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- สมัผสัหนึง่ในส ิง่มหศัจรรยข์องโลกกลุม่หนิสโตนเฮนจ ์(Stonehenge) 
- เขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) 
- เขา้ชม Edinburgh Castle 
- ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสวยงาม แหง่เขตวนิเดอรเ์มยีร ์  
- เขา้ชม Old Trafford Stadium at Manchester 
- อสิระเทีย่วชมพพิธิภณัฑแ์ละยา่นตา่ง ๆ ในกรงุลอนดอน  
- อสิระชอ้ปป้ิง Bicester Village Outlet สดุชคิ 

 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 22721 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
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มาตรการทอ่งเทีย่วองักฤษ ยคุ Covid-19 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งแสดงหลกัฐานการฉดีวคัซนีและผลตรวจหาเชือ้โควดิเป็น ลบ ภายใน 72 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

** ผูเ้ดนิทาง รวมถงึหวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ ฉดีวคัซนีครบแลว้ กอ่นกรุป๊เดนิทาง 14 วนั 
** ใชร้ถบสัคนัใหญ ่49 ทีน่ ัง่ น ัง่สบาย ปลอดภยั เวน้ระยะหา่งระหวา่งเบาะน ัง่ พรอ้มท ัง้ทําความสะอาดและฆา่เชือ้โรคทกุวนั 

** บรกิารเจลแอลกอฮอลลา้งมอืตลอดการเดนิทาง 
** วคัซนีทีไ่ดร้บัการรบัรองหรอือนุมตัจิากของรฐับาลองักฤษ แบบครบโดส (Fully vaccinated) 

 AstraZeneca 

 Pfizer BioNTech 
 Moderna 

 Johnson & Johnson 

 

วนัที ่1 กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ - ลอนดอน (London Gatwick Airport)     (-/-/-) 
10.00 น. คณะพรอ้มกัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ SCOOT พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวก 

14.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวคิ กรุงลอนดอน โดยสายการบิน SCOOT 
เทีย่วบนิที ่TR750  (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 1 มือ้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
20.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวคิ กรุงลอนดอน นําคณะผ่านพธิีการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  

 ทีพ่กั โรงแรม Ibis London Heathrow Airport (หรอืเทยีบเทา่) 

 
วนัที ่2 ลอนดอน - แคมบรดิจ ์- สะพานคณิตศาสตร ์– มหาวทิยาลยัทีม่ชี ือ่เสยีงในแคมบรดิจ ์- แมน่ํา้แคม 

- สะพานแคลร ์- ยอรก์          (B/L/D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารพาทุกทา่นไป ตรวจ ANTIGENT หรอื RT-PCR TEST ณ คลนิคิ ทีร่บัรองโดย

รฐับาล (คา่ใชจ้า่ยไมร่วมในคา่ทวัรค์า่ใชจ้า่ยประมาณ 150 GBP)  
 นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงเคมบรดิจ ์(Cambridge) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอย่างมาก ทัง้ในการเป็น

ศูนย์กลางดา้นการศึกษาและความโดดเด่นของพื้นที่และบรรยากาศโดยรอบ เมืองเคมบริดจ ์
ประกอบดว้ยถนนสายตา่งๆ ทีค่ดเคีย้วและผลงานสถาปัตยกรรมทีง่ดงามมอีะไรมากมายใหค้น้หาตลอด
ทัง้ปี เทีย่วชม สะพานคณิตศาสตร ์(Mathematical Bridge) เป็นสะพานทีม่กีารออกแบบทาง

วศิวกรรมทีซ่บัซอ้นอยา่งผดิปกต ิจงึเป็นทีม่าของชือ่ มหาวทิยาลยัทีม่ชี ือ่เสยีงในแคมบรดิจ ์อาทิ

เชน่ King’s College,Queen’s College,Darwin College แมน่ํา้แคม (River Cam) เป็นแมน้ํ่าสายหลัก

ทีไ่หลผา่นเคมบรดิจท์างตะวันออกของอังกฤษ หลังจากออกจากเคมบรดิจ์ แมน้ํ่าจะไหลไปทางเหนือ

และตะวันออกสู ่ Great Ouseไปทางทศิใตข้อง Ely สะพานแคลร ์(Clare Bridge) สะพานเชือ่ม

ระหวา่งศาลเกา่ของวทิยาลัยแคลรก์ับศาลอนุสรณ์ ซึง่อทุศิในปี 2469 เป็นสะพานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุทีย่ังคง
ใชง้านอยูใ่นเคมบรดิจ ์ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



PLGW02TR 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย มุ่งหนา้สู ่เมอืงยอรก์ (York) เป็นนครที่ยังมีกําแพงเมืองโบราณลอ้มรอบ ยอร์กเป็นเมอืงที่มี

ความสําคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละมบีทบาทมาเกอืบตลอด 2,000 ปีที ่ ก่อตัง้มาและยังเป็นเมอืงที่
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมทีอ่ดุมไปดว้ยเหตุการณ์ทางการเมอืงทีส่ําคัญในประเทศอังกฤษ ยอรก์ถอื
เป็นเมอืงทีม่ ีสถานทีท่อ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตรห์ลายแหง่ ตัง้แตส่มัยอาณาจักรโรมัน เคยไดรั้บรางวัล
เมอืงท่องเทีย่วแหง่ยโุรปเมอืปี 2007 มทัีง้กําแพงเมอืงเกา่แก่และมหาวหิารศลิปะแบบกอธคิ นําท่าน
เทีย่วชม ยอรค์ มนิเซอร ์เดอะ แชปเตอร ์เฮาส ์เดอะ แชมเบิล้ และ Stone Gate  

