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UK CooL CooL 
 เทีย่วอังกฤษ 9 วัน 7 คืน 

ลอนดอน-แอมส์เบอร์รี่-บาธ-ลิเวอร์พูล-แมนเชสเตอร์ 
เบอร์มงิแฮม-อ๊อกซ์ฟอร์ด-บสิเตอร์ 

ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ชมเมอืงแห่งน ้าแร่โรมันบาธ 
เหล่า FC ถ่ายรูปกับสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดและสนามแอนฟิลด์ 

เที่ยวกรุงลอนดอน แชะชมพระราชวังบัคก้ิงแฮม หอนาฬกิาบิก๊เบน 
ทาวเวอร์บริดจ์ ลอนดอนอาย 

ช้อปป้ิง Bicester Village อิสระเต็มอ่ิมจุใจ ณ มหานครลอนดอน 
พร้อมทานเป็ดย่างต้นต ารับ Four Season  

** บินตรงสูม่หานครลอนดอน ** 

โดยสายการบนิ Scoot Airlines  
 

 

 เร่ิมตน้ 
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บริษทัฯ...ขอแนะน ำรำยกำรเทีย่วแบบองักฤษคลูคลูและมีเวลำช้อปป้ิง ดงัน้ี 

 ลอนดอน มหานครตลอดกาล ทีต่ัง้ของทีส่ าคญัๆ เช่น พระราชวงับัก๊กิ้งแฮม สะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์ หอนาฬกิาบิก๊เบน  
ลอนดอนอายส ์ พพิธิภณัฑอ์งักฤษ  จากนัน้มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนออ็กซฟอรด์ ยา่นชอ้ปป้ิง
ชือ่ดงัของมหานครลอนดอน 

แอมสเ์บอรรี์ ่ ชมสโตนเฮน้จ ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคก่อนประวตัศิาสตร ์ ชมอทิธพิลในอดตีของชาวโรมนัโบราณที ่
เมอืงบาธ  

เบอรมิ์ง่แฮม  ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของเกาะองักฤษ ในเขตเวสตม์ดิแลนด ์เมอืงใหญ่อนัดบัสองรองจากลอนดอน เมอืงทีม่ี
ชือ่เสยีงในดา้นอุตสาหกรรม หรอืไดร้บัฉายาว่าเป็นโรงงานของโลก  

ลิเวอรพ์ลู เมอืงดงัทีท่า่นคุน้ชือ่จากฟุตบอลพรเีมยีรล์ทีีม่สีนามแอนฟิลดเ์ป็นสนามฟุตบอลหลกัของทมีลเิวอรพ์ลู เมอืงที ่
มกีจิกรรมท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก 

แมนเชสเตอร ์ เมอืงอุตสาหกรรมดา้นการทอผา้มาตัง้แต่ศตวรรษที ่16 และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทางธุรกจิการคา้ทีส่ าคญัและ
เป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ชีือ่เสยีงและเป็นเมอืงของสโมสรฟุตบอลชือ่ดงัอย่างแมนเชสเตอรย์ไูนเตด็  

ออ๊กซฟ์อรด์  เรยีกขานกนัว่าเป็นเมอืงแห่งมหาวทิยาลยั ซึง่ชือ่เมอืงตัง้ตามมหาวทิยาลยัระดบัโลกทีรู่จ้กักนัในนามของ
มหาวทิยาลยัอ๊อกซฟ์อรด์   

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  27 มี.ค.-04 เม.ย./ 10-18 เม.ย. / 24 เม.ย.- 02 พ.ค.2565  

   8-16 พ.ค./ 15-23 พ.ค. / 22-30 พ.ค.2565 
 
วนัแรก  สนำมบินสวุรรณภมิู-กรงุลอนดอน (องักฤษ) 
11.30 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าระหวา่งหมายเลข 

6-7 เคาน์เตอรส์ายการบิน Scoot Airlines เคาน์เตอร ์L 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

14.30 น. ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ บินตรงสู่สนามบินแกตวิก Gatwick Airport กรงุลอนดอน ประเทศ
องักฤษ  โดยสายการบิน Scoot Airlines เท่ียวบินท่ี TR-750 (มีบริการอาหารรอ้นและน ้ าดืม่บน
เครือ่งบิน)  **ส าหรบัอาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ต้องช าระเงินซ้ือเพิม่เติม** 

20.05 น. เดินทางถึงสนามบินแกตวิก กรงุลอนดอน น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร หลงัท่ำน
ตรวจรบักระเป๋ำและสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ น ำท่ำนเดนิทางสูม่หานครลอนดอน เมอืงหลวงของ 
สหราชอาณาจกัรและเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในสหภาพยโุรป มปีระชากรกว่า 7.5 ลา้นคน  ถอืเป็น 1 ในเมอืง
ศนูยก์ลางทางดา้นธุรกจิ  การเมอืงและวฒันธรรมของโลก  การสือ่สาร  การบนัเทงิ  แฟชัน่และศลิปะ ซึง่เป็น
ทีย่อมรบัว่ามอีทิธพิลไปทัว่โลก   
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดำว  Atrium Hotel Heathrow หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่อง ลอนดอน-แอมสบ์วัรี-่สโตนเฮ้นจ-์บาธ-ลิเวอรพ์ลู 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองแอมสเ์บอรร่ี์ Amesbury ในเขตทุง่หญำ้แอมสเ์บอรร์ี ่(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 
1.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมเสาหินสโตนเฮ้นจ ์Stonehenge กองหนิประหลำด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก
ในยุคก่อนประวตัศิำสตรม์ำกกวำ่ 4,000 ปีมำแลว้ ทีปั่จจุบนักย็งัไม่สำมำรถสรุปขอ้เทจ็จรงิไดว้ำ่ใครสรำ้ง? 
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เพื่ออะไร? มแีต่กำรวเิครำะหแ์ละคำดเดำ  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองบาธ เมอืงอำบน ้ำแร่ทีม่ ี
อทิธพิลมำตัง้แต่ยุคเรอืงอ ำนำจของอำณำจกัรโรมนัโบรำณ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)   

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง Slug and Lettuce Restaurant  
บ่าย น ำท่ำนชมภายนอกของโรงอาบน ้าแรร่อ้นทีส่รำ้งขึน้มำตัง้แต่ยุคโรมนัโบรำณ โดยมกีำรตกแต่งอย่ำง

