
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 22489  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 

ชมสโตนเฮ้นจ ์1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ แวะเมืองบาธพร้อมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ และ ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ในมหานครลอนดอน 

ถ่ายรูปกับสนามโอลดท์ราฟฟอร์ด และ สนามแอนฟิลด์ 
เพลินกับเมนูหลากหลาย Fish & Chip, Whole Lobster ที่ร้าน Burger & Lobster 

อาหารไทยและเป็ดย่างต้นตำรับ Four Season 
ชมกรุงลอนดอน พระราชวังบัคกิ้งแฮม บิ๊กเบน ทาวเวอร์บริดจ์ ลอนดอนอาย 

ช้อปปิ้งมหานครลอนดอนและ Bicester Village อิสระเต็มวันจุใจ ณ มหานครลอนดอน 



บริษัทฯ...ขอแนะนำรายการเที่ยวแบบอังกฤษล้วนและมีเวลาช้อปปิ้ง ดังนี้ 
ลอนดอน มหานครตลอดกาล ที่ตั้งของที่สำคัญๆ เช่น พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม สะพานทาวเวอร์บริดจ์  

หอนาฬิกาบิ๊กเบน  ลอนดอนอายส์  มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซฟอร์ด 
ย่านช้อปป้ิงชื่อดังของมหานครลอนดอน 

แอมส์เบอร์ร่ี ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์  ชมอิทธิพลในอดีต
ของชาวโรมันโบราณที่เมืองบาธพร้อมเข้าชมพิพิธภัณฑ ์ 

สแตรทฟอร์ดอัพอนเวอน ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ำเอวอน มีชื่อเสียงในด้านการเป็นเมืองแห่งวรรณกรรมอังกฤษ 
และบ้านเกิดของเช็คสเปียร์กวีอังกฤษชื่อดังก้องโลก  

วินเดอร์เมียร ์ เมืองแห่งเขตเลคดิสทริคทางฝั่งตะวันตกของเกาะอังกฤษ ดินแดนที่เชื่อมต่อกันด้วย
ทะเลสาบและแม่น้ำ อีกทั้งยังมีทะเลสาบติดชายฝั่งทะเลที่มีทัศนียภาพ และธรรมชาติอัน
งดงาม   

ลิเวอรพ์ูล เมืองดังที่ท่านคุ้นชื่อจากฟุตบอลพรีเมียร์ลีที่มีสนามแอนฟิลด์เป็นสนามฟุตบอลหลักของ
ทีมลิเวอร์พูล เมืองที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

แมนเชสเตอร ์ เมืองอุตสาหกรรมด้านการทอผ้ามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 และยังเป็นเมืองใหญ่ทางธุรกิจ
การค้าที่สำคัญและเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงและเป็นเมืองของสโมสรฟุตบอลชื่อ
ดังอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด  

ยอร์ก  เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษที่ถือเป็นเมืองเก่าแก่ที่สำคัญอย่างมากในอดีต
ของประเทศอังกฤษ ตัวเมืองยอร์กยังคงรักษากลิ่นอายความเป็นเมืองโบราณที่เต็มไปด้วย
สถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายพร้อมด้วยกำแพงเมืองที่ยังคงตั้งตระหง่านล้อมรอบเมือง  

เลสเตอร ์ เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตมิดแลนด์ตะวันออกของอังกฤษ มีประวัติศาสตร์ยาวนานและถือเป็น
เมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ และยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  

อ็อกซ์ฟอร์ด  เมืองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ เมืองที่มีความหลากหลายของเชื้อ
ชาติและเติบโตเร็วมากที่สุด รวมถึงเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ที่
ยาวนาน 

 
กำหนดการเดินทาง 14 - 24 ก.พ. / 21 - 31 มี .ค. 2565 / 4 - 14 เม .ย . / 25 เม .ย . -         

5 พ.ค. 2565 
  
 
 



วันแรก  สุวรรณภูมิ 

 
21.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า

ระหว่างหมายเลข 2 -3  เคาน์ เตอร์สายการบิน  Thai Airways International 
เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ป ROW D 
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการ
เดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน 
เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อ
เปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 

 

วันที่สอง ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - บาธ - สแตรทฟอร์ดอัพอนเวอน 

 
00.15 น. ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ บินตรงสู่มหานครลอนดอน โดยสายการบิน Thai 

Airways International เที่ยวบินที่ TG-910 
** ช่วงวันเดินทางเดือน เม.ย. เวลาบินเปลี่ยนเป็น 00.55 น.และเดินทางถึงสนามบินฮีท
โทรว์เวลา 07.15 น. ** 

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโทรว์ กรุงลอนดอน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร จากนั้นตรวจรับกระเป๋าและสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมือง
แอมส์เบอร์รี่ Amesbury ในเขตทุ่งหญ้าแอมสเบอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชั่วโมง) นำท่านชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge จัดเป็นกลุ่มของแท่งหินขนาดยักษ์ 
112 ก้อนที่ตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง โดดเด่นอยู่กลางทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่บนที่
ราบซอลส์บูรี่ในบริเวณตอนใต้ของประเทศอังกฤษ หินบางก้อนถูกตั้งขึ้น บางก้อนก็ถูก
วางนอนลง โดยทับซ้อนกับหินก้อนอื่นๆ นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างขึ้น
เมื่อประมาณหลายพันปีก่อนคริสตกาล จากการคำนวณหาอายุโดยใช้วิธีตรวจวิเคราะห์
คาร์บอนกัมมันตรังสีได้ประมาณว่าหินก้อนแรกถูกวางตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,000-1,300 
ปีก่อนคริสตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอื่นๆ ระบุว่า เฮนส์ แปลว่ากลุ่มหินหรือไม้เรียงกันเป็น
วงกลม กลุ่มหินเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือบางที
อาจจะเป็นสถานที่ทำพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบูชาพระอาทิตย์เพราะกลุ่มก้อน
หินวางแนวเป็นเส้นตรงกับดวงอาทิตย์ ดังนั้นจึงเป็นกองหินประหลาด 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์มากกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ที่ปัจจุบันก็ยังไม่
สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่าใครสร้าง? เพ่ืออะไร? มีแต่การวิเคราะห์และคาดเดา จากนั้น



นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ เมืองอาบน้ำแร่ที่มีอิทธิพลมาตั้งแต่ยุคเรืองอำนาจของ
อาณาจักรโรมันโบราณ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Slug and Lettuce Restaurant in 
Bath 