 
เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

  ทีพ่กั โรงแรม Holiday Inn Express York (หรอืเทยีบเทา่) 
 

วนัที ่3 ยอรก์ - นวิคาสเซลิ อะพอน ไทน ์- เอดนิเบอระ - มหาวหิารเซนตไ์จลส ์- อนสุาวรยีส์กอตต-์ 
รฐัสภาบรสิเบน และถนนจอรจ์ - หอศลิป์ภาพเหมอืนแหง่ชาตสิก็อต   (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เทีย่วชม กาํแพงเมอืงยอรก์ (Ancient city walls) เป็นกําแพงเมอืง ตัง้แตย่คุโรมัน ทีเ่หลอืรอด

มาในสภาพสมบรูณ์ทีส่ดุแหง่หนึง่ ลักษณะของกําแพงจะเป็นสีเ่หลีย่ม ลอ้มเมอืงยอรก์ มยีาวประมาณ 5 

กโิลเมตร โบสถย์อรก์ (York Minister) เป็นโบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุในภาคเหนือของยโุรป โบสถน์ี้เป็น

ทีป่ระทับของอารบ์ชิอปแหง่ยอรก์ เป็นผูท้ีม่อํีานาจอันดับ 3 รองจาก พระมหากษัตรยิ ์และอัครสังฆราช 

เพยีงเทา่น่ัน ตัวโบสถส์รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ถนนแชมเบิล้ (The Shambles street) 

หนึ่งในสถานที่สําคัญทีม่ชี ือ่เสยีงที่สุดของยอร์ก และเป็นถนนชอ้ปป้ิงยุคกลางที่ไดรั้บการอนุรักษ์ไว ้
อยา่งดทีีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป อาคารรอบๆ เป็นอาคารเกา่แกท่ีส่วยงาม และถนนเสน้นี้ยังเป็นสถานทีท่ี่
ใชถ้า่ยทําภาพยนตรช์ือ่ดัง เรือ่งแฮรี ่พอตเตอร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นวิคาสเซลิ อะพอน ไทน ์(Newcastle upon Tyne) เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเล เป็นเมอืงท่าศนูยก์ลาง

การเดนิเรอื และการพาณชิยข์องอังกฤษ และทีม่คีวามสําคัญคอืเป็นจุดเริม่ตน้ของกําแพงประวัตศิาสตร์

ของอังกฤษ ศนูยศ์ลิปะรว่มสมยับอลตกิ (Baltic Center for Contemporary Arts) โรงโมแ่ป้ง

เก่าขนาดใหญ่ตกแต่งภายในสไตล์มินิมอล มีส่วนจัดแสดงผลงานชั่วคราวของศิลปินร่วมสมัย 

สะพานไทน ์(Tyne Bridge) สะพานที่มปีระวัตศิาสตร์มากมาย ชมเรือที่ลอดผ่านสะพานและ

โครงสรา้งเหล็กโคง้ ชืน่ชมทัศนยีภาพของเมอืงและสะพานอืน่ๆ จากจดุทีม่มุมองสวยทีส่ดุบนสะพาน 
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เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางสู ่เมอืงเอดนิเบอระ (Edinburgh) เป็นเมอืงใหญอ่ันดับ 2 ของสก็อตแลนดร์องจากเมอืง
กลาสโกว ์และเป็นเมอืงหลวงของประเทศสก็อตแลนด ์เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมดงึดดู
ผูค้นมากมายมาเยี่ยมชมแห่งนี้ และเอดนิเบอระยังเป็นเมืองที่ไดช้ือ่ว่าเป็น "เมืองเป็นมติรกับเด็ก" 

เนื่องจากภายในเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสําหรับเด็กมากมาย มหาวหิารเซนตไ์จลส ์

(St.Giles Cathedral) เป็นมหาวหิารทีส่วยงามมกีารออกแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธกิทีน่่าทึง่และ

เป็นสถานที่สําคัญในการนมัสการของโบสถ์แห่งสกอตแลนด์ในเอดนิเบอระ อนุสาวรยีส์กอตต ์

(Scott Monument) เป็นอนุสาวรียส์ไตล์โกธกิสไตล์วกิตอเรียสําหรับ เซอร์วอลเตอร์ สก็อตต์

นักเขยีนชาวสก็อต เป็นอนุสาวรยีท์ีใ่หญเ่ป็นอันดับสองทีส่รา้งไวส้ําหรับนักเขยีน รฐัสภาบรสิเบน 

และถนนจอรจ์ (Parliament House and George Street) รัฐสภาในบรสิเบนเป็นสถานทีนั่ดพบ
ของรัฐสภาแห่งควนีสแ์ลนดซ์ ึง่ มสีภานิตบิัญญัต ิแห่งเดยีวคอืสภานิตบิัญญัต ิอาคารนี้เป็นที่ตัง้ของ
รัฐบาลสังคมนยิม แหง่แรกของโลก ในประวัตศิาสตร ์และ ถนนจอรจ์ เป็นถนนสายหลักทีต่ัง้อยูใ่นยา่น

