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UK Very Good 
อังกฤษ เวรี่กู้ด 9 วัน 6 คืน 
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บินตรงฮีทโทรว์กับการบินไทย 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ชิม เมนูหลากหลาย Fish & Chip ทานอาหารรา้นดัง Burger & Lobster, 

อาหารไทยและเป็ดย่างต้นต ารับ Four Season 
ชิลล ์ไปกับการล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ อุทยานแห่งชาติเลคดิสทรคิท์ 

บ้านเกิดปีเตอร์แรบบิท 
ช้อป Bicester Village Outlet และช้อปปิ้งในมหานครลอนดอน 

ชม สโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ แวะเมืองบาธเมืองแห่งน้ าแร่ร้อนโรมัน 
เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก เจ้าของฉายาเอเธนส์เหนือแห่งกรีซ ช้อปปิ้ง Royal Mile 

เข้าชม Warner Bros Studio Tour Harry Potter 
แวะนิวคาสเซิล ชมมหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ พักน็อตติ้งแฮม บ้านเกิดต านาน Robinhood 

เหล่า FC ถ่ายรูปกับสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด 
แชะ ในกรุงลอนดอน พระราชวังบัคกิ้งแฮม บิ๊กเบน ทาวเวอร์บริดจ์ ลอนดอนอาย 

 
ลอนดอน มหานครตลอดกาล ที่ตั้งของที่ส าคัญๆ เช่น พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม สะพานทาวเวอร์บริดจ์  หอ

นาฬิกาบิ๊กเบน  ลอนดอนอายส์  มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซฟอร์ด ย่านช้อปปิ้ง
ชื่อดังของมหานครลอนดอน 

แอมส์เบอรร์ี่ ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์  และเมืองบาธ เมืองอาบ
น้ าแร่ที่มีอิทธิพลมาตั้งแต่ยุคเรืองอ านาจของอาณาจักรโรมันโบราณ 

แมนเชสเตอร ์ เมืองอุตสาหกรรมด้านการทอผ้ามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 และยังเป็นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าที่
ส าคัญและเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงและเป็นเมืองของสโมสรฟุตบอลชื่อดังอย่าง
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด  

วินเดอร์เมียร ์ เมืองแห่งเขตเลคดิสทริคทางฝั่งตะวันตกของเกาะอังกฤษ ดินแดนที่เชื่อมต่อกันด้วยทะเลสาบ
และแม่น้ า อีกทั้งยังมีทะเลสาบติดชายฝั่งทะเลที่มีทัศนียภาพ และธรรมชาติอันงดงาม   

เอดินเบิร์ก หรือเอดินเบรอะ เมืองหลวงแห่งสก็อตแลนด์ ชมปราสาทเอดินเบิร์ก และการแต่งกายแบบง
พื้นเมืองของชาวสก็อต ชมอดีตเมืองโบราณแห่งยอร์คที่สวยงาม และเมืองแห่งมหาวิทยาลัยที่
เมืองนิวคาสเซิล  

นิวแคสเซิล-อัพอน-ไทน์   หรือนิวคาสเซิล เมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษบนริมฝั่งแม่น้ าไทน์ 
ซึ่งเป็นที่มาของช่ือเมือง เคยเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการค้าแกะและถ่านหิน ต่อมายังได้เป็นที่รู้จักในฐานะเป็น
เมืองศูนย์กลางในการต่อเรือที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก  
ยอร์ค  เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษที่ถือเป็นเมืองเก่าแก่ที่ส าคัญอย่างมากในอดีตของ

ประเทศอังกฤษ ตัวเมืองยอร์กยังคงรักษากลิ่นอายความเป็นเมืองโบราณที่ เต็มไปด้วย
สถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายพร้อมด้วยก าแพงเมืองท่ียังคงตั้งตระหง่านล้อมรอบเมือง  

น็อตติ้งแฮม  เมืองต้นก าเนิดแห่งต านานวีรบุรุษที่ชาวไทยรู้จักในนามของโรบิน ฮู้ด 
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สแตรทฟอร์ดอัพอนเวอน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเอวอน มีชื่อเสียงในด้านการเป็นเมืองแห่งวรรณกรรมอังกฤษ และ
บ้านเกิดของเช็คสเปียรก์วีอังกฤษชื่อดังก้องโลก  

Warner Bros แหล่งรวบรวมเรื่องราวและสถานที่จ าลองการถ่ายท าภาพยนต์ฟอร์มยักษ์เรื่องดัง Harry Potter 
 
ก าหนดการเดินทาง  3-11 มิ.ย. / 8-16 ก.ค. / 22-30 ก.ค. / 12-20 ส.ค.2565 /  

9-17 ก.ย. / 12-20 ต.ค. / 21-29 ต.ค.2565 
  

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าระหว่าง

หมายเลข 2-3  เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways  เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ป ROW D 
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทาง
แต่ละก าหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการ
ทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 

 

วันที่สอง ลอนดอน (อังกฤษ)-สโตนเฮ้นจ์-บาธ-แมนเชสเตอร์ 
00.55 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินสุววรณภูมิ บินตรงสู่มหานครลอนดอน โดยสายการบิน Thai 

Airways เที่ยวบินที ่TG-910 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโทรว์ กรุงลอนดอน น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

จากนั้นตรวจรับกระเป๋าและสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านเดินทางสู่ เมืองแอมส์เบอร์รี่ 
Amesbury ในเขตทุ่งหญ้าซอล์สบูรี่ Salisbury Plain (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
น าท่านชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge หนึ่งในสถานที่ส าคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหราช
อาณาจักรและเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอังกฤษ จัดเป็นกลุ่มของแท่งหินขนาดยักษ์ 112 
ก้อนที่ตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง โดดเด่นอยู่กลางทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่บนที่ราบซอลส์บูรี่
ในบริเวณตอนใต้ของประเทศอังกฤษ หินบางก้อนถูกตั้งขึ้น บางก้อนก็ถูกวางนอนลง โดยทับ
ซ้อนกับหินก้อนอ่ืนๆ นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างขึ้นเม่ือประมาณหลายพันปีก่อน
คริสตกาล จากการค านวณหาอายุโดยใช้วิธีตรวจวิเคราะห์คาร์บอนกัมมันตรังสีได้ประมาณว่า
หินก้อนแรกถูกวางตั้งแต่เม่ือประมาณ 2,000-1,300 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะท่ีทฤษฎีอ่ืนๆ ระบุ
ว่า เฮนส์ แปลว่ากลุ่มหินหรือไม้เรียงกันเป็นวงกลม กลุ่มหินเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นประมาณ 
2,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือบางทีอาจจะเป็นสถานที่ท าพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
บูชาพระอาทิตย์เพราะกลุ่มก้อนหินวางแนวเป็นเส้นตรงกับดวงอาทิตย์  ดังนั้นจึงเป็นกองหิน
ประหลาด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์มากกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ที่
ปัจจุบันก็ยงัไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่าใครสร้าง? เพื่ออะไร? มีแต่การวิเคราะห์และคาดเดา  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  



