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UK-Free day 
องักฤษ ฟรเีดย ์9 วัน 7 คนื 

                                                                                                                                           

                         บนิตรงสู่ฮทีโทรว์กบัสายการบนิ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

เขา้ชม Warner Bros Studio Tour Harry Potter  
ชอ้ปปิง้ Bicester Village Outlet และชอ้ปปิง้ในมหานครลอนดอน 

ชิม เมนหูลากหลาย Fish & Chip ทานอาหารรา้นดงัเปด็ย่างตน้ตำรบั Four Season  
เทีย่ว สโตนเฮน้จ ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย ์แวะเมอืงบาธเมอืงแหง่นำ้แรร่อ้นโรมนั 

เหล่า FC ถา่ยรปูกบัสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ แอนดฟ์ลิด ์และสนามคงิพาวเวอร ์
เดนิเลน่เมอืงสวยในไบบรูีแ่ละเบอรต์ัน้ออนเดอะวอเตอร ์

แชะภาพงามๆ ในกรงุลอนดอน พระราชวงับคักิง้แฮม บิก๊เบน ลอนดอนอาย 
อสิระเทีย่วตามใจแบบเตม็วนัในนครลอนดอน 

 

UK-Free day องักฤษ ฟรเีดย ์



UK-Freeday9D7N-BR England, Sep-Oct/Nov-Dec&NewYear2022    2 

 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง  18-26 ก.ย.65 / 23-31 ต.ค.65 / 20-28 พ.ย.65 / 4-12 ธ.ค.65  
  
วนัแรก  สนำมบินสวุรรณภมิู-สนำมบินฮีทโทรว-์ฮีทโทรว ์(องักฤษ) 
10.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าระหวา่งหมายเลข 8  

เคาน์เตอรส์ายการบิน EVA Air  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW Q 
**กรณีท่านเทีเ่ดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละก าหนดการ
เดนิทางอกีครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีาร
ด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อย** 

13.05 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินสุววรณภมิู บินตรงสู่มหานครลอนดอน โดยสายการบิน EVA Air 
เท่ียวบินท่ี BR-67 

19.20 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโทรว ์กรงุลอนดอน น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร เมื่อตรวจ
รบักระเป๋าและตรวจหนงัสอืเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้  
น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั Holiday Inn Express London-Heathrow T5 หรือระดบัเทียบเท่า  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรมทีพ่กั จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

วันที่ โปรแกรมทัวร์ / เที่ยวบิน 
อาหาร โรงแรม 

เช้า เท่ียง เย็น  

 
BR67     BKK-LHR     1305-1920 

   BR68     LHR-BKK     2120-1545+1 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินฮีทโทรว์     

Holiday Inn Express London-
Heathrow T5  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

2 ลอนดอน-แอมส์บูรี่-สโตนเฮ้นจ์-บาธ-บ่อน้ำแร่โรมัน-บริสโตล    

Holiday Inn Express Bristol 
City Centre  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

3 
บริสโตล-สแตรทฟอร์ด อัพอน เอวอนบ้านเช็คสเปียร์-ลิเวอร์พูล-ชมเมือง-ถ่ายรูปสนาม
แอนฟิลด์    

Novotel Liverpool Centre หรือ
เทียบเท่า  * * * * 

4 ลิเวอร์พูล-แมนเชสเตอร์-ชมเมือง-ถ่ายรูปสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด-ยอร์ค-ชมวิหารยอร์ค      
Holiday Inn York  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

5 
ยอร์ค-เลสเตอร์-วิหารเลสเตอร์-ถ่ายรูปสนามคิงพาวเวอร์-อ๊อกซ์ฟอร์ด-ชมเมืองแห่ง
มหาวิทยาลัย-ช้อปปิ้ง Bicester Village Outlet-ลอนดอน    

Novotel London Wembley  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

6 
ลอนดอน-ไบบูรี่-เบอร์ตั้นออนเดอะวอเตอร์-วอร์เนอร์สบราเธอร์สสตูดิโอ แฮรี่พอต
เตอร์-ลอนดอน    

Novotel London Wembley  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

7 ลอนดอน  (อิสระเต็มวัน)    
Novotel London Wembley  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