บ่าย นำท่านเข้าชมภายในของโรงอาบน้ำแร่ร้อนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ โดยมีการ
ตกแต่งอย่างงดงาม ปัจจุบันน้ำพุร้อนนี้ก็ยังมีปริมาณนับล้านนับแสนแกลลอน ด้วย
อุณหภูมิระดับ 45-46 องศาเซลเซียส ซึ่งหลักฐานบ่อน้ำพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่
หลงเหลืออยู่นี้ ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
ในปี ค.ศ.1987 เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ 
ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมืองคือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ ส่วนที่
สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้
บริการน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่ร้อน-เย็น, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็นเตอร์กิ
ชบาธ (Turkish Bath) และให้ท่านได้ชิมน้ำแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น  จากนั้นนำ
ท่านชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์เจี้ยน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้ง
อาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทำให้เมือง
บาธมีเสน่ห์ไม่น้อย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองสแตรทฟอร์ดอัพอนเวอน หรือ เมืองส
แตรทฟอร์ด เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการเป็นเมืองแห่ง
วรรณกรรมอังกฤษ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Cafe Rouge Restaurant 
นำท่าน เข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hotel Mercure Stratford หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สาม สแตรทฟอร์ดอัพอนเวอน - ลิเวอร์พูล 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   
นำท่าน ชม เมืองสแตรทฟอร์ด-อัพอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon หรือ เมืองสแตรท

ฟอร์ด และถ่ายรูปกับ The Almshouse บ้านเรือนโบราณที่ก่อสร้างด้วยไม้ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1417-18 ผ่านช่วงของการปฏิรูปมาหลายครั้ง และถ่ายรูปกับอาคารศาลาว่าการเมือง 
อาคารที่มีความเก่าแก่, สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในใจกลางเมืองนี้ ทั้งยังเป็นที่ตั้ง
สำนักงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางราชการของเมืองนี้ และถ่ายรูปภายนอกกับบ้านของวิ
ลเลี่ยม เช็คสเปียร์ กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ได้รับยกย่องทั่วไปว่าเป็น
นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลก มักเรียกขานกันว่าเขาเป็นกวีแห่งชาติของ



อังกฤษ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล Liverpool (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
3.30 ชั่วโมง) เมืองที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนที่
เป็นสาวกของหงส์แดงลิเวอร์พูลต้องไม่พลาดมาเยือนเมืองนี้สักคร้ังหนึ่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Chung Ku Chinese Restaurant 
บ่าย นำท่านชมเมืองลิเวอร์พูล แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารลิเวอร์พูล Liverpool Cathedral 

วิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง, อาคารรอยัลไลเวอร์ Royal Liver Building อาคารที่
มีความโดดเด่นมากที่สุดของเมือง ด้านบนสุดของอาคารประดับด้วยนกไลเวอร์ 2 ตัว ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง สัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พูล ซึ่งอาคารที่มีนกไลเวอร์ประดับอยู่
นั้นจะพบได้มากมายในเมืองลิเวอร์พูล เดิมเคยเป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในโลก เป็น
ที่ตั้งของบริษัท Royal Liver Insurance และเป็นสิ่งก่อสร้างที่ประดับน่านฟ้าของเมืองลิ
เวอร์พูลมานานกว่า 100 ปี ตัวอาคารสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1911 มีความสูง 90 เมตร 
ประกอบไปด้วยหอนาฬิกา 2 แห่งที่มีขนาดใหญ่ว่าหอนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอน มี
โครงสร้างคอนกรีตที่แข็งแรงและมีความงดงามของการออกแบบในตอนต้นศตวรรษที่ 20 
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลิเวอร์พูล ปัจจุบันยังคงเป็นที่ตั้งของบริษัทประกันไลเวอร์เช่นเดิม นำ
ท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารท่าเรือและคลังสินค้า Albert Dock ที่ได้รับการออกแบบ
อาคารโดยเจสฮาร์ทลี่และฟิลิปอาร์วิค และเปิดใช้ในปี ค.ศ.1846 สร้างด้วยโครงสร้างที่
เป็นเหล็กเป็นแห่งแรกๆ ของสมัยนั้นโดยยึดแนวคิดป้องกันการเกิดอัคคีภัยกับคลังสินค้า 
จากการสร้างเดิมและได้รับการปรับปรุงมาโดยตลอดจนได้รับความนิยมในด้านการขน
ถ่ายสินค้าและการจัดเก็บสินค้า มีการพัฒนาจนกลายเป็นท่าจอดเรือขนาดใหญ่ ปัจจุบัน
ยังเป็นสถานที่ที่สำคัญของเมืองจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางทะเลจาก
องค์การยูเนสโก้ รวมถึงชมความงดงามของอาคารท่าเรือบริเวณ Port of Liverpool 
หนึ่งในสถานที่สำคัญทั้งสามแห่งของเมืองลิเวอร์พูล ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ
ยูเนสโก้เช่นเดียวกัน อาคารออกแบบโดย เซอร์อาร์โนวด์ ทอร์เนอรี่ และ เอฟบี ฮอบส์ 
สร้างขึ้นตั้งปี 1904 จนถึง ปี 1907 ด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ในแบบบาร็อค มีโดม
ขนาดใหญ่อยู่บนยอด พร้อมชมอาคารที่อยู่ ใกล้เคียงคืออาคารคิวนาร์ด  Cunard 
Building ให้เวลาท่านเดินเล่นและถ่ายรูปกับอาคารสวยงาม  นำท่านเดินทางสู่สนามแอน
ฟิลด์ Anfield Stadium สนามกีฬาของสโมสรฟุตบอลชื่อดังอย่างลิเวอร์พูล สนาม
ฟุตบอลที่เป็นตำนานและมีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษและเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ในวงการฟุตบอลโลก ให้ท่านชมภายนอกและถ่ายรูปกับสนามแอนฟิลด์และให้ท่านได้มี
เวลาเลือกซื้อสินค้าที่ Mega Store สำหรับแฟนคลับของทีมลิเวอร์พูล   

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง Wildwood-Liverpool Restaurant  



 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Novotel Liverpool Centre Hotel หรือระดับ
เทียบเท่า 

 

วันที่สี่  ลิเวอร์พูล - แมนเชสเตอร ์

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นำท่าน เดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ Manchester (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) 

เมืองดังที่เป็นสถานที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลชื่อก้องโลกอย่างแมนเชอสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสร
ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และยังเป็นเมืองใหญ่ทาง
ธุรกิจการค้าที่สำคัญและเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง นำท่านเดินทางสู่สนามโอลด์
ทราฟฟอร์ด Old Trafford Stadium สนามกีฬาของสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการ
ฟุตบอลโลกที่สร้างนักเตะฝีเท้ายอดเยี่ยมของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มา
หลายสมัยที่จัดได้ว่าเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรที่รวยที่สุดในโลก นำท่านชมภายนอก
และถ่ายรูปกับสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด สนามฟุตบอลชื่อดังของประเทศอังกฤษ และ
อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลายชนิดจากทีมฟุตบอลดังที่คุณชื่นชอบจาก
ร้านค้า Mega Store ของสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน New Emperor Restaurant  
บ่าย นำท่านชมเมืองแมนเชสเตอร์เป็นเมืองหลวงทางด้านการค้าและวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลาง

ด้านศิลปะสื่อและการศึกษาที่มีชื่อเสียง ชมอาคารที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมในช่วงยุคฟื้นฟู
ศิลปวิทยา เช่น อาคารพิพิธภัณฑ์  โรงละครโอเปร่า หรือไม่ว่าจะเป็นบริเวณ Castlefield 
เมืองที่ได้รับการออกแบบให้เป็น "Urban Heritage Park" ซึ่งเป็นสถานที่ที่ดีเย่ียมในการ
เริ่มต้นเดินเล่นในเมืองแมนเชสเตอร์และท่ามกลางบ้านเรือนสไตล์วิคตอเรียที่ได้รับการ
บูรณะอย่างสวยงามตามคลองเก่าหรือผ่านทางที่สร้างขึ้นใหม่ อาทิเช่น ป้อมโรมัน, คลอง
บริดจ์วอเตอร์ สร้างขึ้นเพื่อขนส่งถ่านหินจากเหมืองที่วอร์สลี่ย์และรวมถึงคลังสินค้าเก่ า
อีกจำนวนมากที่ได้รับการบูรณะและกลายเป็นสำนักงานร้านค้าโรงแรมและภัตตาคาร
ต่างๆ และสามารถเดินเล่นได้กับจัตุรัสที่มีชื่อเสียงของเมืองได้แก่ จัตุรัสเซ้นต์แอนน์, 
ถนนคิง เป็นต้น 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ .ภัตตาคารพื้นเมืองด้วยเมนู  Fish & Chip ที่  Slug and 
Lettuce restaurant Albert Square Manchester 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hotel Novotel Manchester West หรือระดับ
เทียบเท่า 



วันที่ห้า แมนเชสเตอร ์- วินเดอร์เมียร ์

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   
นำท่าน เดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ Windermere (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

เมืองแห่งเขตเลคดิสทริคทางฝั่งตะวันตกของเกาะอังกฤษ ดินแดนที่เชื่อมต่อกันด้วย
ทะเลสาบและแม่น้ำ อีกทั้งยังมีทะเลสาบติดชายฝั่งทะเลที่มีทัศนียภาพ และธรรมชาติ          
อันงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองด้วยเมนูแซลม่อนอบ ณ ร้าน 
Beresford's Restaurant & Pub  

บ่าย นำท่านล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ โดยนำท่านล่องจากท่าเรือเลคไซด์จนถึงท่าเรือ
โบว์เนส พร้อมถ่ายรูปกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่ยังคงสภาพที่เป็นธรรมชาติ
ไว้อย่างสมบรูณ์ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตรและ
ส่วนกว้างที่สุดราวๆ 1 กิโลเมตรครึ่งคนอังกฤษเรียกกันว่า “ทะเลสาบริบบิ้น” ซึ่งเป็น
ทะเลสาบในลักษณะไม่กว้างนักแต่ยาวเหยียดคล้ายๆ  ผ้าริบบิ้นที่ ใช้ผูกของขวัญ 
ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์เป็น1 ใน 16 ทะเลสาบในบริเวณวนอุทยานแห่งชาติที่เรียกว่า 
เลคดิส-ทริคต์ Lake District ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ในเขตคัมเบรีย 
และเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้  และเลคดินทริคต์แห่งนี้ยังเป็นเมืองบ้านเกิด
ของปีเตอร์ แรบบิท ตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงของอังกฤษอีกด้วย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองที่ท่านสามารถเลือกเมนูจากหมวดที่ทางร้าน
จัดเตรียมไว้ให้ ณ ร้าน Village Inn Bar & Grill Restaurant อาทิเช่น เมนูสปาเก็ตตี้
โบโลนีสแบบโฮมเมด, ฟิชแอนด์ชิป, ชิคเก้นแอนด์เบคอนกับสลัดซีซาร์, เนื้อแพทานกับ
ชีส หรือเมนูไส้กรอกแอนด์ชิป เป็นต้น (เมนูอาจปรับเปลี่ยนตามวัตถุดิบที่หาได้ในแต่          
ละวัน) 

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hotel Low Wood Bay หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่หก วินเดอร์เมียร ์- ยอร์ก - เลสเตอร ์

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   
นำท่าน เดินทางสู่เมืองยอร์ก York เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษในอาณาเขต 

Yorkhire ที่ถือเป็นเมืองเก่าแก่ที่สำคัญอย่างมากในอดีตของประเทศอังกฤษ ซึ่งตัวเมือง
ยอร์ก ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงรักษากลิ่นอายความเป็นเมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม



เก่าแก่มากมายพร้อมด้วยกำแพงเมืองที่ยังคงตั้งตระหง่านล้อมรอบเมือง อยู่จนทำให้เมือง
แห่งนี้กลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของอังกฤษที่มีสิ่งดึงดูดหลากหลายรูปแบบ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชมทิวทัศน์กำแพงเมืองโบราณของเมือง
ยอร์ก ที่น่าหลงใหลและเป็นมนต์เสน่ห์ของเมืองทางประวัติศาสตร์ที่ห้อมล้อมด้วยกำแพง 
วิหารยอร์ก York Minster เป็นมหาวิหารแบบโกธิคขนาดใหญ่ที่ประดับด้วยกระจกสีอัน
สวยงาม, ถนนยุคกลางอันโด่งดังอย่างแชมเบิลส์ Shambles เป็นย่านการค้าบรรยากาศ
คลาสสิค ที่ภายในเต็มไปด้วยตึกรูปทรงประหลาดๆจนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างตรอก Diagon Alley ของภาพยนตร์ชุด Harry Potter ที่แน่นอนว่าร้านค้าภายใน
ย่านนี้ก็เต็มไปด้วยร้านค้าที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ร้านขายของจาก Harry Potter ร้าน
ช็อกโกแลต ร้านชา ร้านเสื้อผ้าและของกินนานาชนิด อิสระให้ท่านได้เลือกชื้อสินค้าตาม
อัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Restaurant Maxi's  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเลสเตอร์ Leicester เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตมิดแลนด์ตะวันออก