    4 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ Bath เมืองอาบน้ าแร่ที่มีอิทธิพลมาตั้งแต่ยุคเรืองอ านาจของ
อาณาจักรโรมันโบราณ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) น าท่านถ่ายรูปด้านนอกของ โรง
อาบน้ าแร่ร้อนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ โดยมีการตกแต่งอย่างงดงาม ปัจจุบันน้ าพุ
ร้อนนี้ก็ยังมีปริมาณนับล้านนับแสนแกลลอน ด้วยอุณหภูมิระดับ 45-46 องศาเซลเซียส ซึ่ง
หลักฐานบ่อน้ าพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่นี้ ท าให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาคารส าคัญของ
เมืองคือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ าแร่ร้อนคิงส์ ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ 
บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ าแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ า, บ่อน้ าแร่
ร้อน-เย็น, ห้องอบไอน้ า และส่วนที่เป็นเตอร์กิชบาธ (Turkish Bath) และให้ท่านได้ชิมน้ าแร่ที่
จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น  จากนั้นน าท่านชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์
เจี้ยน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมที่ มี
สถาปัตยกรรมแปลกตา ท าให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แมนเชสเตอร์ 
Manchester (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองดังที่เป็นสถานที่ตั้งของสโมสรฟุตบอล
ชื่อก้องโลกอย่างแมนเชอสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในการแข่งขันฟุตบอล
พรีเมียร์ลีก และยังเป็นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าที่ส าคัญและเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Manchester West หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่สาม แมนเชสเตอร์-ชมเมือง-สนามโอลทราฟฟอร์ด-ช้อปสินค้าในเมกะสโตร-์วินเดอร์เมียร-์ 
   ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

น าท่านชมเมืองแมนเชสเตอร์ เมืองหลวงทางด้านการค้าและวัฒนธรรม ศูนย์กลางด้านศิลปะสื่อ
และการศึกษาที่มีชื่อเสียง ชมอาคารที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา เช่น 
อาคารพิพิธภัณฑ์  โรงละครโอเปร่า หรือไม่ว่าจะเป็นบริเวณ Castlefield เมืองที่ได้รับการ
ออกแบบให้เป็น "Urban Heritage Park" สถานที่ที่ดีเยี่ยมในการเริ่มต้นเดินเล่นในเมือง
แมนเชสเตอร์และท่ามกลางบ้านเรือนสไตล์วิคตอเรียที่ได้รับการบูรณะอย่างสวยงามตามคลอง
เก่าหรือผ่านทางท่ีสร้างขึ้นใหม่ อาทิเช่น ป้อมโรมัน, คลองบริดจ์วอเตอร์ สร้างขึ้นเพื่อขนส่งถ่าน
หินจากเหมืองท่ีวอร์สลี่ย์และรวมถึงคลังสินค้าเก่าอีกจ านวนมากทีไ่ด้รับการบูรณะและกลายเป็น
ส านักงานร้านค้าโรงแรมและภัตตาคารต่างๆ และสามารถเดินเล่นได้กับจัตุรัสที่มีชื่อเสียงของ
เมอืงได้แก่ จตัุรัสเซ้นต์แอนน์, ถนนคิง เป็นต้น หรือ จัตุรัสอัลเบิร์ต Albert Square จัตุรัสกลาง
เมืองแมนเชสเตอร์ ถ่ายรูปกับรูปปั้นต่างๆ ได้แก่ อนุสรณ์สถานอัลเบิร์ต Albert Memorial  
อนุสาวรีย์ของเจ้าชายอัลเบิร์ต มกุฎราชกุมารแห่งสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย โดยจัตุรัสแห่งนี้ตั้ง
ชื่อตามเจ้าชาย โดยถูกจัดวางให้เป็นพื้นที่ส าหรับอนุสรณ์ในปี ค.ศ.1863-1967 จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูปกับภายนอกของสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด Old Trafford Stadium สนามกีฬาของสโมสร
ที่ มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลโลกที่สร้างนักเตะฝีเท้ายอดเยี่ยมของทีมปีศาจแดง
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แมนเชสเตอร์ ยไูนเต็ด มาหลายสมัยทีจ่ัดได้ว่าเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรที่รวยที่สุดในโลก น า
ท่านชมภายนอกและถ่ายรูปกับสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด สนามฟุตบอลชื่อดังของประเทศ
อังกฤษ และอิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลายชนิดจากทีมฟุตบอลดังที่คุณชื่นชอบ
จากร้านค้า Mega Store ของสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ Windermere (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