ศนูยก์ลางธรุกจิบรสิเบน หอศลิป์ภาพเหมอืนแหง่ชาตสิก็อต(Scottish National Portrait 

Gallery) เป็นพิพิธภัณฑ์ศลิปะบนถนนควีนเมืองเอดนิเบอระ แกลเลอรีมีคอลเล็กชันภาพเหมือน 
ระดับชาต ินอกจากนีย้ังมคีอลเล็กชันภาพถ่ายแหง่ชาตสิก็อต ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2432 ตัวอาคารเป็น สไตล์
โกธกิหนิทรายสแีดง  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร  

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

  ทีพ่กั โรงแรม Holiday Inn Express City Edinburgh Waterfront (หรอืเทยีบเทา่) 

 
วนัที ่4 เอดนิเบอระ - วนิเดอรเ์มยีร ์- ลอ่งเรอืทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์- แมนเชสเตอร ์  (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเขา้ชม ปราสาทเอดนิเบอระ (Edinburgh Castle) ปราสาทเอดนิเบอระ อันสงา่งามดว้ยทําเล
ทีต่ัง้บนเนนิเขาสงู มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมอืง เคยเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิส์ก๊อต แบ่งเป็น
สว่นตา่งๆ อยา่งน่าชม อาท ิสว่นของป้อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญเ่รยีงราย  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากนัน้มุง่หนา้สู ่เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์ (Windermere) เป็นเมอืงธรรมชาตแิสนสวยรมิทะเลสาบ ตัง้อยู่

ในเขตอทุยานแหง่ชาต ิเลคดสิทรคิ LAKE DISTRICT ถอืเป็นอทุยานแห่งชาต ิและยังเป็นสถานทีท่ีม่ ี
นักทอ่งเทีย่วมาเยอืนมาก ทีส่ดุของประเทศอังกฤษ  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์(Windermere Lake) อทุยานแหง่ชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุของเกาะ

อังกฤษ ซึง่อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนอื และยังเป็นทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในละแวกนี้  
จากนั้นเขา้สู่ เมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เป็นนครและโบโรฮ์ มหานคร ในเทศมณฑล      
เกรเทอรแ์มนเชสเตอร ์ตอนเหนอืของประเทศ  

 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

   ทีพ่กั โรงแรม Holiday Inn Express Manchester (หรอืเทยีบเทา่) 

 
วนัที ่5 อลัเบริต์ สแควร ์- ศาลากลาง - ไชนา่ทาวน ์- เมอืงคารด์ฟิ - มหาวหิารแมนเชสเตอร ์- โอลด์

แทรฟฟอรด์ - สแตรทฟอรด์อพัพอนเอวอน - โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้- บา้นแนช  (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่อลัเบริต์ สแควร ์(Albert Square)เป็นพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ใจกลางเมอืง
แมนเชสเตอร์ โดยเฉพาะในช่วงครสิต์มาสตัง้แต่ปลายเดอืนพฤศจกิายนถงึธันวาคมจะมบีรรยากาศ

คริสต์มาสและคุม้ค่าแก่การชม ศาลากลาง (City Hall) อยู่ใจกลางเมืองไม่ห่างจากจัตุรัส       

อัลเบริต์มากนัก โดยเป็นอาคารทีม่คีวามเกา่เเกเ่เละบอกเลา่เรือ่งราวของเมอืงแมนเชสเตอรไ์ดเ้ป็นอยา่ง

ดแีละ ไชนา่ทาวน ์(China Town) ทีเ่ต็มไปดว้ยสสีนั และรา้นอาหารจนีอร่อยๆ ทีด่ทีีส่ดุในยโุรป 

มหาวหิารแมนเชสเตอร ์(Manchester Cathedral) เป็นโบสถ์ของแองกลกิันสังฆมณฑล

แมนเชสเตอร ์ทีป่ระทับของบชิอปแหง่แมนเชสเตอร ์โบสถแ์หง่นีต้ัง้อยูบ่นถนนวกิตอเรยีในใจกลางเมอืง
แมนเชสเตอร ์ เขา้ชมโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (Old Trafford) เป็นสนามเหยา้ของแมนเชสเตอร์

ยไูนเต็ดในพรเีมยีรล์กี โอลดแ์ทรฟฟอรด์เป็นสนามกฬีาทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในบรรดาสโมสรในสหราช
อาณาจักร และซือ้สนิคา้จากทมี Manchester united 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่สแตรทฟอรด์อพัพอนเอวอน (Stratford Upon Avon) เป็นเมอืงสําคัญดา้น
วรรณกรรมของอังกฤษ เนือ่งจากเป็นบา้นเกดิของวลิเลยีมส ์เช็คสเปียร ์กวเีอกผูย้ ิง่ใหญข่องโลก แหลง่

ทอ่งเทีย่วทีส่ําคัญคอืบา้นเกดิของเช็คสเปียรแ์ละโบสถท์ีฝ่ั่งศพของเขา โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้(Church 

of The Holy Trinity) มักจะเป็นทีรู่จั้กกันในฐานะโบสถศ์ักดิส์ทิธิห์รอืเป็นครสิตจักรเช็คสเปียร์
เนื่องจากเป็นสถานที่ทีม่ชี ือ่เสยีงของการลา้งบาป การแต่งงาน และการฝังศพของวลิเลยีมเช็คสเปียร ์
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บา้นแนช (Nash’s House) เป็นบา้นและสวนของวลิเลยีมเช็คสเปียร์ส ภายหลังไดรั้บการ

ดัดแปลงเป็นพพิธิภัณฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้มุง่หนา้สู ่เมอืงคารด์ฟิ (Cardiff) เมอืงหลวงทีใ่หญ่ทีส่ดุและมปีระชากรมากทีส่ดุของประเทศ
เวลส ์โดยเป็นเมืองที่มีฐานะเป็นนครในสหราชอาณาจักรและใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่  11 ในสหราช
อาณาจักร เป็นเมอืงศนูยก์ลางการคา้  

