  

 09.55 น.  เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ  
               

ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดนิทางอาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยูก่บัเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของงลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบวา่รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 

วนัเดนิทาง ตารางการบิน ราคา พกัเดีย่ว 

13-19 พ.ค. 2563 
BA010 BKKLHR 11.45-18.25 
BA009 LHR-BKK 16.10-0955+1 57,900 67,900 

20-26 พ.ค. 2563 
BA010 BKKLHR 11.45-18.25 
BA009 LHR-BKK 16.10-0955+1 57,900 67,900 

21-27 พ.ค. 2563 
BA010 BKKLHR 11.45-18.25 
BA009 LHR-BKK 16.10-0955+1 57,900 67,900 

ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 2,000 บาท จากราคาทวัร์ 
กรณจีอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินบริติช แอร์เวย ์  
 โรงแรมท่ีพกักระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่วซ่ีาองักฤษ (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
 ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
 ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
 หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
 ค่ามิปหวัหนา้ทวัร์ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (ในกรณีท่ีมีไกดท์อ้งถ่ิน) และค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขการจองและการช าระเงนิ 
1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 1 วนัท าการ พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง

ท่ีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเกบ็ค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทาง
เพื่อมาท าการยืน่วีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ังก่อน
ออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนเงนิ 
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัก่อนการเดินทางข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (หากมีการจองคิวยื่นวีซ่าหรือยื่นวีซ่า

แลว้ ทางบริษทัฯ ขอเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 64-50 วนัก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย 5,000 บาท/ท่าน 
3. ยกเลิกการเดินทาง 49-40 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่ามดัจ าทั้งหมด (20,000 บาท/ท่าน) 
4. ยกเลิกการเดินทาง 39-21 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายคร่ึงหน่ึงของราคาทวัร์ตามท่ีระบุใน

โปรแกรม 
5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 20 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดตามราคาทวัร์ท่ีตามระบุใน

โปรแกรม 

อตัราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนังสือเดินทางและวซ่ีาส าหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการเดินทาง อาทเิช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางทีน่อกเหนือจาก
รายการทวัร์ ค่ามนิิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกดิความเสียหายต่างๆภายในห้องพกั เป็นต้น 

 ค่าส่วนเกนิของน า้หนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเคร่ือง 23 กก./1ใบ/ท่าน 

 ค่าภาษนี ามนัสายการบิน กรณมีกีารปรับเพิม่ก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 

โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดนิทางให้เรียบร้อยก่อนตดัสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษทัระบุไว้ 



 

 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

7. กรณผู้ีเดินทางถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
8. กรณวีซ่ีาถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น  

ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในรณีท่ีมีการยืน่วีซ่า และท่านไดรั้บการ
อนุมติัวซ่ีาแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดข้ึนจริง และท่านสามารถน าวีซ่า
น้ีไปใชไ้ด ้หากวซ่ีานั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้หบ้ริการและ
อ านวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้
เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในหอ้งพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทั้งปี และส าหรับหอ้งหกัแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านได้มีการช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้  าหนดไวแ้ลว้ 

เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวซ่ีากลุ่มประเทศอังกฤษ 
ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วนัท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กบัศุนย์รับย่ืนวซ่ีาและสถานทูต) 



 

 

วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีา) 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายแุละมีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม
การเดินทาง  

2. รูปถ่ายสี จ  านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ
ยืน่วีซ่ามาก่อนหนา้น้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหนา้ ใบหูและดวงตาชดัเจน 
หา้มใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (ส าหรับเด็กอายุต  ่ากว่า 20 ปี) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

4. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นามสกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา 
ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการท างานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือ
ตวัเอง ลกัษณะงานท่ีท า รายไดต่้อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณเีป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบบัจริงท่ีออกจาก
สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา 

5. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 หลกั เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวซ่ีา 

BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พจิารณาบัญชีกระแสรายวนั 

6. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายใหก้นัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 

7. กรณทีีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก
ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยืน่วซ่ีา ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์
เอกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วซ่ีา 



 

 

8. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีท่านไดใ้หม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วซ่ีาและมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีา 

9. การยืน่วซ่ีานั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยืน่วซ่ีาได ้

10. รายละเอยีดด้านบนทั้งหมดเป็นเพยีงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิม่หรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ได้ 

ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (ส าคญัมาก) 
ขอ้มูลน้ีใชเ้พื่อนดัหมายคิววซ่ีากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้

ครบถว้นเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ค  าถามเป็นภาษาไทย เพื่อใหท่้านเขา้ใจง่าย 
*** กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 

โปรแกรม ....................................................................... วนัท่ีเดินทาง ......................................................................... 
ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)  .................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
วนั / เดือน / ปี เกิด ............................................. เช้ือชาติ .................................. สัญชาติ ........................................... 
สัญชาติโดยก าเนิด  .......................................... สถานท่ีเกิด ............................ ประเทศ  .......................................... 
หมายเลขบตัรประชาชน .......................................................................... หมายเลขพาสปอร์ต ..................................... 
ท่ีอยู ่( ถา้ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด )   
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์.............................................. 
ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา ................ปี ................เดือน 
โทรศพัท ์(มือถือ) ....................................................................... E-mail....................................................................... 
ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู ่(หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาติของผูมี้อ านาจปกครอง / ดูแลผูเ้ยาว ์
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
สถานท่ีท างานหรือสถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)  .................................................................................................................. 
ท่ีอยูท่ี่ท  างานหรือสถานศึกษา ............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์.............................. 
ต าแหน่งงาน ............................................................................ โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................... 