ของอังกฤษ มีประวัติศาสตร์ยาวนานและถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
อังกฤษ ยังคงเหลือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคยุคเหล็ก ยุคโรมัน ยุควิคตอเรีย มา
จนถึงยุคปัจจุบัน เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เมืองนี้ยังมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองเลสเตอร์ 
ผ่านชมอุทยานแบรดเกต Bradgatte Park เป็นอุทยานสาธารณะขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใน
เขตแคว้นเลสเตอร์เชียร์ บนเนื้อที่กว่า 2,075 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยป่าละเมาะ ป่าไม้ สนาม
หญ้า และบึงน้ำ เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนที่ผู้คนและชาวเมืองพากันมา
ปิกนิกรอบๆ สวนแห่งนี้ และผ่านชม 
อาคารของโรงละครบ้านคิลเวิร์ธ Kilworth House Theatre จัดเป็นโรงละครที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะและเป็นหนึ่งในโรงละครกลางแจ้งที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร และผ่าน
ชมสนามเวลฟอร์ด โร้ด Welford Road (ปัจจุบันเรียกว่า Mattioli Woods Welford 
Road) เป็นสนามกีฬาของสมาคมรักบี้ในเมืองเลสเตอร์  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Bill's Restaurant ให้ท่านเลือกเมนูที่คัด
สรรจากร้าน อาทิเช่น เมนูเบอร์เกอร์, ปลาค็อดกับซอสทาทาร์, มักกะโรนีชีส, ไก่ย่างและ
สลัดอโวคาโดหรือไม่ว่าจะเป็นเมนูอกไก่ เป็นต้น (เมนูอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับ
วัตถุดิบในวันนั้นๆ) 

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Holiday Inn Leicester City หรือระดับ
เทียบเท่า 



วันที่เจ็ด เลสเตอร ์- บิสเตอร์วิลเลจ - อ๊อกซ์ฟอร์ด - ลอนดอน 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   
นําท่าน เดินทางสู่ บิสเตอร์วิลเลจ Bicester Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ที่ตั้ง

ของเอ๊าท์เล็ตขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอังกฤษ นำท่านชมและเลือกซื้อสินค้า
แบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษและในยุโรป เช่น Anne Fontaine, Armani, Bally, 
Bodum, Bose, Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY,  Diesel, Dior, Dunhill, 
Ermenegildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling, 
L'Occitane, Levi's, Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith  
เป็นต้น (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อิสระรับประทานอาหารกลางวันตาม
อัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต) 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด Oxford เป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
ประเทศอังกฤษ เป็นเมืองที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติและเติบโตเร็วมากที่สุด 
รวมถึงเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน  (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที) คนทั่วโลกมักจะรู้จักเมืองนี้ในฐานะของ “เมืองแห่งการศึกษา” นำ
ท่านชมสถานที่ ตั้ งของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด University of Oxford ซึ่ งเป็น
มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และชมภายนอกของปราสาทอ็อกฟอร์ด Oxford 
Castle เป็นปราสาทขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 11-12 ตัว
ปราสาทถูกล้อมรอบด้วยคูน้ำกว้าง จากนั้นผ่านชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะและโบราณคดี 
Ashmolean Museum เป็นพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก และยังได้รับการ
สถาปนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และชมไครสต์เชิร์ชคอลเลจ 
Christ Church College เป็นวิทยาลัยที่ใหญ่และงามสง่าที่สุดในอ็อกซ์ฟอร์ด มีชื่อเรียก
กันง่ายๆ ว่า เดอะเฮ้าส์ ก่อตั้งในปี ค.ศ.1525 วิทยาลัยแห่งนี้อยู่ในเครือของมหาวิทยาลัย
แห่งอ๊อกฟอร์ดเช่นกัน จากนั้นนำชมโบสถ์ซานตา มาเรีย Santa Maria Church โบสถ์
พระแม่แห่งอัสสัมชัญ หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ โบสถ์ซานตามาเรีย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
ความงดงาม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่มหานครลอนดอน (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองกับเมนู Whole Lobster เสิร์ฟกับชิป
และสลัด ร้าน Burger and Lobster Restaurant  

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hotel Hilton London Kensington หรือระดับ
เทียบเท่า 



วันที่แปด ลอนดอน 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   
นำท่าน ชมมหานครลอนดอน เมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหภาพ

ยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ถือเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การเมือง
และวัฒนธรรมของโลก  การสื่อสาร, การบันเทิง, แฟชั่นและศิลปะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามี
อิทธิพลไปทั่วโลก เริ่มจากเก็บภาพสวยของหอนาฬิกาบิ๊กเบน Big Ben สัญลักษณ์ที่
สำคัญของลอนดอนที่ตั้งอยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ ใกล้ๆ กัน
เป็นที่ตั้งของมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ Westminster Abbey เป็นหนึ่งในอาคารทาง
ศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศอังกฤษ และเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พิธีอภิเษกสมรสและพระราชพิธีพระศพมากมาย ที่นี่เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ บ้านเลขที่ 10, จัตุรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่ง
สงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, ย่านโซโห ฯลฯ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ 
พระราชวังบัคกิ้งแฮม Buckingham Palace ที่ประทับแห่งพระราชินีอังกฤษ ชมการ
เปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพู่ สีดำแต่จะ
เปลี่ยนเป็นชุดสีเทาในช่วงฤดูหนาว  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนูเป็ดย่างสไตล์กวางตุ้มที่มีชื่อเสียง
แห่งมหานครลอนดอนกับซอสลับสูตรพิ เศษของร้าน Four Season Chinese 
Restaurant  

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำท่านล่องเรือในแม่น้ำเทมส์ แม่น้ำสายหลักของมหานคร
ลอนดอนและเป็นแม่น้ำใหญ่ที่ไหลในอังกฤษตอนใต้และเป็นที่รู้จักมากที่สุด เพราะแม่น้ำ
เทมส์ ไหลผ่ านใจกลางมหานครลอนดอน ให้ท่ านล่องเรือชมเมืองและอาคาร
สถาปัตยกรรมที่งดงามของประเทศอังกฤษ และใจกลางมหานครแห่งนี้ยังใช้เป็นที่ถ่ายทำ
ภาพยนตร์เรื่องดังหลายเรื่อง โดยนำท่านเริ่มจากทาวเวอร์ออฟลอนดอน Tower of 
London  เดิมทีเป็นพระราชวังเดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อป ีค.ศ.
1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ซึ่งแต่เดิมหอคอยแห่งนี้เป็นทั้งป้อมปราการ 
พระราชวังและที่ขังโดยเฉพาะสำหรับนักโทษที่มียศศักดิ์สูง คลังเก็บอาวุธ ท้องพระคลัง 
สวนสัตว์ โรงกษาปณ์หลวง หอเก็บเอกสาร หอดูดาว และเมื่อปี ค.ศ. 1303 เป็นต้นมาก็
เปลี่ยนเป็นที่เก็บรักษามงกุฎและเครื่องราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร จากนั้นถ่ายรูป
กับสะพานทาวเวอร์บริดจ์ Tower Bridge สะพานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุง
ลอนดอน เป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกันเป็นหอคอยคู่ จึงทำให้สะพานแห่งนี้



มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานหอคอยสีขาว-ฟ้า จนกระทั่งถึงท่าเรือลอนดอนอายส์ให้
ท่านแวะถ่ายรูปกับลอนดอนอายส์ London Eye ชิงช้าสวรรค์ที่สามารถชมวิวกรุง
ลอนดอนได้แบบ360องศาและเป็นสัญลักษณ์แห่งสหัสวรรษของอังกฤษ หรือที่รู้จักในชื่อ
มิลเลเนียมวีล Millennium Wheel ตั้งอยู่ริมฝั่งทางใต้ของแม่น้ำเทมส์เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก จากนั้นให้เวลา
ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด  Oxford Street ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของ
ลอนดอนที่ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์  เซลฟ
ริดจจ์ และห้างอื่นๆ อีกมากมาย และเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ระลึก 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย ณ ร้าน Papaya Tree Thai Restaurant 
กับเมนูสุดฮิป ต้มยำกุ้ง, เขียวหวานไก่, กระเพราหมู, ปลาค็อดกับซอสหวานหวาน 
เป็นต้น 

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hotel Hilton London Kensington หรือ
ระดับเทียบเท่า 
 

วันที่เก้า ลอนดอน (อิสระเต็มวัน) 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน (อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัย ไม่มีรถโค้ชให้บริการ) 
 ท่านสามารถเดินเล่นบริเวณโรงแรมหรือเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าในบริเวณใกล้เคียง 

หรือเลือกแพ็คเก็จการท่องเที่ยวเพ่ิมเติมภายในมหานครลอนดอน    

- พิพิธภัณฑ์อังกฤษ British Museum ตั้งอยู่ในย่านบลูมส์บรีของลอนดอน  เป็น
สถาบันสาธารณ ะที่ ตั้ งขึ้ น เพื่ ออุทิ ศ ให้ แก่ ประวัติ ศาสตร์มุนษย์ , ศิลปะ  และ
วัฒนธรรม เป็นแหล่งของสะสมถาวรของพิพิธภัณฑ์มีจำนวนราวแปดล้านชิ้นและเป็น
หนึ่ งในพิพิ ธภัณฑ์ที่ มีของสะสมมากที่ สุด ในโลก  และครอบคลุมมากที่ สุด ใน
ประวัติศาสตร์ ซึ่งได้มาจากการเก็บรวบรวมนับตั้งแต่สมัยของจักรวรรดิอังกฤษ เป็นต้น
มา ทำให้พิพิธภัณฑ์สามารถบอกเล่าความเป็นมาของมนุษยชาติได้ตั้งแต่อดีต 

- พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ  เป็นสถานที่ที่แสดงถึงความหลากหลาย ทั้ง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กีฏวิทยา และสัตววิทยา และมีประวัติศาสตร์ที่
ยิ่งใหญ่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงอีก
หนึ่งของโลก  ภายในมีการจัดนิทรรศการโครงกระดูกไดโนเสาร์หรือโครงกระดูกปลวาฬ
สีน้ำเงิน  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Bloomsbury&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_largest_art_museums&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


- ตลาด Portobello ขึ้นชื่อในเรื่องของเสื้อผ้ามือสอง ของสะสม ของเก่า ผักผลไม้และ
อาหารอร่อยมากมายหลายชนิด ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มักจะไม่พลาดที่จะแวะมาช้
อปปิ้งที่ตลาดแห่งนี้เช่นกัน และด้วยตึกอาคาร ร้านค้าที่มีความแปลกตา จึงทำให้ตลาด
แห่งนี้ยิ่งดูมีเสน่ห์และน่าหลงใหลมากขึ้น ทั้งยังเคยถูกใช้เป็นฉากหนังของภาพยนตร์
เรื่อง Notting Hill อีกด้วย  

- Piccadilly Circus สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความดึงดูดและน่าสนใจ โดยเป็นจุดรวมของ
แหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยแสงสีและความบันเทิง ซึ่งจะทำให้คุณสัมผัสได้ถึงความ
คึกคักและมีชีวิตชีวาแบบที่คุณจะต้องประทับใจ ทั้งยังเป็นจุดรวมของถนนหลายสายที่
จะนำไปสู่สถานที่สำคัญอีกมากมายหลายแห่ง เช่น จัตุรัสทราฟัลการ์ เลสเตอร์สแควร์
และไชน่าทาวน์ เป็นต้น โดยทั้งนี้ พิคคาดิลลี เซอร์คัส ก็เหมาะกับคนที่ชอบท่องเที่ยว
ท่ามกลางแสงสีและความครืน้เครงที่สุด 

- Houses of Parliament ตึกรัฐสภาที่ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำเทมส์ ก็เป็นอีกหนึ่ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะไม่พลาดเช่นกัน เพราะที่ นี่มักจะมีการ
จัดกิจกรรมสนุกๆ ให้คุณได้ตื่นตาตื่นใจกันอยู่ เสมอ รวมถึงมีการออกแบบด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยวิกตอเรียที่หาชมได้ยากอีกด้วย ซึ่งหากเข้าไปภายใน
อาคารก็จะพบว่ามีความกว้างขวางมาก โดยมีห้องมากถึง 1100 ห้องและมี 100 บันได
เลยทีเดียว 

- Camden Market ตลาดแคมเดน สำหรับขาช้อปไม่ควรพลาดกับตลาดแคมเดน ซึ่ง
ตลาดแห่งนี้เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ทั้งร้านอาหาร ร้านขายเสื้อผ้าเคร่ืองประดับ งาน
หัตถกรรมและอื่นๆ ที่จะทำให้คุณได้ช้อปกันแบบจุใจ สามารถหาของฝาก และยังมี
บริการท่องเที่ยวทางเรือไปตามลำคลองที่จะช่วยสร้างความผ่อนคลายได้ดีอีกด้วย 

จากนั้น อิสระเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว ดาว Hotel Hilton London Kensington หรือระดับ
เทียบเท่า 

 

วันที่สิบ ลอนดอน - ฮีทโทรว์ 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลา

สมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ 
11.50 น. นำท่ านออกเดินทางจากสนามบินฮีท โทรว์  โดยสายการบิน  Thai Airways 

International เที่ยวบินที่ TG-911 

https://www.talontiew.com/portobello-market/
https://www.talontiew.com/piccadilly-circus/
https://www.talontiew.com/houses-of-parliament-london/
https://www.talontiew.com/camden-market-london/


** กำหนดการเดินทาง 30 มี.ค.และเดือน เม.ย. เวลาเดินทางออกจากสนามบินฮีทโทรว์ เปลี่ยนเป็น 
12.30 น. และจะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 06.00 น.** 
 

วันที่สิบเอ็ด สุวรรณภูมิ 

 
06.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..  