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

  ทีพ่กั โรงแรม Mercure Cardiff North (หรอืเทยีบเทา่) 

 
วนัที ่6 บาธ - รอยลั เครสเซนต ์ - สะพานพลัทน์ยี ์- โบสถบ์าธ - โรงอาบนํา้โรมนั - อเมซเบอรร์ ี ่– 
 สโตนเฮนจ ์- ลอนดอน          (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่เมอืงบาธ (Bath) เมอืงเกา่แกท่ีม่คีวามสําคัญและรุง่เรอืงตัง้แตย่คุโรมัน เป็นสถานทีอ่าบน้ํา
ของชาวโรมัน เนือ่งจากเป็นเมอืงแหง่น้ําพรุอ้น นําทา่นเขา้ชม โรมันบาธ เป็นสถานทีอ่าบน้ําโบราณอายุ
กวา่สองพันปี ตัง้แตย่คุโรมัน แลว้ชมเมอืงทีส่วยงาม และยา่นการคา้ เลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ  แลว้เดนิทาง
ไปกลับกรุงลอนดอน รอยลั เครสเซนต ์ (Royal Crescent) บา้นเรอืนทีม่เีฉลยีง 30 หลังวาง 

เรียงกันเป็น รูปพระจันทร์เสีย้ว อันกวา้งใหญ่ เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ย ิง่ใหญ่ที่สุดของสถาปัตยกรรม

จอรเ์จยีนทีพ่บในสหราชอาณาจักร สะพานพลัทน์ยี ์(Pulteney Bridge) เป็นสะพานเกา่แกแ่ละ

สวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก และเป็นแลนดม์ารค์สําคัญแห่งหนึง่ของเมอืงบาธ เป็นสถาปัตยกรรม

แบบปัลลาดโีอ โบสถบ์าธ (Cathedral of Bath) เป็นโบสถท์ีม่อีายุตัง้แต่ปี 1499 นับเป็นจุด

ศนูยก์ลางของเมอืง บาธเป็นเมอืงแตไ่มจั่ดวา่เป็นอาสนวหิาร และดา้นยังมหีอ้งใตด้นิเป็นพพิธิภัณฑง์าน

แกะสลักและสิง่ประดษิฐจ์ากโบสถ ์เขา้ชมโรงอาบนํา้โรมนั (Roman Baths) โรงอาบน้ําโบราณ

ขนาดใหญ ่ทีม่อีายกุวา่ 2,000 ปี ถูกสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบพธิทีางศาสนา และยังมสีว่นที่
เป็นสถานทีอ่าบน้ํา เพือ่ใชช้ําระลา้งใหค้วามสะอาดบรสิทุธิ ์และเพือ่บําบัดโรค โดยโรงอาบน้ําของทีน่ี่
อยูตํ่า่กวา่ระดับพืน้ถนนในปัจจบุัน มบีอ่น้ําพรุอ้นธรรมชาตใินอณุหภมูปิระมาณ 46 องศาเซลเซยีส 
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เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอเมซเบอรร์ ี ่ (Amesbury) เป็นเมอืงและตําบลในวลิต์เชยีรป์ระเทศอังกฤษ 
เป็นทีรู่จั้กจากอนุสาวรยีย์คุกอ่นประวัตศิาสตรข์องสโตนเฮนจซ์ ึง่อยูภ่ายในตําบล เมอืงนี้อา้งวา่เป็นนคิม
ที่เก่าแก่ที่สุดในบรเิตนใหญ่ซึง่ถูกตัง้ถิน่ฐานครัง้แรกเมือ่ประมาณ 8820 ปีก่อนครสิตกาล นําท่าน
เดนิทางสู่ สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) นําท่านสัมผัสหนึ่งในสิง่มหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหนิสโตน
เฮนจ์ กลุ่มหนิที่มลีักษณะรูปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่ทราบวัตถุประสงคท์ี่แน่ชัดในยุค 3,500-
4,000 ปีมาแลว้ ท่านจะทึง่กับความสามารถของมนุษยท์ีไ่ดนํ้ากอ้นหนิขนาดใหญน้ํ่าหนักบางกอ้นถงึ 45 
ตันมาวางเรยีงกันเป็นวงกลมไดอ้ยา่งน่ามหัศจรรย ์  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เดนิทางสู ่ เมอืงลอนดอน (London) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของแควน้อังกฤษ และส

หราชอาณาจักร ตัง้อยู่รมิแมน้ํ่าเทมสท์างตะวันออกเฉียงใตข้องแควน้อังกฤษ นอกจากนี้ลอนดอนเป็น
เมอืงที่ใหญ่ที่สุดของทวปียุโรป และเคยเป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป และ ยังเป็นเมอืงที่มี
ศนูยก์ลางทางธรุกจิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

   ทีพ่กั โรงแรม Ibis London Wembley (หรอืเทยีบเทา่) 

 
วนัที ่7 รฐัสภาแหง่สหราชอาณาจกัร - บิก๊เบน - พระราชวงับกักงิแฮม - บา้นเลขที ่10 - ทาวเวอรบ์รดิจ ์

- เดอะชารด์ - ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั        (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ตรวจ RT-PCR เพือ่ออกเอกสารผลตรวจเพือ่ใชใ้นการเดนิทางเทีย่วและกลบัประเทศไทย (คา่
ตรวจ RT-PCR ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัรร์าคาประมาณ 100-150 GBP) 

