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เทีย่วอังกฤษ 9 วัน 6 คืน 
ลอนดอน-แอมส์เบอรี่-บาธ-ลิเวอร์พูล-แมนเชสเตอร์ 

เลสเตอร์-บสิเตอร์-อ๊อกซ์ฟอร์ด 
ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7สิง่มหัศจรรย์ของโลก ชมเมอืงแห่งน ้าแร่โรมันบาธ 
เหล่า FC เข้าชมสนามแอนฟิลด์,สนามโอลด์ทราฟฟอร์ด,สนามเอทฮัิด, 

สนามคิงเพาเวอร์และถ่ายรูปภายนอกกับสนามกฬีาเอมเิรสต์ 
เทีย่วกรุงลอนดอน ล่องเรือแม่น ้าเทมส์ แวะชมหอนาฬกิาบิก๊เบน 

พระราชวังบัคกิ้งแฮม ทาวเวอร์บริดจ์ ลอนดอนอาย 
ช้อปป้ิง Bicester Village และถนนอ็อกซ์ฟอร์ด 
พร้อมทานเป็ดย่างต้นต ารับ Four Season 

บินตรงสู่มหานครลอนดอน… โดยสายการบนิไทย 
 

ลอนดอน มหานครตลอดกาล ที่ตั้งของที่สำคัญๆ เช่น พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม สะพานทาวเวอร์บริดจ์  หอนาฬิกา
บิ๊กเบน  ลอนดอนอายส์  มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซฟอร์ด ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของมหานคร
ลอนดอน 

แอมสเ์บอรร์ี ่ ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ ชมอิทธิพลในอดีตของชาวโรมันโบราณที่
เมืองบาธ  

ลเิวอรพ์ลู เมืองดังที่ท่านคุ้นชื่อจากฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่มีสนามแอนฟิลด์เป็นสนามฟุตบอลหลักของทีมลิเวอร์พูล 
เมืองที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

แมนเชสเตอร ์ เมืองอุตสาหกรรมด้านการทอผ้ามาตัง้แต่ศตวรรษที่ 16 และยังเป็นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าที่สำคัญและ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงและเป็นเมืองของสโมสรฟุตบอลชื่อดังอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด  

เลสเตอร ์ เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตมิดแลนด์ตะวันออกของอังกฤษ มีประวัติศาสตร์ยาวนานและถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ และยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

ออ๊กซฟ์อร์ด  เรียกขานกันว่าเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ซึ่งชื่อเมืองตั้งตามมหาวิทยาลัยระดับโลกที่รู้จักกันในนามของ
มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด   

 
กำหนดการเดนิทาง 2565  9-17 ส.ค. / 10-18 ก.ย. / 6-14ต.ค. / 22-30 ต.ค.   
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วันแรก  สนามบนิสุวรรณภมูิ 
22.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตทูางเขา้ระหว่างหมายเลข 2-3 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai Airways International เคานเ์ตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW D 
**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
กำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทัวรเ์ปน็รายการซี
รีย่แ์ละไดม้ีการดำเนนิการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลง
เล็กนอ้ย** 

 
วันทีส่อง ลอนดอน(องักฤษ)-แอมสเ์บอรี-่สโตนเฮ้นจ-์บาธ-ลเิวอร์พลู 
00.55 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ บนิตรงสู่มหานครลอนดอน โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG-910 
07.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮทีโทรว ์กรงุลอนดอน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นตรวจ

รับกระเป๋าและสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมอืงแอมสเ์บอรร์ี ่Amesbury ในเขตทุ่งหญ้าแอมส
เบอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านเข้าชมเสาหนิสโตนเฮน้จ์ Stonehenge จัดเป็นกลุ่ม
ของแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อนที่ตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง โดดเด่นอยู่กลางทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่
บนท่ีราบซอลส์บูรี่ในบริเวณตอนใต้ของประเทศอังกฤษ หินบางก้อนถูกตั้งขึ้น บางก้อนก็ถูกวางนอนลง โดย
ทับซ้อนกับหินก้อนอื่นๆ นักโบราณคดีเช่ือว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณหลายพันปีก่อน
คริสตกาล จากการคำนวณหาอายุโดยใช้วิธีตรวจวิเคราะห์คาร์บอนกัมมันตรังสีได้ประมาณว่าหินก้อนแรก
ถูกวางตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,000-1,300 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอื่นๆ ระบุว่า เฮนส์ แปลว่ากลุ่ม
หินหรือไม้เรียงกันเป็นวงกลม กลุ่มหินเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือบางที
อาจจะเป็นสถานที่ทำพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบูชาพระอาทิตย์เพราะกลุ่มก้อนหินวางแนวเป็น
เส้นตรงกับดวงอาทิตย์ ดังนั้นจึงเป็นกองหินประหลาด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อน
ประวัติศาสตร์มากกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ที่ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่าใครสร้าง? เพ่ืออะไร? 
มีแต่การวิเคราะห์และคาดเดา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมอืงบาธ Bath เมืองอาบน้ำแร่ที่มีอิทธิพลมาตั้งแต่
ยุคเรืองอำนาจของอาณาจักรโรมันโบราณ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Café Rouge Restaurant 
บ่าย นำท่านแวะถา่ยรปูภายนอกโรงอาบนำ้แรร่อ้น ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ โดยมีการตกแต่งอย่าง