**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการ
เดินทางแต่ละ กำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน 
เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยน
ฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์
อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  และหากที่พักตามรายการไม่ได้รับการ
ยืนยัน บริษัทฯ ขอทำการเปลี่ยนโรงแรมที่พักในระดับเดียวกันหรือเมืองใกล้เคียงให้  ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ 

 
อัตราค่าบริการ 14 - 24 ก.พ. / 21 - 31 มี .ค. 2565 / 4 - 14 เม .ย . / 25 เม .ย . -         

5 พ.ค. 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 

ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าและบริการด้านเอกสารและการนัดหมาย ท่านละ 5,900 บาท 
ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร ์
 

Charming ENGLAND 11D 8N -TG ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. 65 

ผู้ใหญ่ (ท่านละ) 99,900 101,900 
ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวเพ่ิม (ท่านละ) 18,900 23,900 
ราคาไม่รวมตั๋วโดยสาร สำหรับท่านที่ตั๋วโดยสารอยู่
แล้วและต้องการร่วมเดินทางพร้อมคณะ (ท่านละ)  

64,900 70,500 



*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บ
เพ่ิมเติมภายหลัง *** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 

• อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**
ตามข้อกำหนดและเง่ือนไขของบริษัทฯและจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 

• เนื่องจากอัตราค่าบริการที่ไม่รวมตั๋วโดยสาร ดังนั้นการสอบถามราคาตั๋ว ขึ้นอยู่กับกำหนดการเดินทาง
และจำนวนที่นั่งที่เป็นไปได้ในการสำรองและได้รับการยืนยัน (Confirmed) และเง่ือนไขของตั๋วโดยสาร
ขึ้นอยู่กับการกำหนดของสายการบินเป็นสำคัญ 

กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทาง
บริษัททัวร์  กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่า
พร้อมคณะได้  

***การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-21 วันทำการ ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไป
แสดงตัวด้วยตัวเองและได้รับการสแกนนิ้วมือจากศูนย์รับคำร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่ง
รายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้
ครบเพื่อทำการนัดหมาย ** 
 
อัตรานี้รวมบริการ 

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง สุวรรณภูมิ-ฮีทโทรว์-สุวรรณภูมิ ชั้นประหยัด 

• ค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคำนวนจาก
วันที่จองและออกตั๋วโดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของ
สายการบิน 

• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง 
(Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่า
พักเดี่ยวเพ่ิม  

• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจาก
กรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 



• ค่าทิปบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถรวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางด้วยตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (ทั้งนี้
เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน) 
 

อัตรานี้ไม่รวมบริการ 

• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด  

• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 

• ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าและบริการด้านเอกสารและการนัดหมายยื่นวีซ่า ท่านละ 5,900 
บาท (โดยเรียกเก็บพร้อมค่ามัดจำทัวร์) 

• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแล
กระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองเพ่ือป้องกันการสูญหาย 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง ค่าโทรศัพท์  ค่า
ซักรีด ฯลฯ 

• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 

• ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึกและไม่มีแจกน้ำดื่มในระหว่างทัวร์ ยกเว้นน้ำดื่มระหว่างมื้อ
อาหาร อาทิ มื้อกลางวันและค่ำที่กำหนดไว้ในรายการทัวร์ 

• สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการ
ให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)   

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ 
ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่
นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่
นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test หรือ ATK ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย โดยต้องตรวจภายใน 
2 วันก่อนเดินทางเข้าอังกฤษ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อน
เดินทาง 



• ค่าธรรมเนียมจองการตรวจหาเช้ือโควิด แบบ PCR-test เพ่ือใช้ตรวจในวันที่ 2 เมื่อเดินทางถึงอังกฤษ 
https://www.gov.uk/find-travel-test-provider โดยต้องจองการตรวจล่วงหน้าประมาณ 1 
สัปดาห์ก่อนออกเดินทาง เนื่องจากต้องระบุเลขที่อ้างอิงการจองใน Passenger Locator Form โดย
ต้องสั่งซื้อจากบริษัทที่รัฐบาลอังกฤษกำหนด  

• ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass โดยต้องลงทะเบียน
อ อ น ไ ล น์ ใ น ร ะ บ บ  Thailand Pass ล่ ว ง ห น้ า อ ย่ า ง น้ อ ย  7 วั น ก่ อ น วั น เดิ น ท า ง 
https://tp.consular.go.th/ 

• ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนออนไลน์ Passenger Locator Form ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนออก
เดินทาง เพื่อรับ QR Code พร้อมแสดงเอกสารยืนยันว่าได้ลงทะเบียนแล้วต่อสายการบินและ
เจ้ า ห น้ า ที่ ต ร ว จ ค น เข้ า เมื อ ง อั ง ก ฤ ษ  โ ด ย ส า ม า ร ถ ล ง ท ะ เบี ย น ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk 

• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport 

• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วัน เมื่อ
เดินทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทาง
ภาครัฐเป็นสำคัญ) 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) 
 

การชำระเงิน 
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจอง

ทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนวันที่นำเที่ยว 
 
การยกเลิก 
1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดย

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน , 
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่า
ทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสาร
เคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

https://www.gov.uk/find-travel-test-provider
https://tp.consular.go.th/
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk


3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทั้งหมด 

4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่
พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวก
ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมี
เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจาก
ต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ
สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ
ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่า
จำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่ง
จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด 
รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการนำ
สิ่งของต้องห้ามเข้าสู่อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
อาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืน
ฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจำลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและ
ลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่สัตว์/
สเปรย์กรด, แก๊สน้ำตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุก
ชนิด, กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือสำหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลาย



แปลม, ดาบ/กระบี่, แชลงหรือตะขอเกี่ยวสินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เล่ือย, 
เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้
ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ำสำหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/
สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดและ/
หรือภายใต้การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัย
คุกคามของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.
2563)   

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
กำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน 

o ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการ
ความช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้ง
ทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เร่ิมจองทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้าน
โภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ 
จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจาก
สุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแล
เป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทาง
ดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจอง
ผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับ
รายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่
ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ 
ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิด
เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 



ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้
ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 
ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน  และบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 
เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต 

และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน 

5. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต 
และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน 

 

ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร ์

ขั้นตอน 1 

ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ที่ยังไม่หมดอายุ และ
จะต้องมีอายุไม่ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และกรอก
ฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิ่มเติม เมื่อทางบริษัทฯ ได้เอกสารครบทุกท่านที่เดินทาง
แล้ว จะเร่ิมดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ประเทศปลายทางกำหนด 

ขั้นตอน 2 
ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการนัดหมายการทำวีซ่าโดยละเอียด เพื่อทาง
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการนัดหมายยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบื้องต้นที่จำเป็น
สำหรับการทำนัดหมาย 

ขั้นตอน 3 
ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน 
เพ่ือที่ทางบริษัทจะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์ 

 
 
 
 



เงื่อนไขการได้รับวัคซีนที่ครบโดสแล้ว และเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ 

AstraZeneca เข้าประเทศอังกฤษได้ ไม่ต้องกักตัว 
Pfizer เข้าประเทศอังกฤษได้ ไม่ต้องกักตัว 
Moderna เข้าประเทศอังกฤษได้ ไม่ต้องกักตัว 
Moderna Takeda เข้าประเทศอังกฤษได้ ไม่ต้องกักตัว 
Vaxzevria เข้าประเทศอังกฤษได้ ไม่ต้องกักตัว 
Johnson &Johnson เข้าประเทศอังกฤษได้ ไม่ต้องกักตัว 
Covishield เข้าประเทศอังกฤษได้ ไม่ต้องกักตัว 
Sinovac เข้าประเทศอังกฤษได้ กักตัว 10 วัน 
Shinopharm เข้าประเทศอังกฤษได้ กักตัว 10 วัน 
Sinovac+AstraZeneca เข้าประเทศอังกฤษได้ กักตัว 10 วัน 

ไม่ได้รับวัคซีน 

เข้าประเทศอังกฤษได้ กักตัว 10 วัน ตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางไม่
น้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 

วันที่ 2 ของการกักตัวเมื่อเดินทางเข้าอังกฤษ ตรวจ PCR-test 
วันที่ 8 ของการกักตัวเมื่อเดินทางเข้าอังกฤษ ตรวจ PCR-test 

** เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินทางและการประกาศจากภาครัฐ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอังกฤษ 
ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 20 วันทำการ 

เอกสารในการขอวีซ่า  (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วนัก่อนวันเดินทาง) 
 

ก ารยื่ น วี ซ่ า อั งก ฤ ษ  ทุ ก ท่ าน ต้ อ งแสด งตั วทุ ก ค รั้ งที่ มี ก า ร เดิ น ท าง เพื่ อ ส แก น                        
ลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่น VFS UK 
 

 ***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทูตอังกฤษไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มหนังสือเดินทางระหว่างที่สถานทตูพิจารณาวีซ่า 

แต่สามารถให้ดึงเล่มในวันยื่นได้ แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมตามทีศู่นย์ยื่นวีซ่าเรียก
เก็บ  

2. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองใน
ประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 

3. การแปลเอกสารจะต้องแปลจากศูนย์แปล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ขึ้นอยู่กับเอกสารของแต่ละ
ท่าน ค่าแปลสามารถตรวจสอบกับบริษัททัวร์ได้ หรือผู้เดินทางสามารถแนบฉบับแปลจาก
ศูนย์แปลมาได้เช่นกัน (กรณีที่มีเอกสารที่ต้องแปล) 

4. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะ
ช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น 

หมายเหตุ  กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทาง เดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน 
 
o หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

- โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หาก
นับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือ
เดินทาง  

- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   

- หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทาง
ของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนคำร้องขอวีซ่า  

- ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย 
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  

 



o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า  (ไม่จำเป็นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ที่
ศูนย์ยื่นได้เลยเพือนำลงระบบส่งสถานทูต) 
 

o สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี  

- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ  

- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติ
บัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 

 
o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
o สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
o สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตรา

ประทับ 
o สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสาร

พร้อมตราประทับ 
o สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
 
o หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมี
รายละเอียดการเข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวัน
ยื่นวีซ่า เป็นต้น 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) 
โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือองค์กร 
พร้อมใบลาและสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวันยื่นวีซ่า 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ 
สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปล
เป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   

• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนา
ทะเบียนสมรส+ฉบับแปลภาษาอังกฤษ จากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 



• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนา
ทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   
หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดย
มิได้จดทะเบียน     

- กรณีท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงาน
และหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์
อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็น
ความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการย่ืนคำร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจาก
สถาบัน  เป็น 
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวันยื่นวีซ่า เป็นต้น 

o หลักฐานการเงิน   

- ใช้ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสำเนา 
ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า พร้อมสำเนาหน้า
บัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี  

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อม
กับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น 
บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น 

- หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขที่บัญชีเดียวกับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่นำมา
แสดง 

- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรอง
จากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุ
ความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย  อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมี
การเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองธนาคาร 1 ฉบับ และทำ
จดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 



*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา  

 
o กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย 
กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของ
มารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย 
กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของ
บิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชี้แจงระบุความสัมพันธ์กับผู้ปกครองที่ไป
ด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่าและมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสาร
พร้อมตราประทับ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น

เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหาก
ต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวเช่นกัน 



*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง
สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของ
บริษัทฯ 

*** เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดย
ทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้
ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำ
หนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของ
สถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือ
ผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก          

         
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
กรอกข้อมูลตามความจรงิเบื้องต้น สำหรับการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ 

กรุณากรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษเท่านั้น 
 กรุณาอย่าเว้นว่างไว้ เฉยๆ เพราะข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นข้อมูลที่ ถูกนำไปกรอกลง 
Application Online เมื่อทำการ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดังนั้น
ขอให้แจ้งตามความเป็นจริงที่สุดของผู้สมัครแต่ละบุคคล มิเช่นนั้นอาจถูก black list หรือ
เสียเวลาในการทำนัดหมายใหม่หรือมาอีกคร้ังรวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่อีกคร้ัง 
 
 
 
 
 
 

 



1.  ชื่อ - สกุล .............................................................................................................................................. 
 
 ชื่อ - สกุลเดิมหรืออื่นๆที่เคยใช้หรือกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือก่อนแต่งงาน ........................................ 
..................................................................................................................................................................... 
 
2.  มีหนังสือเดินทางเล่มเก่าหรือไม่   ........ไม่มี   ......... มี (โปรดระบุรายละเอียด)  

หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า .............................................................................. 
วันที่ออกหนังสือเดินทาง .................................... วันหมดอายุ .................................... 
 