 นําทุกท่าน ผ่านชม รฐัสภาแห่งสหราชอาณาจกัร (House of Parliament) พระราชวัง     

เวสตม์นิสเตอร ์หรอืทีรู่จั้กกันดใีนปัจจุบันในชือ่อาคารรัฐสภา เป็นพระราชวังทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุในลอนดอน 
มรดกโลก และอาคารทีไ่ดรั้บการยอมรับมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลกพระราชวังแหง่นี้สรา้งขึน้บนทีต่ัง้ของ

วงัในยคุกลาง และอาจเป็นวหิารโรมันทีอ่ทุศิใหก้ับอพอลโล บิก๊เบน (Big Ben) หนึง่ในสัญลักษณ์

ทีรู่จั้กมากทีส่ดุของสหราชอาณาจักร อันทีจ่รงิหอนาฬกิานีช้ ือ่วา่ หอเอลซิาเบธ แตท่กุคนมักจะรูจั้กกันดี
ในชือ่ของ บิ๊กเบน มากกวา่เป็นหอนาฬกิาประจําพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภา

อังกฤษตัง้อยูท่ศิตะวนัออกเฉียงเหนอืของพระราชวัง พระราชวงับกักงิแฮม (Buckingham Pal-

ace) อาคารทีต่ัง้อยูท่ีใ่จกลางของพระราชวงัหลังปัจจุบันนั้นในอดตีเคยเป็นทีต่ัง้ของทาวน์เฮาสท์ีส่รา้ง

เพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของดยกุแหง่บักกงิแฮมในปี 1703 บา้นเลขที ่10 (Downing Street) หรอืที่

รูจั้กกันท่ัวไปวา่ บา้นเลขที ่10 เป็นทีพํ่านักและสํานักงานอยา่งเป็นทางการของขนุคลังเอก และยังเป็น
สํานักงานใหญ่ของรัฐบาลในสมเด็จพระบรมราชนิีนาถ อกีทัง้ยังเป็นทีพํ่านักของนายกรัฐมนตรีแห่งส

หราชอาณาจักร ผูซ้ ึง่ปัจจุบันไดถ้อืวา่ดํารงตําแหน่งขนุคลังเอกแหง่ราชสมบัตไิปดว้ย ผา่นชมทาว

เวอรบ์รดิจ ์(Tower Bridge) เป็นสะพานแบบผสมผสานบาสคลูกับสะพานแขวนในลอนดอน สรา้ง
ขึน้ เพือ่ขา้มแมน้ํ่าเทมส ์และเป็นสญัลักษณ์ระดับโลกของเมอืงลอนดอน  

 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
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บา่ย นําทกุทา่นไป ไนทบ์รดิจ ์(Knightsbridge) ถนนสายนี้เป็นแหลง่รวมสถานทีช่อ้ปป้ิงมากมาย ทัง้

รา้นคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดัง อยา่งยา่นชอ้ปป้ิง Oxford street ถนนชอ้ปป้ิงสดุชคิทีใ่หญท่ีส่ดุใจกลางกรุง
ลอนดอนสวรรคข์องนักชอ้ป ดว้ยรา้นคา้ทีม่มีากกวา่ 300 รา้น ทีม่ตีัง้แตส่นิคา้แบรนดเ์นม ไปจนถงึสนิคา้
อารต์ๆ โนเนม พ่วงดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดัง รวมทัง้ยังมกีารลดราคาสนิคา้อยู่บ่อยๆ อย่าง Deben-
hams และหา้งสรรพสนิคา้สดุหรูอยา่ง หา้งแฮรร์อด (Harrods) แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม ทัง้กระเป๋า 
น้ําหอม นาฬกิา เครือ่งประดับ และสนิคา้อืน่ ๆ อกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิง ถนนสายเดยีวกันนี้
ทา่นยังจะไดพ้บกับ Harvey Nichols รวมถงึดไีซนเ์นอรเ์จา้ของแฟชัน่ดังบนถนน Sloane ซึง่ก็เหมาะกับ
คนทีกํ่าลังมองหาสนิคา้แบรนดห์รูหราและแฟชั่นอนิเทรนดท์ีเ่พิง่จะขึน้เวทแีฟชั่นเป็นทีส่ดุ แถมบรรดา
หา้งรา้นตา่งๆ ก็ลว้นมกีารออกแบบตกแตง่ไดอ้ยา่งสวยงาม **ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดอ้สิระตามอัธยาศัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

***อสิระอาหารคํา่ เพือ่ใหท้า่นใชช้วีติแบบชาวลอนดอนอยา่งแทจ้รงิ*** 

   ทีพ่กั โรงแรม Ibis London Wembley (หรอืเทยีบเทา่) 

 
วนัที ่8 ลอนดอน - เบอรต์นั ออน เดอะ วอเทอร ์- ไบเซสเตอรว์ลิเลจ - ทา่อากาศยานลอนดอนแกตวคิ 

             (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบอรต์นั ออน เดอะวอเตอร ์(BOURTON ON THE WATER) หมูบ่า้นรมิน้ํา
ทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ เวนสิ แหง่ COTSWOLDS มสีะพานสรา้งขา้มแมน้ํ่า WINDRUSH ซึง่ไหลผา่น
ใจกลางเมือง ธารน้ําใสลอ้มรอบหมู่บา้นชนบทพื้นเมืองของอังกฤษ บริเวณโดยรอบเต็มไปดว้ย 
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ สวนสาธารณะที่เขยีวชอุ่มสรา้งความประทับใจใหก้ับผูค้น
ทีม่าเยอืนทกุเพศทกุวยั 
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เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเดนิทางสู ่ไบเซสเตอรว์ลิเลจ (Bicester Village Outlet) อสิระใหท้่านช็อปป้ิงจุใจ มี