เมืองแห่งเขตเลคดิสทริคทางฝั่งตะวันตกของเกาะอังกฤษ ดินแดนที่เชื่อมต่อกันด้วยทะเลสาบ
และแม่น้ า อีกทั้งยังมีทะเลสาบติดชายฝั่งทะเลที่มีทัศนียภาพและธรรมชาติอันงดงาม น าท่าน 
ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ โดยน าท่านล่องจากท่าเรือเลคไซด์จนถึงท่าเรือโบว์เนส พร้อม
ถ่ายรูปกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่ยังคงสภาพที่เป็นธรรมชาติไว้อย่างสมบรูณ์ ซึ่ง
เป็นทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตรและส่วนกว้างที่สุดราวๆ 1 
กิโลเมตรครึ่งคนอังกฤษเรียกกันว่า “ทะเลสาบริบบิ้น” ซึ่งเป็นทะเลสาบในลักษณะไม่กว้างนัก
แต่ยาวเหยียดคล้ายๆ ผ้าริบบิ้นที่ใช้ผูกของขวัญ ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์เป็น1 ใน 16 ทะเลสาบ
ในบริเวณวนอุทยานแห่งชาติที่เรียกว่า เลคดิส-ทริคต์ Lake District ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียง
เหนือของอังกฤษ ในเขตคัมเบรีย และเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้ และเลคดิสทริคต์
แห่งนี้ยังเป็นเมืองบ้านเกิดของปีเตอร์ แรบบิท ตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงของอังกฤษอีกด้วย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก Beech Hill, Windermere หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่สี่  วินเดอร์เมียร์-เอดินเบิร์ก-เข้าชมปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก-ช้อปปิ้งรอยัลไมล์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ เอดินเบิร์ก Edinburgh (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองหลวง
แห่งสก็อตแลนด์ ที่แม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1707 แต่ชาวส
ก็อตก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมที่ดีงามของบรรพบุรุษไว้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่า
ผ้าลายสก็อต, ปี่สก็อตหรือแม้แต่การแต่งตัวแบบดั้งเดิมของชายชาวสก็อต ก็ยังมีให้ท่านพบเห็น
อยู่เรื่อยๆ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชม เมืองเอดินเบิร์ก ที่ตั้งอยู่ในบริเวณของแนวภูเขาไฟในอดีต ท าให้ตัวเมืองอยู่บนที่สูง

และยังคงเป็น เมืองหลวงที่ยังคงบรรยากาศในอดีตไว้ได้อย่างดี  เป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ที่มี
ประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยกลาง ด้วยจ านวนประชากรระดับ 500,000 คน ที่
ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งต่างๆ ไว้ได้อย่างดี ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความเจริญมากที่สุดเมืองหนึ่งในส
หราชอาณาจักร และเรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งเทศกาลต่างๆ ได้แก่ เทศกาลศิลปะนานาชาติ 
ภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ งานหนังสือเด็ก เพลงแจ๊สและเพลงพื้นบ้าน ซึ่งสมารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีและท าให้เอดินเบิร์กเป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาก
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ที่สุดเป็นอันดับสองรองจากนครลอนดอน และยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับสอง
รองจากลอนดอนเช่นกันและใหญ่เป็นอันดับห้าของยุโรป และน าท่านเข้าชมปราสาทแห่งเอดิน
เบิร์ก Edinburgh Castle ที่งดงามและเป็นสถานที่เก็บรักษามหามงกุฎแห่งราชวงศ์ เคยเป็นที่
ประทับของกษัตริย์สก็อต เคยถูกท าลายลงหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ให้
กลับคืนสู่ความสง่างามดังเดิม และยังถือว่าเป็นจุดชมเมืองเอดินเบิร์กได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็น
เนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมืองและปราสาทแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ส าหรับเปิดตัว
ของหนังสือเรื่องดังแห่งยุค แฮรี่ พอตเตอร์ อีกด้วยเนื่องจากมีลักษณะใกล้ เคียงฉากเมืองแม่มด
ในเรื่องนั่นเอง และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองเอเธนส์แห่งทิศเหนือเนื่องจาก
สถาปัตยกรรมการก่อสร้างท่ีคล้ายคลึงกับวิหารแพนธีออนในประเทศกรีซ  จากนั้นมีเวลาให้ท่าน 
ช้อปปิ้งย่านถนนรอยัลไมล์ Royal Mile ถนนสายส าคัญที่เชื่อมสู่พระต าหนักโฮลี่รู้ด Palace of 
Holyrood house ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์และเคยเป็นที่
ประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจด้วย
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก Doubletree by Hilton Dunblane Hydro หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า  เอดินเบิร์ก-นิวคาสเซิล อัพอน ไทน์-ยอร์ค-น็อตติ้งแฮม 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

น าท่านเดินชมเมืองเอดินเบิร์ก ถ่ายรูปกับวิหารประจ าเมืองเก่าแก่ของนครเอดินเบิร์ก St.Giles 
Cathedral วิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่  12 ที่ มี
อนุเสาวรีย์พระเจ้าชาร์ลที่ 2 ตั้งอยู่ หรือถ่ายรูปกับอนุเสาวรีย์ Adam Smith ชาวสก็อตแลนด์ 
ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ ผู้ก าหนดแนวคิดเศรษฐศาสตร์ตลาดเสรี และเกิด
การเปลี่ยนแปลงการค้าครั้งใหญ่ในยุโรปเป็นการค้าแบบเสรี, The Lucky Heart หรือหัวใจแห่ง
ความโชคดี เดิมนั้นเป็นจุดที่ท าไว้ส าหรับน าตัวนักโทษมายืนประจาน และชาวเมืองจะมาถ่ม
น้ าลายใส่เพื่อให้โชคดี (แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีใครท าแล้วเพราะถือว่าไม่สุภาพและไม่สะอาด), หรือ
แวะชม Greyfriars Bobby อนุสาวรีย์หมาน้อยผู้ซื่อสัตย์และกตัญญูที่นอนเฝ้าหลุมศพเจ้านาย
ถึง 14 ปีเต็ม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง นิวแคสเซิล-อัพอน-ไทน์ Newcastle-Upon-Tyne 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือนิวคาสเซิล เมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
อังกฤษบนริมฝั่งแม่น้ าไทน์ ซึ่งเป็นที่มาของชือ่เมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชมความสวยงามของเมืองนิวแคสเซิล ที่ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการค้า