งดงาม ปัจจุบันน้ำพุร้อนนี้ก็ยังมีปริมาณนับล้านนับแสนแกลลอน ด้วยอุณหภูมิระดับ 45-46 องศาเซลเซียส 
ซึ่งหลักฐานบ่อน้ำพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่นี้ ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมือง
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1987 ซึ่งภายในเป็นพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน ทีม่ีประวัติการ
ค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมืองคือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ ส่วนท่ี
สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมี
ทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่ร้อน-เย็น, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็นเตอร์กิชบาธ Turkish Bath ได้เวลาอัน
สมควรนำท่านเดินทางต่อสู่เมอืงลเิวอรพ์ลู Liverpool (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองที่มี
กิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนที่เป็นสาวกของหงส์แดงลิเวอร์พูลต้องไม่
พลาดมาเยือนเมืองนี้ 

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารจนี Mayflower Chinese Restaurant 
นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กัระดับ 4 ดาว Hotel Jurys Inn Liverpool หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วันทีส่าม ลเิวอรพ์ลู-สนามแอนฟิลด-์แมนเชสเตอร-์สนามโอลด์ทราฟฟอรด์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

นำท่านเข้าชมสนามแอนฟลิด์ สนามฟุตบอลที่เป็นตำนานและมีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษและเป็นสโมสรที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลโลก สโมสรลิเวอร์พูลตั้งอยู่ในเขตแอนฟิลด์ สนามแห่งนี้สร้างเสร็จในปี ค.ศ.
1884 เริ่มแรกเป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตัน ต่อมาในปี ค.ศ.1892 เอฟเวอร์ตันย้ายสนาม
ไปกูดิสันพาร์ค หลังจากก่อตั้งสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล แอนฟิลด์จึงกลายเป็นสนามเหย้าของลิเวอร์พูลนับ
แต่นั้นมา ประกอบไปด้วยอัฒจันทร์ 4 ด้านมีความจุประมาณ 45,276 ที่นั่ง โดยจำนวนผู้ชมสูงสุดเท่าที่มี
การบันทึกไว้คือในการแข่งขันฟุตบอล FA Cup รอบที่ 5 ระหว่างลิเวอร์พูลกับวุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอร์
เรอส์ในวันที่ 2 ก.พ. 1952 บันทึกไว้ว่ามีผู้ชมท้ังสิ้น 61,905 คน และสนามนี้ได้รับการรับรองจากสมาคม
ฟุตบอลยุโรป ให้เป็นสนามระดับ 4 ดาว ซึ่งสามารถจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติหรือรายการใหญ่
อื่นๆ รวมทั้งการแข่งขันของทีมชาติอังกฤษ แอนฟิลด์เคยเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอล
ชิงแชมป์แห่งชาติ ในปี ค.ศ.1996 จากนั้นให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลายชนิดจากทีมฟุตบอลดังที่
คุณชื่นชอบจากร้านค้าของสนามแอนฟิลด์ที่ Mega store Liverpool Club (เนื่องจากเป็นการทำรายการ
ล่วงหน้าค่อนข้างนาน กรณีที่ในวันนั้นๆ มีฤดูกาลการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนไปเข้าชมสถานที่
อื่นๆ ทดแทน)   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี Chung Ku Chinese Restaurant 
บ่าย เดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร ์Manchester (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองดังที่ท่านคุ้นชื่อ

จากฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และยังเป็นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าที่สำคัญและเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มี
ชื่อเสียง 
นำท่านชมสนามกฬีาโอลแทรฟฟอร์ด Old Trafford Stadium สนามฟุตบอลชื่อดังของประเทศอังกฤษ 
สนามเหย้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จผุู้ชมได้ถึง 75,635 ที่นั่ง โอลด์แทรฟฟอร์ดถือเป็นสนามกีฬาของ
สโมสรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาหลายๆ ทีมในสหราชอาณาจักร เป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี 3 
และเป็นสนามกีฬาฟุตบอลขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 และใหญ่เป็นอันดับท่ี 8 ในทวีปยุโรป สนามแห่งนี้อยู่ห่าง
จากโอลด์แทรฟฟอร์ดคริกเก็ตกราวนด์เพียง 800 เมตร รวมท้ังเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติความ
เป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสโมสร และยังมีสิ่งของ ถ้วยรางวัลต่างๆ แสดงโชว์อยู่ด้วย จากนั้นให้ท่านอิสระเลือก
ซื้อของที่ระลึกหลากหลายชนิดจากทีมฟุตบอลดังที่คุณชื่นชอบจากร้านค้า Mega Store ของสนามโอลด์
ทราฟฟอร์ด เนื่องจากเป็นการทำรายการล่วงหน้าค่อนข้างนาน กรณีที่ในวันนั้นๆ มีฤดูกาลการแข่งขัน ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนไปเข้าชมสถานที่อื่นๆ ทดแทน   