งดงำม ปัจจบุนัน ้ำพุรอ้นนี้กย็งัมปีรมิำณนบัลำ้นนบัแสนแกลลอน ดว้ยอุณหภมูริะดบั 45-46 องศำเซลเซยีส 
ซึง่หลกัฐำนบ่อน ้ำพุรอ้นและซำกอำคำรเก่ำแก่ทีห่ลงเหลอือยู่นี้ ท ำใหเ้มอืงบำธไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นเมอืง
มรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกในปี ค.ศ.1987 ซึง่ภำยในเป็นพพิธิภณัฑน์ ้ำแร่รอ้นโรมนั ทีม่ปีระวตักิำรคน้พบ
ทีน่่ำสนใจ ปัจจบุนัเป็นกลุ่มอำคำรส ำคญัของเมอืงคอืบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบ่อน ้ำแร่รอ้นคงิส ์สว่นทีส่องคอื 
บรเิวณวดั และสว่นทีส่ำมคอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิำรใหน้กัท่องเทีย่วหรอืชำวเมอืงใชบ้รกิำรน ้ำแร่ ซึง่มทีัง้สระ
ว่ำยน ้ำ, บ่อน ้ำแร่รอ้น-เยน็, หอ้งอบไอน ้ำ และสว่นทีเ่ป็นเตอรก์ชิบำธ Turkish Bath จำกนัน้น ำทำ่นชมเมอืง
อำคำรบำ้นเรอืนถูกสรำ้งขึน้ในยคุจอรเ์จีย้น ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพำะตวัอกีทัง้อำคำรรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอำคำร
รปูครึง่วงกลมทีม่สีถำปัตยกรรมแปลกตำท ำใหเ้มอืงบำธมเีสน่หไ์ม่น้อย ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงต่อ
สูเ่มืองลิเวอรพ์ลู Liverpool (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) เมอืงทีม่กีจิกรรมท่องเทีย่วทีไ่ดร้บั
ควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกโดยเฉพำะคนทีเ่ป็นสำวกของหงสแ์ดงลเิวอรพ์ลูตอ้งไม่พลำดมำเยอืนเมอืงนี้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี Mayflower Chinese Restaurant 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดำว Crowne Plaza John Lennon Airport หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่าม ลิเวอรพ์ลู-แมนเชสเตอร-์เบอรมิ์งแฮม 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่ำนชมเมอืงลเิวอรพ์ลู แวะถ่ำยรปูกบัมหำวหิำรลเิวอรพ์ลู Liverpool Cathedral วหิำรทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุ

ของเมอืง, อำคำรรอยลัไลเวอร ์Royal Liver Building อำคำรทีม่คีวำมโดดเด่นมำกทีส่ดุของเมอืง ซึง่ดำ้น
บนสดุของอำคำรประดบัดว้ยนกไลเวอร ์2 ตวั ทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุและเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงลเิวอรพ์ลู  
น ำท่ำนแวะถ่ำยรปูกบัอำคำรท่ำเรอืและคลงัสนิคำ้ Albert Dock ทีไ่ดร้บักำรออกแบบอำคำรโดยเจสฮำรท์ลี่
และฟิลปิอำรว์คิ และเปิดใชใ้นปี ค.ศ.1846 สรำ้งดว้ยโครงสรำ้งทีเ่ป็นเหลก็เป็นแห่งแรกๆ ของสมยันัน้โดย
ยดึแนวคดิป้องกนักำรเกดิอคัคภียักบัคลงัสนิคำ้และมกีำรพฒันำจนกลำยเป็นท่ำจอดเรอืขนำดใหญ่ ปัจจุบนั
ยงัเป็นสถำนทีท่ีส่ ำคญัของเมอืงจนไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทำงทะเลจำกองคก์ำรยเูนสโก ้รวมถงึ
ชมควำมงดงำมของอำคำรท่ำเรอืบรเิวณ Port of Liverpool หนึ่งในสถำนทีส่ ำคญัทัง้สำมแห่งของเมอืงลเิวอร์
พลู ทีไ่ดร้บักำรขึน้ทะเบยีนจำกองคก์ำรยเูนสโกเ้ช่นเดยีวกนั อำคำรออกแบบโดย เซอรอ์ำรโ์นวด ์ทอรเ์นอรี ่
และ เอฟบ ีฮอบส ์สรำ้งขึน้ตัง้ปี 1904 จนถงึ ปี 1907 ดว้ยอำคำรคอนกรตีเสรมิเหลก็ ในแบบบำรอ็ค มโีดม
ขนำดใหญ่อยู่บนยอด พรอ้มชมอำคำรทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงคอือำคำรควินำรด์ Cunard Building  
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูส่นามแอนฟิลด ์Anfield Stadium สนำมกฬีำของสโมสรฟุตบอลชื่อดงัอย่ำงลิ
เวอรพ์ลู สนำมฟุตบอลทีเ่ป็นต ำนำนและมชีื่อเสยีงของประเทศองักฤษและเป็นสโมสรทีม่ีชื่อเสยีงโด่งดงัใน
วงกำรฟุตบอลโลก ใหท้่ำนชมภำยนอกและถ่ำยรปูกบัสนำมแอนฟิลดแ์ละใหท้ำ่นไดม้เีวลำเลอืกซือ้สนิคำ้ที ่
Mega Store ส ำหรบัแฟนคลบัของทมีลเิวอรพ์ลู  ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองแมนเชสเตอร ์
Manchester (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงดงัทีเ่ป็นสถานทีต่ัง้ของสโมสรฟุตบอลชื่อกอ้งโลก
อย่างแมนเชอสเตอรย์ไูนเตด็สโมสรทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัเป็นอย่างดใีนการแขง่ขนัฟุตบอลพรเีมยีรล์กี และยงัเป็น
เมอืงใหญ่ทางธุรกจิการคา้ทีส่ าคญัและเป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีม่ชีื่อเสยีง 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี New Emperor Restaurant 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูส่นามโอลดท์ราฟฟอรด์ Old Trafford Stadium สนามกฬีาของสโมสรทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดงั

ในวงการฟุตบอลโลกทีส่รา้งนกัเตะฝีเทา้ยอดเยีย่มของทมีปีศาจแดงแมนเชสเตอรย์ไูนเตด็มาหลายสมยัทีจ่ดั
ไดว้่าเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรทีร่วยทีส่ดุในโลก น าท่านชมภายนอกและถ่ายรปูกบัสนามกฬีาโอลด์
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ทราฟฟอรด์ สนามฟุตบอลชื่อดงัของประเทศองักฤษ และอสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหลากหลายชนิด
จากทมีฟุตบอลดงัทีคุ่ณชื่นชอบจากรา้นคา้ Mega Store ของสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู่เมอืงเบอรมิ์งแฮม  Birmingham ตัง้อยู่ทำงตะวนัตกของเกำะองักฤษในเขต
เวสตม์ดิแลนด ์เมอืงใหญ่อนัดบัสองรองจำกลอนดอนเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดำ้นอุตสำหกรรมหรอืไดร้บั
ฉำยำว่ำเป็นโรงงำนของโลกเน่ืองจำกผลผลติกำรสง่ออกของประเทศและยงัเป็นเมอืงทีม่คีวำมหลำกหลำยใน
ดำ้นวฒันธรรมหลำยเชือ้ชำตแิละอกีทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัทีม่ชีื่อเสยีงอกีหลำยแหง่ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของ
ชำวไทย อำท ิUniversity of Central England, University of Birmingham, Aston University เป็นตน้ (ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Byzantium Tapas Restaurant 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดำว Hotel Park Inn by Radisson หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีสี่ ่  เบอรมิ์งแฮม-ออ๊กซฟ์อรด์-ช้อปป้ิงบิสเตอรวิ์ลเลจ-ลอนดอน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   

น ำท่ำนเดนิทางสูเ่มืองออ็กซฟ์อรด์ Oxford (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง)  เมอืงทีอ่ยูท่างตะวนัออก
เฉียงใตข้องประเทศองักฤษ เป็นเมอืงทีม่คีวามหลากหลายของเชือ้ชาตแิละเตบิโตเรว็มากที่สดุ รวมถงึเป็น
เมอืงทีม่สีถำนทีท่่องเทีย่วทีม่ปีระวตัศิำสตรท์ีย่ำวนำน คนทัว่โลกมกัจะรูจ้กัเมอืงนี้ในฐำนะของ “เมอืงแห่ง
กำรศกึษำ” น ำท่ำนชมสถำนทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัออ็กซฟ์อรด์ University of Oxford ซึง่เป็นมหำวทิยำลยัที่
เก่ำแก่ทีส่ดุในโลกและชมภำยนอกของปรำสำทออ็กซฟ์อรด์ Oxford Castle ปรำสำทขนำดใหญ่ ซึง่เป็น
สถำปัตยกรรมองักฤษในชว่งศตวรรษที ่11-12 ตวัปรำสำทถูกลอ้มรอบดว้ยคนู ้ำกวำ้ง จำกนัน้ผำ่นชม
พพิธิภณัฑศ์ลิปะและโบรำณคด ีAshmolean Museum เป็นพพิธิภณัฑม์หำวทิยำลยัแห่งแรกของโลก และยงั
ไดร้บักำรสถำปนำใหเ้ป็นพพิธิภณัฑป์ระวตัศิำสตรแ์ละวทิยำศำสตร ์และชม Christ Church College
วทิยำลยัทีใ่หญ่และงำมสง่ำทีส่ดุในออ็กซฟ์อรด์ มชีื่อเรยีกกนัง่ายๆ ว่า เดอะเฮา้ส ์ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1525 
วทิยาลยัแหง่นี้อยู่ในเครอืของมหาวทิยาลยัแห่งอ๊อกฟอรด์เช่นกนั จากนัน้น ำชมโบสถซ์ำนตำมำเรยี Santa 
Maria Church โบสถพ์ระแมแ่หง่อสัสมัชญั หรอืเป็นทีรู่จ้กัในชื่อโบสถซ์ำนตำมำเรยี อสิระใหท้่ำนไดเ้กบ็ภำพ
ควำมงดงำม จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่บิสเตอรวิ์ลเลจ Bicester Village (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 30 
นำท)ี ทีต่ัง้ของเอ๊ำทเ์ลต็ขนำดใหญ่และมชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งขององักฤษ น ำท่ำนชมและเลอืกซือ้สนิคำ้แบรนด์
เนมต่ำงๆ ทัง้ขององักฤษและในยุโรป 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  เป็นตน้ (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตาม
อธัยาศยัภายในเอา๊ทเ์ลต็) 
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสูม่หานครลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารด้วยเมนูเป็ดย่างสไตลก์วางตุ้มท่ีมีช่ือเสียงแห่งมหานคร
ลอนดอนกบัซอสลบัสูตรพิเศษของรา้น Four Season Chinese Restaurant 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดำว  Atrium Hotel Heathrow หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่ำ  ลอนดอน-พระรำชวงับคัก้ิงแฮม-หอนำฬิกำบิก๊เบน-ช้อปป้ิงถนนออ๊กซฟ์อรด์  
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   

น ำท่ำนชมมหานครลอนดอน ทีย่ิง่ใหญ่ชมอาคารสถาปัตยกรรมทีง่ดงามของประเทศองักฤษซึง่ใจกลาง
มหานครแห่งนี้ใชเ้ป็นทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์รื่องดงัหลายต่อหลายเรื่องโดยเริม่จำกชมภายนอกและถ่ายรปู
กบัพระราชวงับคัก้ิงแฮม Buckingham Palace ทีป่ระทบัแหง่พระรำชนิีองักฤษ ชมกำรเปลีย่นยำมของ
ทหำรรกัษำพระองคใ์นชุดเครื่องแบบเตม็ยศ สวมหมวกพู่สดี ำแต่จะเปลีย่นเป็นชุดสเีทำในช่วงฤดหูนำว ก่อน
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น ำท่ำนเกบ็ภำพสวยของหอนาฬิกาบ๊ิกเบน Big Ben สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของลอนดอนทีต่ัง้อยู่เคยีงขำ้ง
อำคำรรฐัสภำทีส่วยงำมรมิฝัง่แมน่ ้ำเทมส ์ใกล้ๆ กนัเป็นทีต่ัง้ของมหาวิหารเวสตมิ์นสเตอร ์Westminster 
Abbey เป็นหนึ่งในอำคำรทำงศำสนำทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุของประเทศองักฤษ และเป็นสถำนทีจ่ดัพระรำชพธิี
บรมรำชำภเิษก พธิอีภเิษกสมรส และพระรำชพธิพีระศพมำกมำย ทีน่ี่เป็นโบสถท์ีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกผ่ำนชม
สถำนทีส่ ำคญัต่ำงๆ อำท ิบำ้นเลขที ่10, จตุัรสัทรำฟัลกำร,์ อนุสรณ์แห่งสงครำมทรำฟัลกำรข์องท่ำนลอร์
ดเนลสนั, ย่ำนโซโห ฯลฯ   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี Joy King Lau Restaurant 
บ่าย น าท่านชมภายนอกและถ่ายรปูกบัทาวเวอรอ์อฟลอนดอน Tower of London  เดมิทเีป็นพระราชวงัเดมิ