แกะและถ่านหิน ต่อมายังได้เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางในการต่อเรือที่ส าคัญแห่งหนึ่ง
ของโลก โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมต่อเรือนี้ได้จางหายไป โดยตัวเมืองกลายเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่
ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ น าท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานมิลเลนเนี่ยม Millennium Bridge ที่
ออกแบบเป็นรูปสะพานโค้งสวยงามและสะพานข้ามแม่น้ าไทน์ Tyne Bridge ที่พาดผ่านแม่น้ า
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ไทน์และเดินชมบรรยากาศริมแม่น้ าไทน์ที่ได้รับการปรับปรุงประกอบไปด้วยโรงแรม ร้านกาแฟ 
บาร์ ร้านอาหารและร้านค้ามากมาย ผ่านชมปราสาทนิวคาสเซิล แลนด์มาร์กที่ส าคัญของเมือง 
ซึ่งเป็นลักษณะของป้อมปราการโดยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1080 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่
เมืองยอร์ค York เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษในอาณาเขต Yorkhire ที่ถือเป็น
เมืองเก่าแก่ที่ส าคัญอย่างมากในอดีตของประเทศอังกฤษ ซึ่งตัวเมืองยอร์ก ในปัจจุบันนี้ก็ยังคง
รักษากลิ่นอายความเป็นเมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายพร้อมด้วย
ก าแพงเมืองที่ยังคงตั้งตระหง่านล้อมรอบเมือง อยู่จนท าให้เมืองแห่งนี้กลายมาเป็นเมือง
ท่องเที่ยวส าคัญของอังกฤษที่มีสิ่งดึงดูดหลากหลายรูปแบบ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ชัว่โมง) ชมทิวทัศน์ก าแพงเมืองโบราณของเมืองยอร์ก ที่น่าหลงใหลและเป็นมนต์เสน่ห์ของเมือง
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอังกฤษ ในอดีตเป็นเมืองโบราณในยุคโรมันทียังมีซาก
โบราณสถานโรมันอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ที่ห้อมล้อมด้วยก าแพงเมืองเก่าแก่และมหาวิหาร
ศิลปะแบบโกธิค อย่างเช่น วิหารยอร์ค York Minster เป็นมหาวิหารแบบโกธิคขนาดใหญ่ที่
ประดับด้วยกระจกสีอันสวยงาม, ถ่ายรูปกับปราสาทแห่งยอร์คที่ในอดีตถูกใช้เป็นคุมขังอาชญา
กรรวมถึงนักโทษทางการเมือง นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ได้รับอิทธิมาจากพวกโรมัน 
ไวกิ้ง และยุโรปชาติอ่ืนๆ ที่เคยเข้ามาตั้งรกรากที่นี่ด้วย และชมถนนยุคกลางอันโด่งดังอย่างแชม
เบิลส์  Shambles เป็นย่านการค้าบรรยากาศคลาสสิค  ที่ภายในเต็มไปด้วยตึกรูปทรง
ประหลาดๆ จนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตรอก Diagon Alley ของภาพยนตร์ชุด 
Harry Potter ที่แน่นอนว่าร้านค้าภายในย่านนี้ก็เต็มไปด้วยร้านค้าที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ร้าน
ขายของจาก Harry Potter ร้านช็อกโกแลต ร้านชา ร้านเสื้อผ้าและของกินนานาชนิด สมควร
แก่เวลาน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองน็อตติ้งแฮม Nottingham เมืองต้นก าเนิดแห่งต านานวีรบุรุษ
ที่ชาวไทยรู้จักในนามของโรบิน ฮู้ด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ผ่านชมปราสาท
เก่าแก่ของปราสาทน็อตติ้งแฮม Nottingham Castle ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสามารถชมทิวทัศน์
ของเมืองได้รอบจากบริเวณตัวปราสาท 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก Crowne Plaza Hotel Nottingham หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่หก  น็อตติ้งแฮม-สแตรทฟอร์ด อัพอน เอวอน-ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ตบิสเตอร์วิลเลจ-ลอนดอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด-อัพอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หรือ สแตรทฟอร์ด ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเอวอน มีชื่อเสียงในด้าน
การเป็นเมืองแห่งวรรณกรรมอังกฤษ ให้ท่านชมเมืองและถ่ายรูปกับ The Almshouse 
บ้านเรือนโบราณที่ก่อสร้างด้วยไม้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1417-18 ผ่านช่วงของการปฏิรูปมาหลายครั้ง 
และถ่ายรูปกับอาคารศาลาว่าการเมือง อาคารที่มีความเก่าแก่, สวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดในใจ
กลางเมืองนี้ ทั้งยังเป็นที่ตั้งส านักงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางราชการของเมืองนี้  และถ่ายรูป
ภายนอกกับบ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ได้รับยกย่อง



    8 

ทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลก มักเรียกขานกันว่าเขาเป็นกวีแห่งชาติ
ของอังกฤษ  และให้ท่านถ่ายรูปหรือชมภายนอก Anne Hathaway’s Cottage & Garden 
กระท่อมหรือบ้านพักของภรรยาของเช็คสเปียร์สมัยที่ยังเป็นเด็ก โดยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วง
ศตวรรษที่ 15 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบทิวดอร์ ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมสวนสวย ปัจจุบัน
ยังคงได้รับการบูรณะมาโดยตลอด  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์วิลเลจ Bicester Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ที่ตั้ง

ของเอ๊าท์เล็ตขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอังกฤษ น าท่านชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์
เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษและในยุโรป เช่น Anne Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, 
Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY,  Diesel, Dior, Dunhill, Ermenegildo Zegna, 
Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling, L'Occitane, Levi's, Max 
Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith  เป็นต้น นอกเหนือจากการช้อป
ปิ้งสินค้าแล้วท่านสามารถเติมพลังงานกันได้ที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงคาเฟ่ต่างๆ ใน
เอ๊าท์ เล็ตที่ มีให้ เลือกหลากหลาย อาทิ Café Wolseley, Farmshop Restarant & Café, 
Shan Shui, London Grade Coffee, La Tua Pasta, Mrs.Chew’s Chinese Kitchen 
เป็นต้น  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมือง
หลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษและยังเป็นศูนย์กลางอันเก่าแก่ทางด้านการเงินแห่งหนึ่ง
ของโลก ถือว่าเป็นเมืองหนึ่งในเมืองระดับโลกทั้งทางด้านศิลปะ การพาณิชย์ การศึกษา ความ
บันเทิง แฟชั่น การสื่อสารและการท่องเที่ยว ท าให้อังกฤษเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
เลยทีเดียว 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารไทยในย่านโคเวนท์การ์เด้น ตลาดขนาดใหญ่ในมหานคร
ลอนดอน 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก Novotel London Wembley หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด  ลอนดอน-วอร์เนอร์บราเธอร์สตูดิโอทัวร์แฮรี่พ็อตเตอร์-ลอนดอน-สถานี Kings Cross 9 
¾ -ช้อปปิ้ง 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลีฟเดน Leavesden ที่ตั้ งของ Warner Brother Studio (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ  45 นาที ) น าท่ าน เข้ าชมสถานที่ จ าลองการถ่ ายท าภ าพยนตร์
ฟอร์มยักษ์เรื่องดัง Harry Potter น าท่านชมเบื้องหลังเพื่อค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่หลังกล้อง
ของทั้ง 8 ภาค พร้อมส ารวจฉากต่างๆ ที่ใช้จริงในภาพยนตร์ เช่น ฮอกส์วอตส์ ตรอกไดอากอน
และซอนพรีเว็ตและอีกมากมาย พาท่านด าดิ่งลงไปในโลกแห่งคาถา กลวิเศษและเวทมนต์อันน่า
ทึ่ง ตื่นตะลึงไปก้องห้องโถงอันตระการตาและนึกภาพตามถึงตอนที่แฮร์รี่ปรารถนาที่จะเข้าบ้านก
ริฟฟินดอร์ ซึ่งจะได้เห็นหมวกคัดสรรของจริงที่ใช้พิจารณาว่าเหล่านักเรียนควรอยู่บ้านไหนใน
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ภาคแรก และฉากการจ าลองเหตุการณ์ต่างๆ จากภาพยนตร์ดังและห้องต่างๆ พร้อมกับกิจกรรม
ตามอย่างภาพยนตร์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปบริเวณหน้าบ้านหลังเก่าของแฮร์รี่ในซอยพรีเว็ต รวมถึง
เลือกซื้อสนิคา้เป็นที่ระลึก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองด้วยเมนู Fish & Chips เมนูยอดนิยมและเป็น
เอกลักษณ์ของชาวอังกฤษ 