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง Slug and Lettuce restaurant Albert Square 
Manchester 

 จากนัน้นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กัระดับ 4 ดาว Hotel Novotel Manchester West หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


 

ENGLAND แดนแดงเดือด 9D6N TG, Aug-Oct2022    5 

วันทีส่ี ่  แมนเชสเตอร-์สนามเอทิฮดั-เลสเตอร ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นำท่านชมสนามกฬีาซติีอ้อฟแมนเชสเตอร์ หรือเป็นที่รู้จักในช่ือสนามกฬีาเอทฮิดั Etihad Stadium ด้วย
เหตุผลตามชื่อผู้สนับสนุน หรือในบางครั้งอาจเรียกว่า คอมส์ CoMS หรืออีสต์แลนส์ Eastlands เป็นสนาม
กีฬาในเมืองแมนเชสเตอร์ เป็นสนามกีฬาเหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ เป็นสนามกีฬาใหญ่เป็น
อันดับ 5 ของทีมพรีเมียร์ลีก และใหญ่เป็นอันดับ 12 ในสหราชอาณาจักร มีจำนวนที่นั่ง 47,805 ที ่เดิมที
สนามกีฬามีวัตถุประสงค์สำหรับเป็นสนามแข่งกีฬาหลักในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2000 ที่ 
สหราชอาณาจักรพลาดการประมูลไป จนได้ชนะการประมูลในการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพ 2002 หลังจบ
การแข่งขันได้ลดความจุสนามจาก 80,000 คน ไปเป็น 50,000 คน สนามแห่งนี้ก่อสร้างโดยเลียงคอนสตรัก
ชัน ด้วยงบประมาณ 112 ล้านปอนด์ โดยออกแบบโดยอารัปสปอร์ต เพื่อแน่ใจว่าจะไม่ใช่โครงการที่เสี่ยง 
แมนเชสเตอร์ซิตีจึงตัดสินใจรับสนามกีฬาแห่งนี้แทนท่ีสนามกีฬาเก่า เมนโรด ทันทีที่การแข่งขันจบลง ก็ได้มี
การเพิ่มท่ีนั่งลดหลั่นเจาะลงไปในลู่ว่ิงเดิม การปรับปรุงนี้ทางสภาเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์จ่ายไป 22 ล้าน
ปอนด ์และแมนเชสเตอร์ซิตีจ่ายเพิ่มอีก 20 ล้านปอนด์ และเพิ่มที่จำหน่ายเครื่องดื่ม ร้านอาหาร และพื้นที่
สันทนาการอื่น สโมสรย้ายเข้ามาใช้สนามแห่งใหม่ระหว่างช่วงฤดูร้อน ค.ศ.2003 นอกจากแข่งขันกีฬาแล้ว 
ยังใช้จัดนัดแข่งขันยูฟ่าคัพ 2008 นัดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ นัดแข่งขันรักบี้ระหว่างประเทศ 
แข่งขันมวย และคอนเสิร์ตอีกหลายคอนเสิร์ต จากนั้นให้ท่านอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลายชนิดจาก
ร้านค้า Mega Store (เนื่องจากเป็นการทำรายการล่วงหน้าค่อนข้างนาน กรณีที่ในวันนั้นๆ มีฤดูกาลการ
แข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนไปเข้าชมสถานท่ีอื่นๆ ทดแทน)   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี New Emperor Restaurant 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมอืงเลสเตอร์ Leicester เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตมิดแลนด์ตะวันออกของอังกฤษ มี

ประวัติศาสตร์ยาวนานและถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ ยังคงเหลือร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคเหล็ก ยุคโรมัน ยุควิคตอเรีย มาจนถึงยุคปัจจุบัน เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เมืองนี้ยังมีสถานท่ีท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่าน
ชมเมืองเลสเตอร์ ผ่านชมอุทยานแบรดเกต Bradgatte Park เป็นอุทยานสาธารณะขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใน
เขตแคว้นเลสเตอร์เชียร์ บนเนื้อที่กว่า 2,075 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยป่าละเมาะ ป่าไม ้สนามหญ้า และบึงน้ำ เป็น
สถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนที่ผู้คนและชาวเมืองพากันมาปิกนิกรอบๆ สวนแห่งนี้ และผ่านชม 
อาคารของโรงละครบ้านคิลเวิร์ธ Kilworth House Theatre จัดเป็นโรงละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและเป็น
หนึ่งในโรงละครกลางแจ้งที่ดีท่ีสุดในสหราชอาณาจักร และผ่านชมสนามเวลฟอร์ด โร้ด Welford Road 
(ปัจจุบันเรียกว่า Mattioli Woods Welford Road) เป็นสนามกีฬาของสมาคมรักบี้ในเมืองเลสเตอร์  