สรา้งโดยพระเจา้วลิเลยีมที ่1 แห่งองักฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ซึง่แต่เดมิ
หอคอยแห่งนี้เป็นทัง้ป้อมปราการ พระราชวงัและทีข่งัโดยเฉพาะส าหรบันกัโทษทีม่ยีศศกัดิส์งู คลงัเกบ็อาวุธ 
ทอ้งพระคลงั สวนสตัว ์โรงกษาปณ์หลวง หอเกบ็เอกสาร หอดดูาว และเมื่อปี ค.ศ. 1303 เป็นตน้มาก็
เปลีย่นเป็นทีเ่กบ็รกัษามงกุฎและเครื่องราชาภเิษกของสหราชอาณาจกัร จากนัน้ชมและถ่ายรปูกบัสะพาน
ทาวเวอรบ์ริดจ ์Tower Bridge สะพำนทีข่ ึน้ชื่อว่ำเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงลอนดอน เป็นสะพำนยกและ
สะพำนแขวนอยู่รวมกนัเป็นหอคอยคู่ จงึท ำใหส้ะพำนแห่งนี้มชีือ่เรยีกอกีชื่อหนึ่งว่ำ สะพำนหอคอยสขีำว-ฟ้ำ 
และแวะถ่ายรปูกบัลอนดอนอายส ์London Eye ชงิชำ้สวรรคท์ีส่ำมำรถชมววิกรุงลอนดอนไดแ้บบ360
องศำและเป็นสญัลกัษณ์แห่งสหสัวรรษขององักฤษ หรอืทีรู่จ้กัในชื่อมลิเลเนียมวลี Millennium Wheel ตัง้อยู่
รมิฝัง่ทำงใตข้องแม่น ้ำเทมสเ์ป็นสถำนทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัควำมนยิมและเป็นจุดดงึดดูนกัท่องเทีย่วได้เป็น
อย่ำงมำก จำกนัน้ใหเ้วลำท่ำนเดนิเล่นช้อปป้ิงบนถนนออ็กซฟ์อรด์ Oxford Street ย่ำนชอ้ปป้ิงใหญ่ของ
ลอนดอนทีท่่ำนจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้คุณภำพเยีย่มจำกมำรค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ ์และหำ้งอื่นๆ อกี
มำกมำย และเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคำ้ทีร่ะลกึ 
(เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดำว  Atrium Hotel Heathrow หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีห่ก  ลอนดอน (อิสระเตม็วนั) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 อิสระเตม็วนั (อาหารกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยั ไมมี่รถโค้ชให้บริการ) 
 ท่ำนสำมำรถนัง่รถสำธำรณะหรอืนัง่รถไฟใตด้นิ Underground หรอื Tube จำกสถำนีทีอ่ยู่ฝัง่ตรงขำ้มกบั

โรงแรมเพื่อเดนิทำงท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วย่ำนใจกลำงกรุงลอนดอนหรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคำ้จำกรำ้นคำ้
ต่ำงๆหรอืหำ้งสรรพสนิคำ้ชัน้น ำได ้อำท ิ 

-St. Paul’s Cathedral หรอืมหาวิหารเซนตป์อล เป็นโบสถส์ ำคญัทำงศำสนำของสหรำชอำณำจกัร 
โดยใชเ้ป็นสถำนทีจ่ดัพธิแีต่งงำนหรอืพระรำชพธิใีหญ่ๆ รวมถงึเป็นสถำนทีฝั่งร่ำงของบุคคลส ำคญัทีม่ี
ชื่อเสยีงในประวตัศิำสตรอ์งักฤษ ท ำใหเ้ป็นหนึ่งในโบสถท์ีม่ชีื่อเสยีงและมนีกัท่องเทีย่วเดนิทำงมำเทีย่ว
มำกทีส่ดุในสหรำชอำณำจกัร เพรำะไม่เพยีงแต่ภำยนอกทีม่คีวำมสวยงำมเท่ำนัน้กำรออกแบบและ
ตกแต่งภำยในวหิำรกส็วยงำมไม่แพก้นัทัง้แท่นบชูำหนิอ่อนแกะสลกัวจิติรงดงำม รวมทัง้วหิำรแห่งนี้เคย
ใชเ้ป็นสถำนทีจ่ดัพธิอีภเิษกสมรสของเจำ้ฟ้ำชำยชำรล์สแ์ละเจำ้หญงิไดอำน่ำอกีดว้ย (ค่ำเขำ้ชม
ประมำณ 17.00 GBP / ท่ำน ) 
-สะพานมิลเลนเนียม Millennium Bridge สะพำนแขวนเหลก็ ทีใ่ชส้ ำหรบัขำ้มฝัง่ไปยงัแม่น ้ำเทมส ์
ในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยเชื่อมต่อระหว่ำง Bankside กบัตวัเมอืงลอนดอน ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 
ค.ศ. 1998 เป็นจุดทีส่ำมำรถมองเหน็บรเิวณดำ้นหน้ำของมหำวหิำรเซนตป์อลไดอ้ย่ำงชดัเจนและเป็น
สะพำนทีไ่ดป้รำกฏอยู่ในภำพยนตรห์ลำยๆเรื่อง เช่น Harry Potter, Guardians of The Galaxy, Run 
Fatboy Run, Namastey London เป็นตน้ ท ำใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและเป็นทีส่นใจต่อนกัท่องเทีย่วจ ำนวนมำก 
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-พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติองักฤษ หรอื British Museum เป็นพพิธิภณัฑด์ำ้นประวตัศิำสตรแ์ละ
วฒันธรรมของมนุษยท์ีส่ ำคญัและใหญ่ทีส่ดุของโลกดว้ยมโีบรำณวตัถุทีเ่กบ็ไวท้ีน่ี่มำกมำยทีม่จี ำนวนรำว
แปดลำ้นชิน้และเป็นหนึ่งในพพิธิภณัฑท์ีม่ขีองสะสมมำกทีส่ดุในโลกและครอบคลุมมำกทีส่ดุใน
ประวตัศิำสตร ์ซึง่ไดม้ำจำกกำรเกบ็รวบรวมนบัตัง้แต่สมยัของจกัรวรรดอิงักฤษ เป็นตน้มำ  รวมถงึ หนิ 
Rosetta ทีโ่ด่งดงั มมัมีโ่บรำณของอยีปิต ์และรปูปัน้เลื่องชื่อของกรกี 
-Covent Garden หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนชื่อ Apple Market แหล่งท่องเทีย่วทีส่ ำคญัอกีแห่งหนึ่งในลอนดอน 
สำมำรถชอ้ปป้ิง เดนิเล่นชลิๆ หำของกนิ แถมยงัเชื่อมต่อกบัแหล่งทีเ่ทีย่วและแหล่งชอ้ปป้ิงมำกมำยใน
ย่ำนใจกลำงกรงุลอนดอนดว้ย ซึง่ภำยในตลำดมสีนิคำ้มำกมำยหลำยชนิดไมว่่ำจะเป็นผกั ผลไม ้
รำ้นอำหำร และสิง่ทเีป็นเอกลกัษณ์อกีอย่ำงของตลำดแหง่นี้คอื งำนศลิปะแบบต่ำงๆ งำนอำรต์ งำน
แฮนดเ์มดหรอืสนิคำ้ของมอืสอง ภำพพมิพส์นี ้ำมนัสวยงำม ภำพวำด สนิคำ้เหล่ำน้ีลว้นมคีุณภำพและ
รำคำย่อมเยำว ์
จำกนัน้เขำ้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดำว  Atrium Hotel Heathrow หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีเ่จด็  ลอนดอน (อิสระเตม็วนั) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 อิสระเตม็วนั (อาหารกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยั ไมมี่รถโค้ชให้บริการ) 
 ท่ำนสำมำรถนัง่รถสำธำรณะหรอืนัง่รถไฟใตด้นิ Underground หรอื Tube จำกสถำนีทีอ่ยู่ฝัง่ตรงขำ้มกบั