บ่าย น าท่านเดินทางกลับเข้าสู่นครลอนดอน ให้ท่านถ่ายรูปกับสถานี Kings Cross 9 ¾ สถานที่หนึ่ง
ในการถ่ายท าภาพยนตร์เรื่องดังแฮรี่ พ็อตเตอร์ เกี่ยวกับทางเข้าออกของเหล่านักเรียนของ
โรงเรียนคาถาพ่อมดและแม่มดและเมืองเวทมนตร์ฮอกส์วอตแสนวิเศษ ซึ่งจะต้องมานั่งรถไฟ
สายฮอกส์วอตเอ็กซ์เพรส ซึ่งในภาพยนตร์จะกล่าวถึงแฮรี่และเพื่อนจะต้องพุ่งผ่านก าแพงอิฐ
ระหว่างชานชลาหมายเลข 9 และ 10 ในขณะเดียวกันในความเป็นจริงสถานีคิงส์ครอสชานชลา 
9 และ 10 จะถูกคั่นด้วยรางรถไฟซึ่งท่านจะตามหาชานชลาที่ 9 ¾ ได้ที่ก าแพงในอาคารสถานีนี้ 
ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้  จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้
อปปิ้งบนถนนรีเจนท์และถนนอ็อกซ์ฟอร์ด Oxford Street ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของลอนดอนที่
ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ์ และห้างอ่ืนๆ 
อีกมากมาย และเลือกซ้ือเลือกชมสินค้าที่ระลึก 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารด้วยเมนูเป็ดย่างสไตล์กวางตุ้มที่มีชื่อเสียงแห่งมหานคร
ลอนดอนกับซอสลับสตูรพิเศษของร้าน Four Season Restaurant  

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel London Wembley หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีแ่ปด ลอนดอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   
 น าท่านชมมหานครลอนดอน เมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหภาพ

ยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ถือเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การเมืองและ
วัฒนธรรมของโลก  การสื่อสาร, การบันเทิง, แฟชั่นและศิลปะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไป
ทั่วโลก เริ่มจากเก็บภาพสวยของหอนาฬิกาบิ๊กเบน Big Ben สัญลักษณ์ที่ส าคัญของลอนดอนที่
ตั้งอยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ าเทมส์ แม่น้ าสายหลักของมหานครลอนดอน
และเป็นแม่น้ าใหญ่ท่ีไหลในอังกฤษตอนใต้และเป็นที่รู้จักมากที่สุด เพราะแม่น้ าเทมส์ไหลผ่านใจ
กลางมหานครลอนดอน และ สะพานทาวเวอร์บริดจ์ Tower Bridge สะพานที่ขึ้นชื่อว่าเป็น
สัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน เป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกันเป็นหอคอยคู่ จึงท าให้
สะพานแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานหอคอยสีขาว-ฟ้า จนกระทั่งถึงท่าเรือลอนดอน
อายส์ แวะถ่ายรูปกับลอนดอนอายส์ London Eye ชิงช้าสวรรค์ที่สามารถชมวิวกรุงลอนดอน
ได้แบบ360องศาและเป็นสัญลักษณ์แห่งสหัสวรรษของอังกฤษ หรือที่รู้จักในชื่อมิลเลเนียมวีล 
Millennium Wheel ตั้งอยู่ริมฝั่งทางใต้ของแม่น้ าเทมส์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก ใกล้ๆ กันเป็นที่ตั้งของมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ 
Westminster Abbey เป็นหนึ่งในอาคารทางศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศอังกฤษ และ
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เป็นสถานที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีอภิเษกสมรสและพระราชพิธีพระศพมากมาย ที่นี่
เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกผ่านชมสถานที่ส าคัญต่างๆ อาทิ บ้านเลขที่ 10, จัตุรัสทราฟัล
การ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, ย่านโซโห ฯลฯ จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูปกับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม Buckingham Palace ที่ประทับแห่งพระราชินีอังกฤษ ชม
การเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองค์ ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพู่ สีด าแต่จะ
เปลี่ยนเป็นชุดสีเทาในช่วงฤดูหนาว  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองกับเมนู Whole Lobster เสิร์ฟกับชิปและ
สลัด ร้าน Burger and Lobster Restaurant  

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกับทาวเวอร์ออฟลอนดอน Tower of London เดิมทีเป็นพระราชวังเดิมสร้าง
โดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ.1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ซึ่งแต่
เดิมหอคอยแห่งนี้เป็นทั้งป้อมปราการ พระราชวังและที่ขังโดยเฉพาะส าหรับนักโทษที่มียศศักดิ์
สูง คลังเก็บอาวุธ ท้องพระคลัง สวนสัตว์ โรงกษาปณ์หลวง หอเก็บเอกสาร หอดูดาว และเมื่อปี 
ค.ศ. 1303 เป็นต้นมาก็เปลี่ยนเป็นที่เก็บรักษามงกุฎและเครื่องราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร 
จากนั้นน าท่านชมบริติชมิวเซียม (British Museum) หรือที่นิยมเรียกกันว่า พิพิธภัณฑ์อังกฤษ
ในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
มนุษยท่ีส าคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบื้องต้น
วัตถุที่ เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่ เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึ่งเป็นแพทย์และ
นักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม 
พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานที่ตั้งของ
อาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน บริติชมิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุต่างๆ จากทุกทวีป จ านวน
กว่า 7 ล้านชิ้น ซึ่งล้วนมีชื่อเสียงและมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุษย์จากจุดเริ่มต้น
จนถึงปัจจุบัน   

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
 หลังอาหารค่ าได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบนิฮีทโธรว์ 
21.25 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินฮีทโทรว์ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG-917 
 
วันที่เก้า  สนามบินสุวรรณภูมิ 
15.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..  