หลากหลายแบรนดด์ังใหท้า่นใหเ้ลอืกสรร อาท ิเชน่ Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Ze-
gna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Ve-
neta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
18.00 น.  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวคิ กรุงลอนดอน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการ

เดนิทางและสมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
22.05 น. บนิลัดฟ้าสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT  

เทีย่วบนิที ่TR751 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 1 มือ้) 
 
วนัที ่9 ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ         (-/-/-) 
16.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัคู ่1 หอ้ง 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
(อายไุมเ่กนิ 12 ปี)  

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

 
ไมร่วมคา่วซี่า 

14 – 22 เมษายน 2565 สงกรานต*์* 70,899 70,899 12,190 เร ิม่ตน้ 7,000 

8 – 16 พฤษภาคม 2565 วสิาขบูชา** 69,899 69,899 12,190 เร ิม่ตน้ 7,000 

12 – 20 มถิุนายน 2565 66,888 66,888 12,190 เร ิม่ตน้ 7,000 

11 – 19 สงิหาคม 2565 วนัแม*่* 70,899 70,899 12,190 เร ิม่ตน้ 7,000 

11 – 19 กนัยายน 2565 66,888 66,888 12,190 เร ิม่ตน้ 7,000 

6 – 14 ตลุาคม 2565 

วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9*** 
66,888 66,888 12,190 เร ิม่ตน้ 7,000 

20 – 28 ตลุาคม 2565 วนัปิยะมหาราช* 69,899 69,899 12,190 เร ิม่ตน้ 7,000 

 
** อัตรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศอังกฤษ ทา่นละ เริม่ตน้ประมาณ 7,000 บาท สําหรับการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ 
จําเป็นตอ้งนําสง่หนังสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 30 วันทําการ (บางกรณีอาจไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับจํานวน
ของผูส้มัครในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดังกลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใช ้

ระหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจําเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมัครของทา่น และ สง่หนังสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วันทําการ เป็นอยา่ง
นอ้ย ในลําดับตอ่ไป จากนัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวันเดนิทางไมเ่พยีงพอสําหรับยืน่วซีา่ครัง้ใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทกุกรณี 

และ หากทา่นใหท้างบรษัิทดําเนนิการขอวซีา่ให ้รวมไปถงึ กรณีทีท่า่นขอเอกสารจากทางบรษัิทไปเพือ่ดําเนนิการขอวซีา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดรั้บวซีา่
เรยีบรอ้ย ท่านจะไมส่ามารถยกเลกิทัวรไ์ดท้กุกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วัน ก็ตาม ** 

 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 90 GBP/ทรปิ/ทา่น 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิหรอื
เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้ 
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ 
ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น

คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 
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 เง ือ่นไขการออกเดนิทางในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้กําหนดใหม้ผีู ้

เดนิทาง ข ัน้ตํา่ 20 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีกํ่าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง 
หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 
 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นการ

เดนิทางได ้ไม่วา่จะเกดิเหตุการณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปน ัน้ประกอบจากตวัเลขการ

จองการเดนิทางของท่าน หากท่านถอนตวัออก ทําใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจทําใหก้รุ๊ปไม่สามารถออก
เดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดตาม

จํานวนเงนิของราคาทวัร ์  

 
 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไม่สามารถปรบัเปลีย่นได ้ การชําระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึท่านได้

ยอมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หากทา่นชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจํานวน

ของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิค่าใช้จ่ายทีท่างบรษิทั
เสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวนเงนิมดัจํา ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ 

 
 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกําหนด ไมว่า่เหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไม่

วา่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจาก

รา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จํากดัเรือ่งของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้ว

ผดั และ บะหมีก่ ึง่สําเร็จรูป เท่าน ัน้ กรณีทีท่่านมีความประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผู ้เดนิทางจะตอ้งชําระ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง 

 

 รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศูนยก์ารคา้ ในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จะปิดทําการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรงกบั

วนัอาทติย ์ทางบรษิทัอาจจําเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่

กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี เนือ่งจาก

เงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทางทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามกําหนดการเทา่น ัน้ 

 

 การเดนิทางท่องเทีย่วในทวปียุโรปส่วนใหญ่ จําเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจุด และ อาจเป็นระยะทางที่

คอ่นขา้งไกลจากจุดทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กทา่นเตรยีมรา่งกาย และอุปกรณ์ เช่น รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวก 

และพรอ้มสําหรบัการเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์ูงสุดของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสูงอายุ และ ผูเ้ดนิทางทีใ่ชร้ถเข็น 

ทา่นจําเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย เพือ่คอยดูแลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่

กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง 

โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

  

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
 

 
  

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน้ํามัน (ยกเวน้หากมกีารประกาศปรับขึน้จากทางสายการ
บนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลงั) และเนือ่งจากเป็นตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่น

ของสายการบนิ 

 น้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 1 ใบ น้ําหนักรวมกันไม่เกนิ 20 กโิลกรัม  และกระเป๋าถอืขึน้เครื่อง 1 ใบละไม่เกนิ 7 

กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบ ุ 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) อนึง่ เรื่องของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไม่ยนืยัน หากผูเ้ดนิทางมี

ความประสงคท์ี่จะทราบกรุณาตดิต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ 
เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมี

การแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้า่นทราบวา่บรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดบัเดยีวกนัใหก้บัผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซือ้ประกัน
เพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 คา่ประกันสขุภาพ กรณีตดิโควดิ-19 ในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 2,000,000 บาท ตามสถานพยาบาล
เทา่นัน้ (ไมร่วมการกกัตวัดว้ยตนเอง ตามมาตรการของรัฐฯ ประเทศองักฤษ ทัง้ในโรงแรม หรอืบา้นพัก) 

 

  

 คา่ใชจ้า่ยการตรวจ RT-PCR กอ่นการเดนิทาง 72 ช ัว่โมง (กอ่นออกจากประเทศไทย) 

 คา่ตรวจโควดิ-19 แบบ RT-PCR /2 คร ัง้ ทีป่ระเทศองักฤษ เพือ่ใชผ้ลตรวจในการเดนิทางทอ่งเทีย่วและกลบัประเทศไทย 

(ประมาณ 120 GBP/คน/คร ัง้)  

 คา่โรงแรม AQ/SHA+ 1 คนื และ คา่ใชจ้า่ยการตรวจ RT-PCR หรอื ATK เมือ่เดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ เร ิม่ตน้ทา่นละ 7,000 บาท 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญ่กวา่มาตรฐาน  

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

 ค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร์ ท่านละ 90 GBP/ท่าน/ทรปิ ทัง้นี้ท่าสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น คา่ทปิหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ย
ทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ /คา่มดัจําต ัว๋เครือ่งบนิ (ในกรณีทีอ่อกต ัว๋แลว้) 

 
  

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
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   เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

- การชําระมดัจําและชําระสว่นทีเ่หลอื 
  กรณุาสํารองทีน่ั่งและชําระมดัจํา จํานวน 40,000 บาท ตอ่ทา่น พรอ้มคา่วซี่าเร ิม่ตน้7,000 บาท เพือ่สํารองสทิธิใ์นการเดนิทาง 

และชําระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจํา
โดยทีท่า่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อนัเนือ่งมาจากบรษัิทฯ จําเป็นทีจ่ะตอ้งสํารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิไป

กอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านสํารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว้ กรุณาเตรียม

เอกสารสําหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกตั๋วหรอืคําขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ ใหแ้กพ่นักงานขาย และหากท่านชําระเงนิ
เขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ท่าน ซึง่ทําใหก้รุ๊ป

ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่านล่วงหนา้อย่างนอ้ย 20 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทาง
บรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะไมส่ามารถจัดการล่วงหนา้ได ้เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอล่วงหนา้ และ

บางสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทัง้ทางสนามบนิในไทยและในต่างประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ที่ได ้
โดยตรงก่อนทําการจองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เชน่ ผูท้ี่น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุและผูท้ีม่โีรค

ประจําตัวหรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 
  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืต่างประเทศก็ตาม บรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และ
ขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบว่าทางบรษัิทฯและมัคคุเทศกห์รือหัวหนา้ทัวร์ ไมม่สีทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้สิน้ เพราะอํานาจการตัดสนิใจเป็น

ของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทางบรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีทํ่าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมส่นับสนุนให ้

ลกูคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 
หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 
  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 

บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่่วมเดนิทางพรอ้มคณะ 
    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสาย
การบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 เมือ่ชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการท่องเทีย่วนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดย

อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทัวร ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

 ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เนือ่งจากเป็นการจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการ
พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนั

เนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีการเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณี

อืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิ
มดัจําหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมือง, ประเทศ นัน้แตกต่างกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาให ้
เหมาะสมทีส่ดุ  

 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15-20 วนัทาํการ 

*** ยืน่วซีา่แสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) *** 

 เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็น

ตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลกูคา้กรณุาตรวจสอบรายละเอยีดเอกสารกอ่นยืน่ทกุคร ัง้ 

เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูต่ลอดเวลา** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่
อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง
จะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ
การยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต
อาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์
ตา่งชาตดิว้ย***  

2. หลกัฐานการเงนิ  
2.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใชจ้่ายเอง สําเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารท่ัวไป 
สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายสําเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลูกคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอื
ถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 15 วัน ก่อนวันยืน่วซีา่ และบัญชตีอ้งมคีรบทุก
เดอืน ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีแ้จง  
2.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 
***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีมํา่เสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการนําเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ จะทําให ้
ยอดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้  
2.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

2.2.1 สําเนาสมุดเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้อัพเดทไมเ่กนิ 15 
วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และบัญชีตอ้งมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน ใหข้อเป็น
STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีแ้จง 
2.2.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

***สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชตีดิลบ บัญชฝีากประจํา บัญชกีระแสรายวันบัญชสีหกรณ์ออมทรัพย ์
พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

3. หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 
- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
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- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษา 
อยู ่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

4. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บัตรประชาชน 
- สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

5. เอกสารการไดรั้บวคัซนี Covid-19 (เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอด) 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยมารดา
จะตอ้งคัดหนังสือยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยบดิา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั ้งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสือระบุ
ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้
สงักัด พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด
วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทาง
มาสมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 
8. ในกรณีทีม่เีอกสารเป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษทุกฉบบั จะตอ้งแปลจากรา้นแปลหรอื