โรงแรมเพื่อเดนิทำงท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วย่ำนใจกลำงกรุงลอนดอนหรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคำ้จำกรำ้นคำ้
ต่ำงๆหรอืหำ้งสรรพสนิคำ้ชัน้น ำได ้อำท ิ 
-พระราชวงัวินดเ์ซอร ์Windsor Castle ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกของกรุงลอนดอน เป็นพระราชวงัทีโ่ด่งดงั
ขององักฤษเนื่องจากเป็นทีพ่ านกัของกษตัรยิ ์ตัง้อยู่ทีเ่มอืงอตีนัในเขต Berkshire เป็นพระราชวงัเก่าแก่ที่
สรา้งเป็นปราสาทใหญ่ทีส่ดุในองักฤษ ตัง้แต่สมยัพระเจา้วลิเลยีมในศตวรรษที ่11 ในปัจจุบนัยงัคงเป็นที่
ประทบัของสมเดจ็พระราชนิีอลซิาเบธที ่2 ทีย่งัทรงเสดจ็มาประทบับา้งเป็นครัง้คราว (ค่ำเขำ้ชมประมำณ 
23.50 GBP / ท่ำน) 
-ลอนดอนอาย London Eye ทีรู่จ้กัในชื่อ มลิเลเนียมวลี Millennium Wheel เป็นชงิชำ้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุใน
ทวปียโุรป มคีวำมสงู 135 เมตรและกลำยมำเป็นสถำนทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัควำมนยิมและเป็นจุดดงึดดู
นกัท่องเทีย่วไดอ้ย่ำงมำกในสหรำชอำณำจกัรมรีะยะเวลำในกำรหมุนต่อรอบ ดว้ยเงื่อนไข 30 นำท ีดว้ยระยะ
ควำมเรว็ที ่0.9 กโิลเมตรต่อชัว่โมง (ค่ำขึน้ชมเริม่ตน้ทีป่ระมำณ 33.50 GBP / ท่ำน ) 

 -Trafalgar Square หรอืจตัรุสัทราฟัลการ ์เป็นจตุัรสัทีม่พีืน้ทีข่นำดใหญ่ใจกลำงเมอืงลอนดอน ตัง้อยู่
บรเิวณหน้ำ The National Gallery สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1830 เพือ่เป็นอนุสรณ์สถำนของยุทธนำวทีรำฟัลกำร์
และสงครำมวอเตอรล์รูะหว่ำงองักฤษกบัฝรัง่เศสในปี ค.ศ. 1805 ซึง่ลกัษณะเด่นของจตุัรสัทรำฟัลกำรก์ค็อื มี
เสำหนิทีเ่ป็นอนุสำวรยี ์เนลสนัตัง้อยู่บรเิวณจุดศนูยก์ลำง โดยทีม่สีงิโตโลหะ 4 ตวัลอ้มรอบ ซึง่ใกล้ๆ นี้มี
อำคำรส ำคญัหลำยแห่ง เช่น พพิธิภณัฑศ์ลิปะ และ โบสถ ์St.Martin in the Fields เป็นตน้ ปัจจบุนัจตุัรสั
แห่งนี้ใชเ้ป็นพืน้ทีเ่ฉลมิฉลอง พืน้ทีชุ่มนุมและจดักจิกรรมส ำคญัต่ำงๆบ่อยครัง้ เช่น งำน Christmas งำน
ฉลองเทศกำลปีใหม่ เป็นตน้ อกีทัง้ยงัถอืเป็นสถำนทีท่่องเทีย่วส ำคญัของนกัท่องเทีย่ว 

-Piccadilly Circus สถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีวามดงึดดูและน่าสนใจ โดยเป็นจุดรวมของแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ตม็
ไปดว้ยแสงสแีละความบนัเทงิ ซึง่จะท าใหท้่านสมัผสัไดถ้งึความคกึคกัและมชีวีติชวีาแบบที่ท่านจะตอ้ง
ประทบัใจ ทัง้ยงัเป็นจุดรวมของถนนหลายสายทีจ่ะน าไปสูส่ถานทีส่ าคญัอกีมากมายหลายแห่ง เช่น จตุัรสัท
ราฟัลการ ์เลสเตอรส์แควรแ์ละไชน่าทาวน์ เป็นตน้ โดยทัง้นี้พคิคาดลิล ีเซอรค์สั เหมาะกบัคนทีช่อบ
ท่องเทีย่วท่ามกลางแสงสแีละความครืน้เครงทีส่ดุ 