**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่
ละก าหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์
เป็นรายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 
 

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



    11 

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่ไม่คาดคิด
หรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ปิด
โดยมิได้รับแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานที่อ่ืนๆ ทดแทนให้  
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

 
อัตราค่าเดินทาง  
 

UK Very Good 
อังกฤษ 9 วัน 6 คืน-TG  
ชิม ช้อป ชม แชะ ชิลล์ 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 
พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

ท่านที่ มีตั๋ วโดยสารอยู่แล้ว
ต้องการเดินทางพร้อมคณะ 

3-11 มิ.ย.2565 130,900 13,900 84,900 

8-16 ก.ค.2565 136,900 13,900 85,300 

22-30 ก.ค.2565 136,900 13,900 85,300 

12-20 ส.ค.2565 130,900 13,900 84,900 

9-17 ก.ย.2565 130,900 13,900 84,900 
12-20 ต.ค.2565 130,900 13,900 84,900 

21-29 ต.ค.2565 130,900 13,900 84,900 

 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ ามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 

 อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจ านวนผู้โดยสารที่เปน็ผู้ใหญ่จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**ตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ และจะต้องช าระมัดจ าหลงัจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 

 กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์  
กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเก่ียวข้องกับการยืน่วีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-21 วัน ซึ่งผูเ้ดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วย
ตัวเองและได้รับการสแกนนิ้วมือจากศูนย์รับค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อท าการนัดหมาย ** 

 ส าหรับท่านที่ต้องการอยู่ต่อหรือเดินทางต่อไปยังประเทศอ่ืน หรือหากมีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว จะต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยว 
พร้อมแสดงเอกสารเรื่องที่พัก รวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยด้วยที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ และทุกท่านต้องมา
แสดงตัวที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าตามก าหนดวันเวลานัดหมายเพื่อถ่ายรูปและสแกนนิ้วมือ 
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อัตรานี้รวมบริการ 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง สุวรรณภูมิ-ฮีทโทรว์-สุวรรณภูมิ ชั้นประหยัด และ

ค่าโหลดสัมภาระไม่เกินที่สายการบินก าหนดท่านละ 20 กิโลกรัม / ชิ่น / ท่าน (และส าหรับถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 
7 กิโลกรัม / ท่าน) 

 ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยค านวนจากวันที่
จองและออกตั๋วโดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการ
ผกผันค่าน้ ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการช าระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน (อัตราค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงค านวณไว้ ณ วันที่ 19 เม.ย.2565) 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง 
(Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพักเดี่ยว
เพิ่ม  

 ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมบริการนัดหมายและการยื่นวีซ่า (ไม่รวมค่าแปลเอกสาร) 

 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ 
อ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าทิปบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถรวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางด้วยตลอดการเดินทาง 

 ค่าน้ าดื่มวันละ 1 ขวด (จ านวน 4 วันทัวร์) 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (เฉพาะค่า
รักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนอันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร
หรืออ่ืนๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ และไม่รวมค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวในต่างประเทศ
อันสืบเนื่องจากโควิด19 และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค่าบริการ 7%  

อัตรานี้ไม่รวมบริการ 

 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งข้ึนอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋า
และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองเพื่อปอ้งกันการสูญหาย 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด  

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 

 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่
นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ทา่นสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้ 
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 สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรี
หรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)   

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซัก
รดีฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือ
ค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออ่ืนๆ ทีมิ่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 
(กรณีที่สายการบิน / ประเทศปลายทางต้องการ) 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 
(กรณีที่ประเทศไทยต้องการผลตรวจ) 

 ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการด าเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอ่ืนๆ ตามที่
ภาครฐัก าหนด (อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเป็นไปตามกลไกการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐเป็นส าคัญ)  

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท า Vaccine Passport 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ 

 ค่าธรรมเนียมบริการที่พัก SHA+ / Alternative Quarantine (AQ) การกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรไทยหรือสถานที่ที่รัฐก าหนดให้เป็นสถานที่กักกันเพื่อการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 วัน (การเปลี่ยนแปลงจ านวนวันให้ดูจาก
ประกาศจากทางภาครัฐเป็นส าคัญ)   

 
การช าระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน  55,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส าหรับการจองทัวร์ 
โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท าการ 
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทัง้หมด 
การยกเลิก 
1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า โดยทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียม
และค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 

2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่า 
ทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซา่ และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 

3.  หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันท าการก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4.  กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลกูค้าอยูต่า่งจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตร  
    โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีท่างบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายท่ี    
    เกิดขึ้น 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 
(Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญก่ับ 1 เตียงพับ
เสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ า  
3. กรณีทีมี่งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และ

ไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมที่พักนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกัน 

5. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และ
ไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่ักนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกนั 

หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถงึความสะดวกของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางก าลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 
เกิดขึ้นและมีเหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่า
สามารถคืนเงินได้  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ
ห้ามน าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือ
บางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจาก

สายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อ
การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก าหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณี
เที่ยวบนิล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการน าสิ่งของ
ต้องห้ามเข้าสู่อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่า
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อากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืน
เด็กเล่น/ปืนจ าลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบอง
ไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรยไ์ล่สัตว/์สเปรย์กรด, แก๊สน้ าตา, วัตถุแหลม
คมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เม่ือวัดจากจุด
หมุน, เครื่องมือส าหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบ่ี, แชลงหรือตะขอเกี่ยวสินค้า, สว่าน
เจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น 
ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ าส าหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, 
วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัย
ของอากาศยาน และอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทยก าหนดและ/หรือภายใต้การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการ
ประเมินภัยคุกคามของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 
มี.ค.2563)   