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง Bill's Restaurant ให้ทา่นเลอืกเมนทูีค่ดัสรรจากรา้น อาทเิชน่ 
เมนเูบอรเ์กอร,์ ปลาคอ็ดกับซอสทาทาร,์ มกักะโรนชีสี, ไกย่่างและสลดัอโวคาโดหรอืไม่วา่จะเป็นเมนอูกไก ่
เปน็ตน้ (เมนอูาจมกีารปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่ับวตัถุดบิในวนันัน้ๆ) 

 จากนัน้นำทา่นเดนิทางเข้าสูท่ีพ่กัระดับ 4 ดาว Holiday Inn Leicester City หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วันทีห่า้  เลสเตอร-์สนามคงิเพาเวอร-์บสิเตอร์วลิเลจ-ออ๊กซ์ฟอรด์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

นำท่านเข้าชมสนามคงิเพาเวอร์ (King Power Stadium) หรือเลสเตอร์ ซิตี้ สเตเด้ียม (Leicester City 
Stadium) เป็นสนามเหย้าของทีมจิ้งจอกสยาม เลสเตอร์ ซิตี้ ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ตั้งอยู่ในเมืองเลสเตอร์ 
ประเทศอังกฤษ สนามฟุตบอลแห่งนี้ตั้งชื่อตามกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (King Power) ซึ่งเป็นเจ้าของทีมใน
ปัจจุบัน “คิงเพาเวอร์ สเตเด้ียม” เดิมมีความจุ 32,500 ที่นั่ง ปัจจุบันเพ่ือระบบรักษาความปลอดภัยจึงมีการ
ปรับลดที่นั่งลงเหลือ 32,237 ที่นั่ง คิงเพาเวอร์ สเตเดี้ยม เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 
กรกฎาคม 2002 โดยมี แกรี่ ลินิเกอร์ อดีตศูนย์หน้าตำนานของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ มาเป็นผู้ตัดริบบิ้นใน
พิธีเปิดสนาม จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลายชนิดจากร้านค้า Mega Store (เนื่องจาก
เป็นการทำรายการล่วงหน้าค่อนข้างนาน กรณีที่ในวันนั้นๆ มีฤดูกาลการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนไปเข้าชมสถานที่อื่นๆ ทดแทน)   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง The Friary 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ บสิเตอรว์ลิเลจ Bicester Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เอ๊าท์เล็ตขนาด

ใหญ่และมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของอังกฤษ นำท่านชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษและใน
ยุโรป 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  เป็น
ต้น จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมอืงออ๊กซฟ์อรด์ Oxford เป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
ประเทศอังกฤษ เป็นเมืองที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติและเติบโตเร็วมากที่สุด รวมถึงเป็นเมืองที่มี
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) คนทั่วโลกมักจะรู้จักเมือง
นี้ในฐานะของ “เมืองแห่งการศึกษา” 

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารจนี Paddyfields Restaurant 
จากนัน้นำทา่นเดนิทางเข้าสูท่ีพ่กัระดับ 4 ดาว Hotel Holiday Inn Oxford หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วันทีห่ก  ออ๊กซฟ์อร์ด-ลอนดอน-สนามกฬีาเอมเิรสต ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

นำท่านชมสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด University of Oxford ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่
ที่สุดในโลก และชมภายนอกของปราสาทอ็อกฟอร์ด Oxford Castle เป็นปราสาทขนาดใหญ่ ซึ่งเป็น
สถาปัตยกรรมอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 11-12 ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยคูน้ำกว้าง จากนั้นผ่านชม
พิพิธภัณฑ์ศิลปะและโบราณคดี Ashmolean Museum เป็นพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก และ
ยังได้รับการสถาปนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และชมไครสต์เชิร์ชคอลเลจ Christ 
Church College เป็นวิทยาลัยที่ใหญ่และงามสง่าที่สุดในอ็อกซ์ฟอร์ด มีชื่อเรียกกันง่ายๆ ว่า เดอะเฮ้าส์ 
ก่อตั้งในปี ค.ศ.1525 วิทยาลัยแห่งนี้อยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยแห่งอ๊อกฟอร์ดเช่นกัน จากนั้นนำท่านชม
โบสถ์ซานตา มาเรีย Santa Maria Church โบสถ์พระแม่แห่งอัสสัมชัญ หรือเป็นท่ีรู้จักในชื่อ โบสถ์ซานตา
มาเรีย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงดงาม จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่มหานครลอนดอน (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนเูปด็ย่างสไตลก์วางตุม้ทีม่ชีือ่เสยีงแหง่มหานครลอนดอน
กบัซอสลับสตูรพเิศษของรา้น Four Season Chinese Restaurant  
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บ่าย นำท่านถ่ายรปูภายนอกสนามกฬีาเอมเิรสต์ Emirate Stadium เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลอาร์เซ
นอล ตั้งแต่เปิดใช้งานเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2006 สนามแห่งนี้อัฒจรรย์จะเป็นเก้าอี้ทั้งหมด 60,355 ที่
นั่ง ซึ่งนับว่าเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของพรีเมียร์ลีกตามหลังเพียงสนามโอลด์แทรฟ
ฟอร์ด และเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในลอนดอนรองจากสนามเวมบลีย์และสนามทวิกเคนแฮม 
ในช่วงวางแผนและกำลังก่อสร้างอยู่นั้น เดิมสนามนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ แอชเบอร์ตันโกรฟ ก่อนที่จะมีการใช้ช่ือ
ตามข้อตกลงของสายการบินเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการก่อสร้างสนามนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อ
ของที่ระลึกหลากหลายชนิดจากร้านค้า Mega Store 