จำกนัน้เขำ้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดำว  Atrium Hotel Heathrow หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

https://www.talontiew.com/piccadilly-circus/
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วนัทีแ่ปด ลอนดอน (อิสระเตม็วนั) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 (เชค็เอ้าทอ์อกจากโรงแรมท่ีพกัและฝากกระเป๋าไว้ท่ีลอ็บบีข้องโรงแรม) 
 อิสระเตม็วนั (อาหารกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยั ไมมี่รถโค้ชให้บริการ) 
 ท่ำนสำมำรถนัง่รถสำธำรณะหรอืนัง่รถไฟใตด้นิ Underground หรอื Tube จำกสถำนีทีอ่ยู่ฝัง่ตรงขำ้มกบั

โรงแรมเพื่อเดนิทำงท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วย่ำนใจกลำงกรุงลอนดอนหรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคำ้จำกรำ้นคำ้
ต่ำงๆหรอืหำ้งสรรพสนิคำ้ชัน้น ำได ้อำท ิ 
-ตลาด Portobello ขึน้ชื่อในเรื่องของเสือ้ผา้มอืสอง ของสะสม ของเก่า ผกัผลไมแ้ละอาหารอร่อยมากมาย
หลายชนิด ซึง่นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่กม็กัจะไมพ่ลาดทีจ่ะแวะมาชอ้ปป้ิงทีต่ลาดแหง่นี้เช่นกนั และดว้ยตกึ
อาคาร รา้นคา้ทีม่คีวามแปลกตา จงึท าใหต้ลาดแหง่นี้ยิง่ดมูเีสน่หแ์ละน่าหลงใหลมากขึน้ ทัง้ยงัเคยถูกใชเ้ป็น
ฉากหนงัของภาพยนตรเ์รื่อง Notthing Hill อกีดว้ย  
-เมืองกรีนิช Greenwich เส้นแบ่งเวลา GMT 0 ทีใ่ครๆกอ็ยากจะแวะเวยีนมาถ่ายรปูดว้ย ซึง่เมอืงกรนีิช
หรอืย่านกรนีิชนี้ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงใตแ้ละไม่ไกลจากใจกลางเมอืงลอนดอนใชเ้วลาเดนิทางจาก
ย่านใจกลางกรงุลอนดอนประมาณ 40 นาท ีเป็นเมอืงสวยงามมเีอกลกัษณ์และเงยีบสงบน่าเทีย่ว โดยมไีฮ
ไลทค์อืเสน้แบ่งเวลา GMT 0 เสน้น้ีเป็นจุดแบ่งระหว่างโลกซกีตะวนัออกและโลกซกีตะวนัตก โดยเราต่าง
คุน้เคยกบัค าว่า “เวลากรนีิช” Greenwich Mean Time : GMTซึง่กค็อืตวัก าหนดเวลาโลกและเสน้ 0 องศาที่
เป็นตวัแบง่โลกออกเป็นฝัง่ตะวนัออกและตะวนัตกกถ็ูกลากผ่าน ณ เมอืงกรนีิช ประเทศองักฤษแหง่นี้ โดย
เสน้น้ีอยู่ทีห่อดดูาวหลวงกรนีิช Royal Observatory Greenwich (ค่าเขา้ชมประมาณ14-16GBP/ท่าน) 

17.00 น.  รถโค้ชรอรบัท่านท่ีโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
22.05 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินแกตวิก Gatwick Airport London โดยสายการบิน Scoot Airlines 

เท่ียวบินท่ี TR-751 (มีบริการอาหารรอ้นและน ้ าดืม่บนเครือ่งบิน)  **ส าหรบัอาหารและเครือ่งดืม่
อืน่ๆ ต้องช าระเงินซ้ือเพิม่เติม** 

 

วนัทีเ่ก้า  สนามบินสวุรรณภมิู 
16.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

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

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

 
 

https://www.talontiew.com/portobello-market/
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อตัราค่าเดินทาง  27 มี.ค.-04 เม.ย./ 10-18 เม.ย. / 24 เม.ย.- 02 พ.ค.2565  

   8-16 พ.ค./ 15-23 พ.ค. / 22-30 พ.ค.2565 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,900 บาท และค่าทิปท่านละ 2,000 บาท  โดยเรียก
เกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 15 ท่าน ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯและจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไมส่ามารถยกเลิกหรอืเปล่ียนคนเดินทางได้รวมทัง้ไม่สามารถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรอืรว่มเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 20 วนัท าการ ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย ** 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Scoot Airlines เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน // ลอนดอน-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง)เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสขุภาพหรอื
ประกนัภยัการเดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร ์

UK Cool Cool 
 เท่ียวองักฤษ 9 วนั 8 คืน by Scoot 

27 มี.ค.-04เม.ย.2565 
10-18 เม.ย.2565 

24เม.ย.-02พ.ค.2565 
8-16 พ.ค./ 15-23 พ.ค. 

22-30 พ.ค.2565 

ผูใ้หญ่เดนิทาง 15 ท่าน ราคาท่านละ 55,900 66,900 61,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 10,500 12,500 12,500 



UK Cool Cool 9D7N by Scoot (TR) onMar-May2022   10 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่05 
ธ.ค.2564 หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ 
จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน)  
 ค่าธรรมเนียมวซี่าองักฤษและค่าบรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสาร ท่านละ 5,900 บาท โดยช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นที่

เหลอื 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ,ทปิหวัหน้าทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิน่ ท่านละ 2,000 บาท โดยช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิ

ดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสญูหาย 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึและไม่มแีจกน ้าดืม่ในระหว่างทวัร ์ยกเวน้น ้าดื่มระหว่างมือ้อาหาร อาท ิมือ้กลางวนัและ

ค ่าทีก่ าหนดไวใ้นรายการทวัร ์
 สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)   
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้

 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำวคัซนีพำสปอรต์ 
 ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทำงออกจำกประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทำง 
 ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทำงกลบัสูป่ระเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทำง (รำคำประมำณ 

60-200 GBP/ ท่ำน) 
 ค่ำธรรมเนียมจองกำรตรวจหำเชือ้โควดิ แบบ PCR-test หรอืชดุตรวจโควดิ Lateral Flow Test (LFT)เพื่อใชต้รวจในวนัที ่

2 เมื่อเดนิทำงถงึองักฤษhttps://www.gov.uk/find-travel-test-providerโดยตอ้งสัง่ซือ้ล่วงหน้ำประมำณ 1 สปัดำหก์่อนออก
เดนิทำงเนื่องจำกตอ้งระบุเลขทีอ่ำ้งองิกำรจองในPassenger Locator Form โดยตอ้งสัง่ซือ้จำกบรษิทัทีร่ฐับำลองักฤษ
ก ำหนด 

 ค่ำธรรมเนียมบรกิำรเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass 
 ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจโควดิและค่ำโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus)อย่ำงน้อย 1 วนั เมื่อเดนิทำงถงึไทย (กำร

เปลีย่นแปลงมำตรกำรและกำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนวนัใหด้ปูระกำศจำกทำงภำครฐัเป็นส ำคญั) 
 ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษเีท่ำนัน้) 

 
การช าระเงิน 

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที
หลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 

https://www.gov.uk/find-travel-test-provider
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การยกเลิก 
1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอ
วซี่า และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการน าสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สู่
อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืสว่นหนึ่งสว่นใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวธุปืนทุกชนิด
และสว่นประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลกูธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไมม่คีมแต่อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้าส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนบัมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืสว่นประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามส านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใตก้ารประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของส านกังานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 



UK Cool Cool 9D7N by Scoot (TR) onMar-May2022   12 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จ้งทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านได้เขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ให้แกท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 

 
 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 สง่แจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไม่หมดอายุ และจะตอ้งมอีายไุม่ เหลอืไม่
น้อยกว่า 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดสว่นตวัเพิม่เตมิ เมื่อทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทกุท่านที่
เดนิทางแลว้ จะเริม่ด าเนินการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทางก าหนด 

ขัน้ตอน 2 สง่แบบฟอรม์กรอกรายละเอยีดเกีย่วกบัการนดัหมายการท าวซี่าโดยละเอยีด เพื่อทางเจา้หน้าทีจ่ะ
ด าเนินการนดัหมายยื่นวซี่าพรอ้มเอกสารประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นส าหรบัการท านดัหมาย 

ขัน้ตอน 3 ท่านช าระเงนิค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอย่างน้อยก่อนการเดนิทาง 21 วนั เพื่อทีท่างบรษิทัจะ 
ไดน้ าไปเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร ์
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เงื่อนไขการได้รบัวคัซีนท่ีครบโดสแล้ว และเดินทางเข้าประเทศองักฤษ 

AstraZeneca เขา้ประเทศองักฤษได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Pfizer เขา้ประเทศองักฤษได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Moderna เขา้ประเทศองักฤษได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Moderna Takeda เขา้ประเทศองักฤษได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Vaxzevria เขา้ประเทศองักฤษได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Johnson &Johnson เขา้ประเทศองักฤษได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Covishield เขา้ประเทศองักฤษได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Sinovac เขา้ประเทศองักฤษได ้กกัตวั 10 วนั 
Shinopharm เขา้ประเทศองักฤษได ้กกัตวั 10 วนั 
Sinovac+AstraZeneca เขา้ประเทศองักฤษได ้กกัตวั 10 วนั 
ไม่ได้รบัวคัซีน เขา้ประเทศองักฤษได ้กกัตวั 10 วนั  

ตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง 
วนัที ่2 ของการกกัตวัเมื่อเดนิทางเขา้องักฤษ ตรวจ PCR-test 
วนัที ่8 ของการกกัตวัเมื่อเดนิทางเขา้องักฤษ ตรวจ PCR-test 

** เง่ือนไขอาจเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการเดินทางและการประกาศจากภาครฐั** 

 
หมายเหต ุ

● ผูท้ีส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้องักฤษไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บักำรฉีดวคัซนีครบโดสตำมชนิดของวคัซนี ไมน้่อยกว่ำ 14 
วนัก่อนกำรเดนิทำง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศองักฤษใหก้ำรรบัรอง และควรมเีอกสำรรบัรองกำรฉีด
วคัซนีรวมถงึวคัซนีพำสปอรต์ 

● ก่อนเดนิทำงเขำ้องักฤษ ตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ Passenger Locator Form ล่วงหน้ำ 48 ชัว่โมงก่อนออก
เดนิทำง เพื่อรบั QR Code พรอ้มแสดงเอกสำรยนืยนัว่ำไดล้งทะเบยีนแลว้ต่อสำยกำรบนิและเจำ้หน้ำทีต่รวจ
คนเขำ้เมอืงองักฤษ โดยสำมำรถลงทะเบยีนไดท้ีเ่วบ็ไซต ์https://www.gov.uk/provide-journey-contact-
details-before-travel-uk 

● เดนิทำงกลบัไทย ตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ในระบบ Thailand Passล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนวนัเดนิทำง 
https://tp.consular.go.th/ 

● พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยคุงเหลอืจนถงึวนัทีก่ลบัมำถงึไทยมำกกว่ำ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหน้ำกระดำษอย่ำง
ต ่ำ 2 หน้ำ 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://tp.consular.go.th/
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o หนังสือเดินทางมีอายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   
(ไมจ่ าเป็นตอ้งเตรยีมแลว้ สามารถไปถ่ายไดท้ีศ่นูยย์ืน่ไดเ้ลยเพอืน าลงระบบสง่สถานทตู) 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทูตองักฤษไม่อนุญาตให้ผูส้มคัรดึงเล่มหนังสือเดินทางระหว่างท่ีสถานทูตพิจารณาวีซ่า แต่สามารถให้

ดึงเล่มในวนัยื่นได้ แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมตามท่ีศนูยย์ื่นวีซ่าเรียกเกบ็  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกั

หรอืศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 
3. การแปลเอกสารจะต้องแปลจากศนูยแ์ปล ซ่ึงมีค่าใช้จา่ยเพ่ิมเติม ขึน้อยู่กบัเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปล

สามารถตรวจสอบกบับริษทัทวัรไ์ด้ หรอืผูเ้ดินทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลมาได้เช่นกนั (กรณีท่ี
มีเอกสารท่ีต้องแปล) 

4. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำ
ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีลกูคำ้ท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำง เดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ลกูคำ้ตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของทำ่น 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตองักฤษ 
***การย่ืนวีซ่าองักฤษ ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS UK *** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 20 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวีซ่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
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o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ พรอ้มฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล พรอ้มฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนจากวนัยื่นวซี่า เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนจากวนัยื่นวซี่า 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศนูยแ์ปลเอกสาร
พรอ้มตราประทบั 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส+ฉบบั

แปลภาษาองักฤษ จากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนจากวนัยืน่วซี่า เป็นตน้ 
o หลกัฐานการเงิน   

- ใช ้ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และปรบั
สมุดอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัไม่เกนิ 15 วนันบัจากวนัยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขทีบ่ญัชเีดยีวกบัส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากทีน่ ามาแสดง 
- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั 

และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบคุวามสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ดว้ย  อย่างไรกต็ามโดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีน
สมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองธนาคาร 1 ฉบบั และท า
จดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 

o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธ
วซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั          

         
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริงเบือ้งต้น ส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าองักฤษ  
กรณุากรอกเป็นตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

กรณุาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมลูเหล่าน้ีจะเป็นข้อมลูท่ีถกูน าไปกรอกลง Application 
Online เม่ือท าการ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันัน้ขอให้แจ้งตาม
ความเป็นจริงท่ีสดุของผูส้มคัรแต่ละบคุคล มิเช่นนัน้อาจถกู black list หรือเสียเวลาในการ
ท านัดหมายใหม่หรือมาอีกครัง้รวมถึงการช าระค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่อีกครัง้ 

 

 

1.  ช่ือ-สกุล .................................................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิมหรืออ่ืนๆท่ีเคยใชห้รือกรณีมีการเปล่ียนช่ือ หรือกอ่นแตง่งาน ......................................................... 
 