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ า
กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน 

o ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ 
ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการ
บิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกส าหรับผู้ทีมี่ปัญหาข้างต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี
ข้อก าหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของ
คนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าว
ตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง
ออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้
ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท 
supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระค่า 
Reservation Fee ไปแล้ว  

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสต์มาสหรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วน
ใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

o เอกสารในการขอยื่นวีซ่า  (อังกฤษ)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15-20 วัน 
- ผู้ย่ืนค าร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้วมือ ณ วันนัดหมายยื่นค าร้องที่ศูนย์ยื่น 
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- วัน/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทูตและศูนย์ยื่น 
- รูปถ่ายไม่จ าเป็นต้องเตรียม สแกนใบหน้าและถ่ายรูปที่ศูนย์ย่ืน  
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผู้ย่ืนค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผู้ยืน่ค าร้อง กรุณาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางที่เป็นปัจจุบันที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบื้องต้นส าหรับเพื่อใช้
ในการท านัดหมาย   
  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผู้แทน ยกเว้น 
ผู้ย่ืนค าร้องสูงอายุ 
  มากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ 
- เอกสารต้นฉบับท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท / กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(กรณีเด็ก), ส าเนาสูติ 
  บัตร (กรณีผู้ที่อายุต่ ากว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ, ส าเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุล  
  จะต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย/
สัญญากู/้สัญญาอาชีพ 
  พิเศษท่ีมีเนื้อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในด้าน
งานแปล ค่าใช้จ่าย 
  ผู้ย่ืนค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทูตอังกฤษไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มหนังสือเดินทางระหว่างท่ีสถานทูตพิจารณาวีซ่า แต่สามารถ

ให้ดึงเลม่ในวันยืน่ได้ แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามที่ศูนย์ย่ืนวีซ่าเรียกเก็บ  
2. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่

ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 
3. การแปลเอกสารจะตอ้งแปลจากศูนย์แปล ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึน้อยู่กับเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปล

สามารถตรวจสอบกับบริษัททัวร์ได้ หรือผู้เดินทางสามารถแนบฉบับแปลจากศูนยแ์ปลมาได้เช่นกัน (กรณี
ที่มีเอกสารที่ต้องแปล) 

4. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้
การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น 

หมายเหตุ  กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทาง เดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ 
ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน 
 
o หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

- โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ า
กว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  

- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 3 หน้า   
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- หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่าน
จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการยื่นค าร้องขอวีซ่า  

- ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัท
ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  

 
o รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า   

(ไม่จ าเป็นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ที่ศูนย์ยื่นได้เลยเพือน าลงระบบส่งสถานทูต) 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายุต่ ากว่า 20 ปี  

- ใช้ส าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ  

- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบัตรด้วย
และกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 

 
o หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
o ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตรา

ประทับ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
 
o หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมี
รายละเอียดการเข้าท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวันยื่นวีซ่า 
เป็นต้น 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุ
ต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับหน่วยงาน หรือองค์กร พร้อมใบลาและ
ส าเนาบัตรประจ าตัวราชการ 1 ชุด เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวันยื่นวีซ่า 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ส าเนาหนังสือ
รบัรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจาก
ศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 

- กรณีท่านทีเ่ป็นแม่บ้าน   

 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนา
ทะเบียนสมรส+ฉบับแปลภาษาอังกฤษ จากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
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 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียน
สมรสพร้อมแสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตร
ดว้ยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธก์ารเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณีท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการท างานและ
หลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจง
การรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธ
การยืน่ค าร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  

เป็น 
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวันยื่นวีซ่า เป็นต้น 
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า 

และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า พร้อมส าเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มี
ชื่อเจ้าของบัญชี  

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับ
ตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงิน
ฝากประจ า เป็นต้น 

- หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขที่บัญชีเดียวกับส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่น ามาแสดง 

- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจาก
ธนาคาร 1 ฉบับ และท าจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชี้แจงต่อ
สถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย  อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีส าเนาสมุดบัญชี
การเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มี
การเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองธนาคาร 1 ฉบับ และท าจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อ
และความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะ

ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลับสู่ภูมิล าเนา 
 
o กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะต้องมีใบอนญุาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
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คัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับ
จริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชี้แจงระบุความสัมพันธ์กับผู้ปกครองที่ไปด้วยและ
ยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหาก
ได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและ
การเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่าและมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด
เป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม่
ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตาม
นัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต 
ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรง
กับทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจ านงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมา
แสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวท่ีสถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
ยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์
ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้
ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก          

         
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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.....................................................................................................................................................................  
 
2.  มีหนังสือเดินทางเล่มเก่าหรือไม่............ไม่มี.............ม(ีโปรดระบุรายละเอียด) 
หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า.....................วันที่ออกหนังสือเดินทาง........................................................ 
วันหมดอายุ ...................................................................................................................................................... 
 
3.  สถานภาพ ........ โสด ........ แต่งงานจดทะเบียน ........ แต่งงานไม่จดทะเบียน  ....... หย่า ........ หม้าย 

    
4.  ชื่อ-สกุล คู่สมรส .............................................................. นามสกุลก่อนแต่งงาน .......................................... 
 
    วัน-เดือน-ปี เกิดคู่สมรส  .................................... สถานที่เกิด .............................. เดินทางด้วยกันหรือไม่ .........  

    ชื่อบตุร 1. ชื่อ ................................................................................................. 

    วัน-เดือน-ปีเกิด ..................................สถานที่เกิด .................. เดินทางด้วยกันหรือไม่ ................................... 

    ชื่อบุตร 2. ช่ือ ................................................................................................. 

    วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางด้วยกันหรือไม่ ..................... 

    ชื่อบุตร 3. ช่ือ ................................................................................................. 

    วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางด้วยกันหรอืไม่.....................  

    ชื่อบุตร 4. ชื่อ ................................................................................................. 

    วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางด้วยกนัหรือไม่..................... 