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารพื้นเมอืงกบัเมน ูWhole Lobster เสริฟ์กบัชปิและสลดั รา้น Burger 
and Lobster Restaurant  
จากนัน้นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กัระดับ 4 ดาว Hotel Holiday Inn London West หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วันทีเ่จ็ด  ลอนดอน-พระราชวงับคักิง้แฮม-หอนาฬกิาบิก๊เบน-ลอนดอนอายส-์ลอ่งเรอืแมน่้ำเทมส์ 
   สะพานทาวเวอรบ์รดิจ์-ชอ้ปปิง้ถนนออ็กซฟ์อรด์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

นำท่านชมมหานครลอนดอน ทีย่ิ่งใหญ่ชมอาคารสถาปัตยกรรมที่งดงามของประเทศอังกฤษซึ่งใจกลางมหา
นครแห่งนี้ใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังหลายต่อหลายเรื่องโดยเริ่มจากชมภายนอกและถา่ยรปูกับ
พระราชวงับคักิง้แฮม Buckingham Palace ที่ประทับแห่งพระราชินีอังกฤษ ชมการเปลี่ยนยามของทหาร
รักษาพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพู่สีดำแต่จะเปลี่ยนเป็นชุดสีเทาในช่วงฤดูหนาว ก่อนนำ
ท่านเก็บภาพสวยของหอนาฬกิาบิก๊เบน Big Ben สัญลักษณ์ที่สำคัญของลอนดอนที่ตั้งอยู่เคียงข้างอาคาร
รัฐสภาที่สวยงามริมฝ่ังแม่น้ำเทมส์ ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของมหาวหิารเวสตม์ินสเตอร์ Westminster Abbey 
เป็นหนึ่งในอาคารทางศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศอังกฤษ และเป็นสถานท่ีจัดพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พิธีอภิเษกสมรส และพระราชพิธีพระศพมากมาย ที่นี่เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกผ่านชม
สถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ บ้านเลขที่ 10, จัตุรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์
ดเนลสัน, ย่านโซโห ฯลฯ   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี Joy King Lau Restaurant 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรอืเวสตม์ินสเตอร์ ให้ท่านถา่ยรูปกบัลอนดอนอายส ์London Eye ชิงช้าสวรรค์ที่

สามารถชมวิวกรุงลอนดอนได้แบบ 360 องศา และเป็นสัญลักษณ์แห่งสหัสวรรษของอังกฤษ หรือที่รู้จักใน
ชื่อมิลเลเนียมวีล Millennium Wheel ตั้งอยู่ริมฝ่ังทางใต้ของแม่น้ำเทมส์เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่ได้รับความ
นิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านล่องเรอืในแมน่้ำเทมส์ แม่น้ำสายหลักของ
มหานครลอนดอนและเป็นแม่น้ำใหญ่ที่ไหลในอังกฤษตอนใต้และเป็นท่ีรู้จักมากที่สุด เพราะแม่น้ำเทมส์ไหล
ผ่านใจกลางมหานครลอนดอน ให้ท่านล่องเรือชมเมืองและอาคารสถาปัตยกรรมที่งดงามของประเทศ
อังกฤษจนถึงท่าเรือ Tower Pier นำท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานทาวเวอรบ์รดิจ ์Tower Bridge สะพานที่ขึ้น
ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน เป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกันเป็นหอคอยคู่ จึงทำให้
สะพานแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานหอคอยสีขาว-ฟ้า จากนั้นให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิง้บนถนนอ็
อกซฟ์อร์ด Oxford Street ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของลอนดอนที่ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก
มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ์ และห้างอื่นๆ อีกมากมาย 

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารไทย Thai Square Covent Garden 
จากนัน้นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กัระดับ 4 ดาว Hotel Holiday Inn London West หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วันที่แปด สนามบนิลอนดอน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ 
12.30 น. นำทา่นออกเดินทางจากสนามบนิฮทีโทรว ์โดยสายการบิน Thai Airways International เทีย่วบินที ่TG-

911 
 
วันทีส่บิเกา้ สนามบนิสุวรรณภมูิ 
06.00 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ..  