* ในกรณีเปล่ียนชื่อ * 
ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)  .................................................................................................................................... 
ชื่อ (ภาษาองักฤษ)  ...........................................  นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 
.............................................................   



 

 

วนัท่ีเร่ิมการท างาน ...........................  รายไดต่้อเดือน .......................... บาท  รายไดอ่ื้นๆ ................... จ  านวน .............. 
ท่านมีรายไดม้าจากแหล่งอ่ืนๆ หรือไม่ รวมทั้งเพื่อนๆ และครอบครัว             มี             ไม่มี 
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียด .................................................................................................................................................. 
ท่านไดมี้การรออมเงิน เช่น ไดซ้ื้อบา้น , ท่ีดิน , อสังหาริมทรัพย ์, ซ้ือหุน้เล่นแชร์หรือไม่             มี             ไม่มี 
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียด และระบุจ านวนเงิน ................................................ จ  านวนเงิน ................................................ 
ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ ...................................................................................... 
ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่ ................................................................................................................................ 
ช่ือ - นามสกุล บิดา  ............................................................................................................................................................ 
วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เช้ือชาติ ............................................. สัญชาติ ................................................ 
สัญชาติโดยก าเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ .................................... 
หมายเลขพาสปอร์ต/หมายเลขบตัรประชาชนของบิดา ..................................................................................................... 
วนัท่ีออก .................................................. วนัหมดอาย ุ.............................................. 
ช่ือ - นามสกุล มารดา  ....................................................................................................................................................... 
วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เช้ือชาติ ............................................. สัญชาติ ................................................ 
สัญชาติโดยก าเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ................................... 
หมายเลขพาสปอร์ต/หมายเลขบตัรประชาชนของมารดา ................................................................................................ 
วนัท่ีออก .................................................. วนัหมดอาย ุ.............................................. 
สถานภาพ              โสด            แต่งงาน           แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)            หมา้ย           หยา่ 
 
     
    
 
 
 
 
 
 
ในกรณีทีม่ีบุตร ต้องกรอกรายละเอยีดเพิม่เติมทุกคน 
ช่ือ - นามสกุล ของบุตร คนท่ี 1 ................................................................................................................................................. 
วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เช้ือชาติ ............................................. สัญชาติ ........................................................ 
สัญชาติโดยก าเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ........................................... 
หมายเลขพาสปอร์ต/หมายเลขบตัรประชาชนของมารดา ......................................................................................................... 
วนัท่ีออก .................................................. วนัหมดอาย ุ.............................................. 
ท่ีอยู ่( ถา้ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด )   
................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์.................................................... 

* ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิม่เตมิ * 
ช่ือ - นามสกลุ คูส่มรส  .......................................................................................................................................... 
วนั / เดือน / ปี เกิด คูส่มรส  ................................... สถานท่ีเกิด คูส่มรส ......................... ประเทศ 
............................ 
สญัชาต ิคูส่มรส .................. เชือ้ชาต ิคูส่มรส .................. วนัทีใ่นการจดทะเบยีนสมรส
............................................ 
หมายเลขพาสปอรต์/หมายเลขบตัรประชาชนของคูส่มรส .......................................................................................... 
วนัท่ีออก .................................................. วนัหมดอาย ุ.............................................. 

 



 

 

ช่ือ - นามสกุล ของบุตร คนท่ี 2 ................................................................................................................................................ 
วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เช้ือชาติ ............................................. สัญชาติ ....................................................... 
สัญชาติโดยก าเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ .......................................... 
หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................................................................................................................ 
วนัท่ีออก .................................................. วนัหมดอาย ุ.............................................. 
ท่ีอยู ่( ถา้ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด )   
................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์................................................ 
ท่านเคยเดินทางเขา้กลุ่มประเทศเชงเกน้หรือไม่               เคย              ไม่เคย 
ประเทศท่ีเคยเดินทางไป (ในรอบ 10 ปี ) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และวตัถุประสงคใ์นการไป 
1. ประเทศ ..........................วนัท่ีเดินทางเขา้ (ตามหนา้วซ่ีา) .......................... วนัท่ีเดินทางออก (ตามหนา้วซ่ีา) ..................... 
2. ประเทศ .......................... วนัท่ีเดินทางเขา้ (ตามหนา้วีซ่า) ......................... วนัท่ีเดินทางออก (ตามหนา้วซ่ีา) ..................... 
3. ประเทศ .......................... วนัท่ีเดินทางเขา้ (ตามหนา้วีซ่า) ......................... วนัท่ีเดินทางออก (ตามหนา้วซ่ีา) ...................... 
ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวซ่ีา หรือ ประเทศอ่ืน ๆ หรือไม่              เคย              ไม่เคย 
ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัของผูร้้องขอ 
             ออกค่าใชจ่้ายเอง                         มีผูอ่ื้นออกให ้ความสัมพนัธ์ ....................................... 
        ช่ือ - นามสกุล ............................................................. 
        ท่ีอยู ่............................................................................ 
        .................................................................................... 



 

 

 