ศนูยแ์ปล พรอ้มประทับตราจากรา้นหรอืศนูยแ์ปลเทา่นัน้ ไมส่ามารถใชต้ัวทีแ่ปลเองได ้
(คา่แปลเอกสารไมร่วมในรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูรั้บผดิชอบเอง) 

 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจําต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้) ***

เฉพาะทา่นทีไ่มผ่า่นวซีา่เทา่น ัน้*** 
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แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 
 
โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 
1.ชือ่/นามสกลุ(นาย/นางสาว/นาง/ด.ช./ด.ญ.) ............................................................................................ 
2.วัน-เดอืน-ปีเกดิ .......................................... อาย ุ.................... ปี......... 
สถานทีเ่กดิ ............................... 
3.ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี ................................................................................... 
โปรดระบเุหตทุีเ่ปลีย่น ) ................................................................................... 
4.ทีอ่ยูปั่จจบุนั(ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 
........................................................................................................................ 
...................................................รหัสไปรษณีย.์................... 
อเีมล.์...................................................... 
โทรศัพทบ์า้น ..................................................... มอืถอื ..................................................... 
5.อาชพีปัจจบุนั.............................................. 
วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ตน้ทํางาน..................................ตําแหน่ง.........................................................  
ชือ่สถานทีทํ่างานหรอืรา้นคา้/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ............................................................................................. 
ทีอ่ยู.่..................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์..............โทรศัพทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย..............................................อเีมล์
....................................................... 
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา่ (.....) มา่ย (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา (.....) แยกกนัอยู ่
7. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั กรณุาระบ ุ
ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสมัพันธ.์..............................  
ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสมัพันธ.์.............................. 
ชือ่-นามสกลุ........................................................................ความสมัพันธ.์.............................. 
8.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบุนั ทา่นอาศัยมากีปี่....................................... 
9.ชือ่-นามสกลุของบดิา...............................................................วันเดอืนปีเกดิของบดิา
.......................................................................สถานทีเ่กดิ................................. 
10.ชือ่-นามสกลุของมารดา..........................................................วันเดอืนปีเกดิของมารดา
...................................................................สถานทีเ่กดิ.................................. 
11.รายไดต้อ่เดอืน............................................บาท 
12.รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก......................................................................... 
แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้............................................................................................................ 
13.คา่ใชจ้า่ยของทา่นตอ่เดอืน.........................บาท 
14.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่ง ๆ ตอ่เดอืน...................บาท 
15.ทา่นมหีลกัทรัพยส์ว่นตวันอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบตัร หุน้ หรอือืน่ ๆ กรณุาระบุ
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................. 
16.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่เขา้ประเทศอืน่ ๆนอกเหนอืจากประเทศองักฤษหรอืไม ่
ถา้เคยโปรดระบปุระเทศนัน้และเพราะเหตใุด....................................................................................... 
17.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษหรอืไม.่.....................................ถา้เคย  
เพราะเหตใุด....................................................................................................................................... 
18.ภายใน10ปีทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม…่……………………………………….……………… 
ถา้เคย ไดว้ซีา่ประเภทไหน....................................... 
วันออกวซีา่...........................................................วันหมดอายขูองวซีา่
............................................................................. 
เดนิทางเขา้องักฤษกีค่รัง้..................เมือ่วันที.่....................................................ถงึวันที่ 
......................................... 
19.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส รวมถงึบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชือ่ – นามสกลุ / วันเดอืนปีเกดิ รวมถงึ 
สถานทีเ่กดิดว้ย 
-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 
-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 
-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 
-ชือ่-นามสกลุ..................................วันเดอืนปีเกดิ..................สถานทีเ่กดิ..................เลขหนังสอืเดนิทาง................ 
20.ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้
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เลขพาสปอรต์......................วันออก......................วันหมดอาย.ุ.......................ออกให ้ ณ ประเทศ
............................. 
สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่....................... 
เลขพาสปอรต์......................วันออก.......................วันหมดอาย.ุ......................ออกให ้ณ ประเทศ...................... 
สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่..................... 
เลขพาสปอรต์......................วันออก.......................วันหมดอาย.ุ......................ออกให ้ณ ประเทศ....................... 
สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม.่...................... 
เลขพาสปอรต์.....................วันออก........................วันหมดอาย.ุ......................ออกให ้ณ ประเทศ......................... 
21. ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา 
1.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 
2.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 
3.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 
4.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 
5.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 
6.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 
7.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 
8.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง 
.......................... 
9.ประเทศ........................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 
10.ประเทศ......................วัน เดอืน ปีทีเ่ดนิทางไป..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง........................... 
22.วันเดนิทางไปองักฤษวันที.่.........................................ถงึวันที.่.............................................. 
23.ทีพ่ักในองักฤษ........................................................................... 
ทีอ่ยู.่........................................................................................................................................ 
.....................................................................เบอรโ์ทร........................................................ 
24.บรษัิททีค่ณุทํางาน/บรษัิททําเกีย่วกบัอะไร
.......................................................................................................... 
25.มเีงนิคงเหลอืในบญัชทีัง้หมดเทา่ไหร ่
................................................................................................................. 
 
*** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น *** 
-หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จําเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
-หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการทํางานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการทาํงานของทา่นเป็นภาษาองักฤษ 
ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ตาํแหนง่ของทา่น 
 
หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตวักลาง
และคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 
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หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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