**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางตอ่ไปตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแตล่ะ
 กำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทัวรเ์ปน็
 รายการซรีีแ่ละไดม้กีารดำเนินการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมี การ
เปลีย่นแปลงเลก็นอ้ย** 

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

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตุการณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมีผลกบัการ
เดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุ่างๆ หรอืสถานทีป่ดิโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

บรษิัทฯ ขออนุญาตทำการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ 
ทัง้นี้เพือ่ประโยชนข์องคณะเปน็สำคญั 

 
กำหนดการเดนิทาง 2565  9-17 ส.ค. / 10-18 ก.ย. / 6-14ต.ค. / 22-30 ต.ค.   

 
ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารดา้นเอกสารและการนดัหมาย 

ท่านละ 5,900 บาท โดยเรยีกเกบ็และชำระพรอ้มคา่ทัวรง์วดสดุท้าย 
 
 

ENGLAND แดนแดงเดอืด 9D6N / TG ก.ย. ส.ค. / ต.ค. 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 97,500 100,900 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 95,500 98,900 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) เสริมเตียง 93,500 96,900 

ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,900 13,900 

ราคาไม่รวมตั๋วโดยสาร (สำหรับท่านท่ีมีตั๋วโดยสารอยู่แล้วและต้องการ
ร่วมเดินทางพร้อมคณะ) ท่านละ  

59,900 59,900 
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*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหต ุ
•  อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ท่าน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ   

 และจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 
• อัตราค่าเดินทางและตั๋วโดยสารนี้เป็นอัตราราคาพิเศษ ดังนั้นหากมีการออกตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอรีฟันด์หรือคืนเงิน

ได้ทุกกรณี 
• กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารของทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมี

การเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
 
อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทางกรุงเทพฯ-ฮีทโทรว-์กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
• ค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคำนวนจากวันที่จองและออกตั๋ว

โดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ 
จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน 

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

• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าทิปบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถรวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางด้วยตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน

คุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋ว
โดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือ
ประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 

 
อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) 
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด  
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 
• คา่ธรรมเนยีมการยืน่คำรอ้งขอวีซา่และบรกิารด้านเอกสารและการนดัหมายยืน่วซี่า ทา่นละ 5,900 บาท (โดยเรยีกเกบ็

พรอ้มค่าทวัรง์วดสดุท้าย) 
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
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• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สิน
ด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
• ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึกและไม่มีแจกน้ำดื่มในระหว่างทัวร์ ยกเว้นน้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร อาทิ มื้อกลางวันและ

ค่ำที่กำหนดไว้ในรายการทัวร์ 
• สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบาง

โรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)   
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกัน
อุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test หรือ ATK ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย (การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับมาตรการของ
ประเทศปลายทางและสายการบินนั้นๆ) 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย (การเปลี่ยนแปลงให้ดูประกาศจากทางภาครัฐและ
มาตรการของสายการบินนั้นๆ) 

• ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass โดยต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ 
Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/ 

• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport 
• คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิด 
• ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) เมื่อเดินทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลง

มาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ) 
 
การชำระเงนิ 

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากการจองทัวร์ ส่วนท่ีเหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว 

 
การยกเลกิ 
1.  หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

2.  หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอ
วีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

3.  หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเท่ียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

https://tp.consular.go.th/
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4.  กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ีทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

หมายเหต ุ 
o ผู้ท่ีสามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยต้องเป็น

วัคซีนที่ประเทศอังกฤษให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต 
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี

เหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวท่ีพำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการนำสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุก
ชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจำลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/
ปืนสลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/
สเปรย์ไล่สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้ำตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, 
กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือสำหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลง
หรือตะขอเกี่ยวสินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิด
อันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ำสำหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, 
วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศ
ยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดและ/หรือภายใต้
การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสำนักงานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)   

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่
เกิน 

o ท่านท่ีมีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจอง
ทัวร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความ
สะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น  
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o ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดตอ่กัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน 
เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

o เมื่อทา่นตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสตม์าสหรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 
 
 

 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 

 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะได้เปน็ 1 เตยีงใหญ่
กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 ห้องเดีย่ว กรณทีีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่ง

ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
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o หนงัสอืเดินทางมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

- โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน 
ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  

- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  
- ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 
o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า   

(ไม่จำเป็นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ที่ศูนย์ยื่นได้เลยเพือนำลงระบบส่งสถานทูต) 
 

o สำเนาทะเบยีนบา้น และสำเนาบตัรประจำตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเดก็ อายตุำ่กวา่ 20 ป ี 
- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ  