3.  สถานภาพ   ........ โสด   ........ แตง่งานจดทะเบียน    ........ แตง่งานไม่จดทะเบียน   
........ หย่า   ........ หม้าย  
    

4.  ชื่อ - สกุล คู่สมรส ................................................. นามสกุลก่อนแต่งงาน ........................................  
วัน - เดือน - ปีเกิดคู่สมรส  .................................... สถานที่เกิด ..............................  
เดินทางด้วยกันหรือไม่ ........................................... 
ชื่อบุตร 1. ชื่อ .................................................................................................................................. 
    วัน - เดือน - ปีเกิด ................................................ สถานที่เกิด .....................................................  

เดินทางด้วยกันหรือไม่ .............................................. 
ชื่อบุตร 2. ชื่อ .................................................................................................................................. 
    วัน - เดือน - ปีเกิด ................................................ สถานที่เกิด .....................................................  

เดินทางด้วยกันหรือไม่ .............................................. 
ชื่อบุตร 3. ชื่อ .................................................................................................................................. 
    วัน - เดือน - ปีเกิด ................................................ สถานที่เกิด .....................................................  

เดินทางด้วยกันหรือไม่ .............................................. 
ชื่อบุตร 4. ชื่อ .................................................................................................................................. 
    วัน - เดือน - ปีเกิด ................................................ สถานที่เกิด .....................................................  

เดินทางด้วยกันหรือไม่ .............................................. 
 

5.  ที่อยู่ปัจจุบัน  ........................................................................................................................................ 
 .............................................................................  รหัสไปรษณีย์ ........................ ................... 
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน .......................................................................................................................... 



 ..............................................................................  รหัสไปรษณีย์ ......................... ................. 
     โทรศัพท์บ้าน ...................................................... โทรศัพท์มือถือ .....................................................  
 อาศัยอยู่มากี่ปี ...............................................  E-Mail …...............................…….………….……………… 
 ............. บ้านตนเอง ............. อาศัยอยู่กับครอบครัว  ............. บ้านเช่า    
 .............อื่นๆ โปรดระบุ  ...................................................... ..............................................  
 
6.  ชื่ อ สถานที่ ท ำงาน  .............................................................................. .......................  
 (ชี้แจงเกี่ยวกับกิจการที่ทำ หรือสินค้าที่ขายว่าเกี่ยวกับประเภทไหน ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของกิจการหรือ
ลูกจ้าง) ........................................................................................................................................................ 

ที่อยู่สถานที่ทำงาน ............................................................................................................................... 
 ..................................................................................  รหัสไปรษณีย์ ................................................... 
 โทรศัพท์ .......................................................... หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ......................................... 

ตำแหน่งหน้าที่  ....................................................................................................................................  
ลักษณะงานที่ดูแลอยู่ ...........................................................................................................................  
วันที่เข้าทำงาน / วันเร่ิมเข้าศึกษา ............................................  เงินเดือน .........................................  
กรณีศึกษาอยู่ / สถานที่ศึกษา ......................................ที่อยู่สถานศึกษา ............................................ 
............................................................................................................................................................... 
ศึกษาระดับชั้น / หลักสูตร ...................................................................................................................   

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ..............................................................................................................  
สาขา /ภาควิชา ................................................................................................................................ 

 
7.  ค่าใช้จ่ายครอบครัวต่อเดือน ............... ........ ให้ครอบครัว+ภรรยา+ลูก ..... .....................  
 
8 .  ท่ า น มี เ งิ น อ อ ม ห รื อ ไ ม่   . . . . . . . .  ไ ม่ มี    . . . . . . . .  มี   โ ป ร ด ร ะ บุ  . . . . . . . . . . . .  
 (ถ้ ามี  กรุณ ากรอกให้ เรียบร้อยเนื่ องจากจะต้องนำไปเป็ นข้อมูล ในการกรอกออนไลน์ )  
 ออมทรัพย์ ธนาคารอะไร ................................................................. เท่าไหร่ ...................................... 
     ฝากประจำ ธนาคารอะไร ........................................................ เท่าไหร่ ................................................ 
 หุ้นหรือหลักทรัพย์ ............................................................ เท่าไหร่ ........................................................ 
 
 
 



9.  ชื่อ - นามสกุล บิดา  ................................................................. วัน - เดือน - ปีเกิด ..............................  
     (หากจำไม่ได้ให้แจ้งอายุ) ................................. .. สถานที่ เกิด ............................ ...................  
 ** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ต้องแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปีเกิด และสถานที่เกิดมาตามปกติ จำเป็นต้อง
ใส่ กรุณาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ ** 
ชื่อ - นามสกุล มารดา  ........................................................... วันเดือนปีเกิด ..............................................  
     (หากจำไม่ได้ให้แจ้งอายุ) ................................. สถานที่เกิด .............................................................  
 ** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ต้องแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปีเกิด และสถานที่เกิดมาตามปกติ จำเป็นต้อง
ใส่ กรุณาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ ** 
 
10.  กรณีที่ผู้เดินทางเป็นผุ้มีรายได้น้อย / เป็นบุตร / เป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ / เป็นผู้ที่ต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่าย 
โปรดระบุชื่อ - สกุลผู้รับรองค่าใช้จ่ายและระบุความสัมพันธ์  
 ผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่านคือ ................................................ ความสัมพันธ์ .................. 
 ที่อยู่ผู้รับรองค่าใช้จ่าย ............................................................................................................................ 
 .................................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .......................  
 
11. ท่านเคยได้ขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่   ........ ไม่เคย   ........ เคย  
 (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่) วีซ่าที่ได้ ได้ระหว่างวันที่ ................................. ถึงวนัที่ ...................................  
 เลขหมายวีซ่าที่เคยได้ .............................................................................................................................   
 ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่  ........ ไม่เคย    ........ เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่) 

เข้าประเทศอังกฤษวันที่ ....................................... ออกจากประเทศอังกฤษวันที่ ............................... 
รวมระยะเวลาที่อยู่ในประเทศอังกฤษ กี่วัน .......................    

 จุดประสงค์ที่ เดินทางเข้าประเทศอังกฤษไปทำอะไร ............................... ..........................  
 
12. ท่านเคยเดินทางไปประเทศอะไรบ้าง  
 1. ................................................................................................ 
 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที่ .................................................. 
 2................................................................................................... 
 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที่ .................................................. 
 3. ................................................................................................. 
 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที่ .................................................. 
 4................................................................................................... 
 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที่ .................................................. 



 5.................................................................................................... 
 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที่ .................................................. 
 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที่ .................................................. 
 
13. คุณมีเพื่อน หรือ ลูก ที่เรียนที่ประเทศอังกฤษหรือไม่ ถ้ามี ขอ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทร 
 .............................................................................................................................................................. 
 ที่พักที่อังกฤษ ....................................................................................................................................... 
................................................................................................................. โทร. .......................................... 
 
  

---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดตอ่ 
 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