2.  มีหนังสือเดินทางเลม่เกา่หรือไม ่  ........ไมมี่   ......... มี (โปรดระบุรายละเอียด)  

 

หมายเลขหนังสือเดินทางเลม่เกา่ .....................................  วนัท่ีออกหนงัสือเดินทาง .......................................  

 

วนัหมดอายุ ............................ 
 

3.  สถานภาพ   ........ โสด   ........ แตง่งานจดทะเบียน    ........ แตง่งานไมจ่ดทะเบียน  ........ หยา่   ........ หมา้ย 

    

4.  ช่ือ-สกุล คูส่มรส .............................................................. นามสกุลกอ่นแตง่งาน .......................................... 
 

    วนั-เดือน-ปี เกิดคูส่มรส  .................................... สถานท่ีเกิด .............................. เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่.........  

    ช่ือบุตร 1. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ช่ือบุตร 2. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ช่ือบุตร 3. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ช่ือบุตร 4. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

5.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั  ............................................................................................................................................ 

 .............................................................................  รหสัไปรษณีย ์........................................... 

 ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น ................................................................................................................................ 

 ..............................................................................  รหสัไปรษณีย ์.......................................... 

     โทรศพัทบ์า้น ............................... โทรศพัทมื์อถือ .......................  
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 อาศยัอยูม่าก่ีปี ...............................................  E-Mail: ……….………….……………… 

 ........ บา้นตนเอง ........ อาศยัอยูก่บัครอบครัว ........ บา้นเชา่    

 ........ อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................................................................................................. 
 

6.  ช่ือสถานที่ ท  างาน ........................................................................................................................................ 

 (ชี้ แจงเก่ียวกบักิจการท่ีท า หรือสินคา้ที่ ขายวา่เก่ียวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกิจการหรือลูกจา้ง) 

 ................................................................................................................................................................. 

ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน ..................................................................................................................................... 

 .......................................................................................  รหสัไปรษณีย ์................................................... 

 โทรศพัท ์...................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) ......................... 
ต าแหน่งหนา้ที่   .......................................................................................................................................... 

ลกัษณะงานท่ีดูแลอยู ่..................................................................................................................................  

วนัท่ีเขา้ท างาน / วนัเร่ิมเขา้ศึกษา ............................................  เงินเดือน ...................................................... 

กรณีศึกษาอยู ่/ สถานที่ ศึกษา .......................................................................................................................

ท่ีอยูส่ถานศึกษา .......................................................................................................................................... 

ศึกษาระดบัชัน้ / หลกัสูตร .......................................................................................................   

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

 

7.  คา่ใชจ้า่ยครอบครัวตอ่เดือน .................................................... ใหค้รอบครัว+ภรรยา+ลูก ................................  

 

8.  ทา่นมีเงินออมหรือไม ่ ........ ไมมี่   ........ มี  โปรดระบุ ............ 

 (ถา้มี กรุณากรอกใหเ้รียบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งน าไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน์)  

 ออมทรัพย ์ธนาคารอะไร ......................................................... เทา่ไหร่ ......................................................... 

     ฝากประจ า ธนาคารอะไร ........................................................ เทา่ไหร่ ......................................................... 

 หุน้หรือหลกัทรัพย ์.................................................................. เทา่ไหร่ ........................................................ 

 

9.  ช่ือ-นามสกุล บิดา  ......................................................... วนั-เดือน-ปีเกิด ...................................................... 

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานที่ เกิด .......................................................... 

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 
  

 ช่ือ-นามสกุล มารดา  ...................................................... วนัเดือนปีเกิด ...................................................... 

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานที่ เกิด .......................................................... 

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่
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 เวน้วา่งไวเ้ฉยๆ ** 

 

10.  กรณีท่ีผูเ้ดินทางเป็นผุมี้รายไดน้อ้ย / เป็นบุตร / เป็นผูท่ี้ไมมี่รายได ้/ เป็นผูท่ี้ตอ้งมีผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ย โปรดระบุ ช่ือ-

 สกุลผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์ 

 ผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางของทา่นคือ .................................................................................................

 ความสมัพนัธ ์.....................................................  ท่ีอยูผู่ร้บัรองคา่ใชจ้า่ย .................................................... 

 ................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................  

 

11.  ทา่นเคยไดข้อวีซา่เขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ........ เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี)  

 วีซ่าท่ีได ้ไดร้ะหวา่ง วนัท่ี ................................................. ถึงวนัท่ี .............................................  

 เลขหมายวีซา่ที่ เคยได ้............................................   

      ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่ ........ ไมเ่คย    ........ เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี)  

      เขา้ประเทศองักฤษวนัท่ี ....................................... ออกจากประเทศองักฤษวนัท่ี ......................................... 

 

  รวมระยะเวลาท่ีอยูใ่นประเทศองักฤษ ก่ีวนั .......................    
  

  จุดประสงคท่ี์เดินทางเขา้ประเทศองักฤษไปท าอะไร .........................................................  
 

12. ทา่นเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง  

 1. ................................................................................................ 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 2................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 3. ................................................................................................. 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 4................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 5.................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 

 6...................................................................................................... 

 เขา้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 
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13. คุณมีเพ่ือน หรือ ลูก ท่ีเรียนท่ีประเทศองักฤษหรือไม ่ถา้มี ขอ ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่และเบอร์โทร. ................................. 

 
 ท่ีพกัที่ องักฤษ ....................................................................................... โทร. .............................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 
 

 .................................................................................................................................................................. 

 

---------------------------------------------- 
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หากใครสนใจจอง... 
      .  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