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทูตองักฤษไม่อนุญาตให้ผู้สมคัรดึงเล่มหนังสือเดินทางระหว่างท่ีสถานทูตพิจารณาวีซ่า แต่สามารถให้

ดึงเล่มในวนัยื่นได้ แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมตามท่ีศนูยย์ื่นวีซ่าเรียกเกบ็  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนัก

หรอืศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 
3. การแปลเอกสารจะต้องแปลจากศนูยแ์ปล ซ่ึงมีค่าใช้จา่ยเพ่ิมเติม ขึ้นอยู่กบัเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปล

สามารถตรวจสอบกบับริษทัทวัรไ์ด้ หรือผู้เดินทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลมาได้เช่นกนั (กรณีท่ี
มีเอกสารท่ีต้องแปล) 

4. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำ
ของสถำนทตูงำ่ยขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีลูกคำ้ท่ำนใดมกีำรใชห้นังสอืเดนิทำง เดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ลูกคำ้ต้องแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของทำ่น 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตองักฤษ 
***การยื่นวีซ่าองักฤษ ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพื่อสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย์ื่น VFS UK *** 
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- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 

 
o หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถติดตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ี่ทำงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
o สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
o สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
o สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
 
o หนงัสอืรบัรองการทำงาน หรอืเอกสารบง่ชี้การมอีาชพีและมรีายไดข้องผู้เดนิทาง 

- กรณลีกูจา้ง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวันยื่นวีซ่า เป็นต้น 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, 
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือองค์กร พร้อมใบลาและสำเนาบัตรประจำตัว
ราชการ 1 ชุด เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวันยื่นวีซ่า 

- กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความ
เป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสารพร้อม
ตราประทับ 

- กรณทีา่นทีเ่ปน็แมบ่า้น   
• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส+ฉบับ

แปลภาษาอังกฤษ จากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณทีา่นที่วา่งงาน / ไมม่รีายได ้จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณเีป็นเดก็นกัเรยีนและนกัศกึษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น 

ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวันยื่นวีซ่า เป็นต้น 
 

o หลกัฐานการเงนิ   
- ใช้ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสำเนา ทุกหน้า และปรับ

สมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า พร้อมสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี  
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าท่ีต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน

ฝากเป็นปัจจุบัน 
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- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ 
เป็นต้น 

- หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขท่ีบัญชีเดียวกับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่นำมาแสดง 
- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ 

และทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษร
ด้วย  อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียน
สมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองธนาคาร 1 ฉบับ และทำ
จดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทตูไมร่ับบญัชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี*** ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบั
คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภู่มลิำเนา  

 
o กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ป ี(กรณไีม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่ร้าง)  

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็ไมไ่ด้เดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา
โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชี้แจงระบุความสัมพันธ์กับผู้ปกครองที่ไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะ
เกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบสำเนาใบหย่าและมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
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***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมา
ยื่นเด่ียวและแสดงตัวท่ีสถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก          

         
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกขอ้มลูตามความจรงิเบือ้งตน้ สำหรบัการยืน่ขอวซีา่องักฤษ  
กรณุากรอกเปน็ตัวพมิพใ์หญภ่าษาอังกฤษเทา่นั้น 

กรณุาอยา่เว้นว่างไวเ้ฉยๆ เพราะขอ้มลูเหลา่นีจ้ะเปน็ขอ้มลูที่ถกูนำไปกรอกลง Application Online เมือ่ทำการ Submit แล้ว 
ไมส่ามารถแกไ้ขรายละเอยีดอกีได ้ดงันัน้ขอให้แจง้ตามความเปน็จรงิทีส่ดุของผูส้มคัรแตล่ะบคุคล มิเชน่นั้นอาจถกู black list 
หรอืเสยีเวลาในการทำนดัหมายใหมห่รอืมาอกีครัง้รวมถงึการชำระคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหมอ่กีครัง้ 

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

หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า .....................................  วันที่ออกหนังสือเดนิทาง .......................................  
 
วันหมดอายุ ............................ 
 

3.  สถานภาพ   ........ โสด   ........ แต่งงานจดทะเบียน    ........ แต่งงานไม่จดทะเบียน  ........ หย่า   ........ หม้าย 
    

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

    ชื่อบุตร 1. ชื่อ ................................................................................................. 

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

    ชื่อบุตร 2. ชื่อ ................................................................................................. 

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

    ชื่อบุตร 3. ชื่อ ................................................................................................. 

    วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดนิทางด้วยกันหรือไม่ ........................  

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

    วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดนิทางด้วยกันหรือไม่ ........................  

5.  ที่อยู่ปัจจุบัน  ............................................................................................................................................ 
 .............................................................................  รหสัไปรษณีย์ ........................................... 
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ................................................................................................................................ 
 ..............................................................................  รหสัไปรษณีย์ .......................................... 
     โทรศัพท์บ้าน ............................... โทรศัพท์มือถือ .......................  
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 อาศัยอยู่มากี่ป ี...............................................  E-Mail: ……….………….……………… 
 ........ บ้านตนเอง ........ อาศัยอยู่กับครอบครัว ........ บ้านเช่า    
 ........ อื่นๆ โปรดระบุ ................................................................................................................................. 
 