กรอกข้อมูลตามความจริง ส าหรับการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ 
กรุณากรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษเท่านั้น 

กรุณาอย่าเว้นช่องว่าง เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้มีความจ าเป็นจะต้องน าไปกรอกลงใน Application Form Online ใน
ระบบของสถานทูตอังกฤษ ซึ่งหากท าการ Submit แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดังนั้นขอให้แจ้ง

รายละเอียดตามความเป็นจริงที่สุดของผู้สมัครแต่ละบุคคล มิเช่นนั้นอาจถูกเพิกเฉยหรือถูก black list หรือเสียเวลาใน
การท านัดหมายใหม่หรือมาแสดงตัวท่ีศูนย์ยื่นอีกครั้งรวมถึงการช าระค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่อีกครั้ง 
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5.  ที่อยู่ปัจจุบัน  ............................................................................................................................................... 
 ................................................................................................  รหัสไปรษณีย์ ........................................... 
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................  รหัสไปรษณีย์ .......................................... 
     โทรศัพท์บ้าน........................................................................โทรศัพท์มือถือ.................................................... 
 อาศัยอยู่มากี่ป.ี............................................. E-Mail:..................................................................................... 
 บ้านตนเอง ........ อาศัยอยู่กับครอบครัว ........ บ้านเชา่   ........ อ่ืนๆ โปรดระบุ................................. 
 6.  ชื่อสถานที่ท างาน ........................................................................................................................................ 
 (ชี้แจงเกี่ยวกับกิจการที่ท า หรือสินค้าที่ขายว่าเกี่ยวกับประเภทไหน ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของกิจการหรือลูกจ้าง) 
 ................................................................................................................................................................. 

ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน ..................................................................................................................................... 
 .......................................................................................  รหัสไปรษณีย ์................................................... 
 โทรศัพท ์...................... หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ......................... 

ต าแหน่งหน้าที่  .......................................................................................................................................... 

ลักษณะงานที่ดูแลอยู่ ..................................................................................................................................  

วันที่เข้าท างาน / วันเริ่มเข้าศึกษา.................................................................................................................. 

เงินเดือน......................................................................................................................................................... 

กรณีศึกษาอยู่ / สถานที่ศึกษา .......................................................................................................................

ที่อยู่สถานศึกษา .......................................................................................................................................... 

ศึกษาระดับชั้น / หลักสูตร ............................................................................................................................   

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

7.  ค่าใช้จ่ายครอบครัวต่อเดือน .................................................... ใหค้รอบครัว+ภรรยา+ลูก............................... 

8.  ท่านมีเงินออมหรือไม่  .................. ไม่มี   ........ มี  โปรดระบุ ......................................................................... 

(ถ้ามี กรุณากรอกให้เรียบร้อยเนื่องจากจะต้องน าไปเป็นข้อมูลในการกรอกออนไลน์)  

 ออมทรัพย์ ธนาคารอะไร ......................................................... เท่าไหร่ ......................................................... 

ฝากประจ า ธนาคารอะไร ........................................................ เท่าไหร่ ......................................................... 

 หุ้นหรือหลกัทรัพย์ .................................................................. เท่าไหร่ ........................................................ 

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

     (หากจ าไม่ได้ให้แจ้งอายุ) .................................................. สถานที่เกิด .......................................................... 

 ** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ต้องแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปีเกิด และสถานที่เกิดมาตามปกติ จ าเป็นต้องใส่ 

กรุณาอย่าเวน้ว่าง ** 
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ชื่อ-นามสกุล มารดา  ...................................................... วันเดือนปีเกิด ...................................................... 

     (หากจ าไม่ได้ให้แจ้งอายุ) .................................................. สถานที่เกิด .......................................................... 

 ** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ต้องแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปีเกิด และสถานที่เกิดมาตามปกติ จ าเป็นต้องใส่ 

กรุณาอย่าเวน้ว่าง ** 

10.  กรณีที่ผู้เดินทางเป็นผู้มีรายได้น้อย / เป็นบุตร / เป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ / เป็นผู้ที่ต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่าย โปรด

ระบุ ช่ือ-สกุลผู้รับรองค่าใช้จ่ายและระบุความสัมพันธ์  

 ผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่านคือ .................................................................................................

 ความสัมพันธ์ .....................................................  ที่อยู่ผู้รับรองค่าใช้จ่าย .................................................... 

 ................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................  

 

11.  ท่านเคยได้ขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่   ........ ไม่เคย   ........ เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)  

 วีซ่าทีไ่ด้ ได้ระหว่าง วันที่ ....................................................... ถึงวันที ่................................................... 

  เลขหมายวีซ่าที่เคยได้ ...........................................................................................................................  

 

      ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษหรือไม ่ ........ ไม่เคย    ........ เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)  

      เข้าประเทศอังกฤษวันที่ ....................................... ออกจากประเทศอังกฤษวันที่…………………………… 
  รวมระยะเวลาที่อยู่ในประเทศอังกฤษ กี่วัน .............................................................................................  
  จุดประสงค์ที่เดินทางเข้าประเทศอังกฤษไปท าอะไร  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    12. ท่านเคยเดินทางไปประเทศอะไรบ้าง  

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

 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที ่.................................................. 

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

 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที ่.................................................. 

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

 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที ่.................................................. 

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

 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที่ .................................................. 

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

 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที ่.................................................. 
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 6...................................................................................................... 

 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที่ .................................................. 

 
13. คุณมีเพื่อน หรือ ลูก ที่เรียนที่ประเทศอังกฤษหรือไม่ ถ้ามี ขอ ชื่อ-สกุล ที่อยู ่และเบอร์โทร.  
.......................................................................................................................................................................... 
ทีพ่ักที่อังกฤษ ....................................................................................... โทร. .................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
14. ผู้ที่ติดต่อได้เม่ือฉุกเฉินขณะที่ท่านเดินทางอยู่ในต่างประเทศ (ส าหรับการกรอกข้อมูลในระบบ Thailand 
Pass) 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ........................................... .................................................................................. 
เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ของผู้ติดต่อฉุกเฉิน .......................................... ความสัมพันธ์กับท่าน ............................... 
15. QR Code เกี่ยวกับประวัติการรับวัคซีนจากหมอพร้อม สามารถส่งให้กับเจ้าหน้าที่ทัวร์ได้ทางอีเมล์หรือทาง
ไลน์หรือช่องทางออนไลน์อื่น (ส าหรับการกรอกข้อมูลในระบบ Thailand Pass) 
.............................................................................................................................................................................. 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