6.  ชื่อสถานที่ทำงาน ........................................................................................................................................ 
 (ชี้แจงเกี่ยวกับกิจการที่ทำ หรือสินค้าที่ขายว่าเกี่ยวกับประเภทไหน ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของกิจการหรือลูกจ้าง) 
 ................................................................................................................................................................. 

ที่อยู่สถานท่ีทำงาน ..................................................................................................................................... 
 .......................................................................................  รหัสไปรษณีย์ ................................................... 
 โทรศัพท ์...................... หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ......................... 

ตำแหน่งหน้าที่  .......................................................................................................................................... 
ลักษณะงานท่ีดูแลอยู่ ..................................................................................................................................  
วันที่เข้าทำงาน / วันเริ่มเข้าศึกษา ............................................  เงินเดือน ...................................................... 
กรณีศึกษาอยู่ / สถานที่ศึกษา .......................................................................................................................
ที่อยู่สถานศึกษา 
.......................................................................................................................................... 
ศึกษาระดับช้ัน / หลักสูตร .......................................................................................................   

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ............................................... 
 
7.  ค่าใช้จ่ายครอบครัวต่อเดือน .................................................... ให้ครอบครัว+ภรรยา+ลูก ................................  
 
8.  ท่านมีเงินออมหรือไม่  ........ ไม่มี   ........ มี  โปรดระบุ ............ 
 (ถ้ามี กรุณากรอกให้เรียบร้อยเนื่องจากจะต้องนำไปเป็นข้อมูลในการกรอกออนไลน์)  
 ออมทรัพย์ ธนาคารอะไร ......................................................... เท่าไหร่ ......................................................... 
     ฝากประจำ ธนาคารอะไร ........................................................ เท่าไหร่ ......................................................... 
 หุ้นหรือหลักทรัพย์ .................................................................. เทา่ไหร่ ........................................................ 
 
9.  ชื่อ-นามสกุล บิดา  ......................................................... วัน-เดือน-ปีเกิด ...................................................... 
     (หากจำไม่ได้ให้แจ้งอายุ) .................................................. สถานที่เกิด .......................................................... 
 ** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ต้องแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปีเกิด และสถานที่เกิดมาตามปกติ จำเป็นต้องใส่ กรุณาอย่า เว้น
ว่างไว้เฉยๆ ** 
  
 ชื่อ-นามสกุล มารดา  ...................................................... วันเดือนปีเกิด ...................................................... 
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     (หากจำไม่ได้ให้แจ้งอายุ) .................................................. สถานที่เกิด .......................................................... 
 ** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ต้องแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปีเกิด และสถานที่เกิดมาตามปกติ จำเป็นต้องใส่ กรุณาอย่า เว้น
ว่างไว้เฉยๆ ** 
10.  กรณีที่ผู้เดินทางเป็นผุ้มีรายได้น้อย / เป็นบุตร / เป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ / เป็นผู้ที่ต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่าย โปรดระบุ ชื่อ- สกุล
ผู้รับรองค่าใช้จ่ายและระบุความสัมพันธ์  
 ผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่านคือ .................................................................................................
 ความสัมพันธ์ .....................................................  ที่อยู่ผู้รับรองค่าใช้จ่าย .................................................... 
 ................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................  
11.  ท่านเคยได้ขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่   ........ ไม่เคย   ........ เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)  
 วีซา่ทีไ่ด้ ได้ระหว่าง วันที่ ................................................. ถึงวันที่ .............................................  
 เลขหมายวีซ่าที่เคยได้ ............................................   
      ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่  ........ ไม่เคย    ........ เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)  
      เข้าประเทศอังกฤษวันที่ ....................................... ออกจากประเทศอังกฤษวันที่ ......................................... 
  รวมระยะเวลาที่อยู่ในประเทศอังกฤษ กี่วัน .......................    
  จุดประสงค์ที่เดินทางเข้าประเทศอังกฤษไปทำอะไร .........................................................  
12. ท่านเคยเดินทางไปประเทศอะไรบ้าง  
 1. ................................................................................................ 
 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที่ .................................................. 
 2................................................................................................... 
 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที่ .................................................. 
 3. ................................................................................................. 
 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที่ .................................................. 
 4................................................................................................... 
 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที่ .................................................. 
 5.................................................................................................... 
 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที่ .................................................. 
13. คุณมีเพ่ือน หรือ ลูก ที่เรียนที่ประเทศอังกฤษหรือไม่ ถ้ามี ขอ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทร. ................................. 
 
 ที่พักที่อังกฤษ ....................................................................................... โทร. .............................................. 
 
 .................................................................................................................................................................
. 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
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