8 
ลอนดอน-ชมเมือง บิ๊กเบน-ลอนดอนอาย-พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม-สะพานทาวเวอร์บริดจ์-
ช้อปปิ้งตลาด Covent Garden และ Regent Street, Oxford Street- 
สนามบินฮีทโทรว์ 

   - 

9 สนามบินสุวรรณภูมิ    - 
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วนัทีส่อง ฮีทโทรว-์สโตนเฮ้นจ-์บำธ-บริสโตล 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองแอมสเ์บอรร่ี์ Amesbury ในเขตทุง่หญา้ซอลส์บูรี ่Salisbury Plain (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านชมเสาหินสโตนเฮ้นจ ์Stonehenge หนึ่งในสถานทีส่ าคญัทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในส
หราชอาณาจกัรและเป็นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมขององักฤษ จดัเป็นกลุ่มของแท่งหนิขนาดยกัษ์ 112 กอ้น
ทีต่ัง้เรยีงเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง โดดเด่นอยู่กลางทุง่หญา้อนักวา้งใหญ่บนทีร่าบซอลสบ์ูรีใ่นบรเิวณตอนใต้
ของประเทศองักฤษ หนิบางกอ้นถูกตัง้ขึน้ บางกอ้นกถ็ูกวางนอนลง โดยทบัซอ้นกบัหนิกอ้นอื่นๆ นัก
โบราณคดเีชื่อว่ากลุ่มกองหนิน้ีถกูสรา้งขึน้เมื่อประมาณหลายพนัปีก่อนครสิตกาล จากการค านวณหาอายุ
โดยใชว้ธิตีรวจวเิคราะหค์ารบ์อนกมัมนัตรงัสไีดป้ระมาณว่าหนิกอ้นแรกถูกวางตัง้แต่เมื่อประมาณ 2,000-
1,300 ปีก่อนครสิตกาล ในขณะทีท่ฤษฎอีื่นๆ ระบวุ่า เฮนส ์แปลว่ากลุ่มหนิหรอืไมเ้รยีงกนัเป็นวงกลม กลุ่ม
หนิเหล่านี้ไดถู้กสรา้งขึน้ประมาณ 2,500 ปีกอ่นครสิตศ์กัราช หรอืบางทอีาจจะเป็นสถานทีท่ าพธิทีีศ่กัดิส์ทิธิ ์
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการบชูาพระอาทติยเ์พราะกลุ่มกอ้นหนิวางแนวเป็นเสน้ตรงกบัดวงอาทติย์ ดงันัน้จงึเป็นกอง
หนิประหลาด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคก่อนประวตัศิาสตรม์ากกว่า 4,000 ปีมาแลว้ ทีปั่จจบุนักย็งั
ไม่สามารถสรุปขอ้เทจ็จรงิไดว้า่ใครสรา้ง? เพื่ออะไร? มแีต่การวเิคราะหแ์ละคาดเดา จากนัน้น าทา่นเดนิทาง
สู่ เมืองบาธ Bath เมอืงอาบน ้าแรท่ีม่อีทิธพิลมาตัง้แต่ยุคเรอืงอ านาจของอาณาจกัรโรมนัโบราณ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองกบัเมนู Fish &Chips  
บ่าย น าท่านเขา้ชมของ โรงอาบน ้าแร่ร้อนทีส่รา้งขึน้มาตัง้แตยุ่คโรมนัโบราณ โดยมกีารตกแต่งอย่างงดงาม 

ปัจจบุนัน ้าพุรอ้นน้ีกย็งัมปีรมิาณนับลา้นนับแสนแกลลอน ดว้ยอุณหภูมริะดบั 45-46 องศาเซลเซยีส ซึง่
หลกัฐานบ่อน ้าพุรอ้นและซากอาคารเก่าแก่ทีห่ลงเหลอือยู่นี้ ท าใหเ้มอืงบาธไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นเมอืง
มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1987 นอกจากนี้ยงัมกีลุ่มอาคารส าคญัของเมอืงคอืบรเิวณทีเ่ป็น
ทีต่ัง้ของบ่อน ้าแร่รอ้นคงิส ์ส่วนทีส่องคอื บรเิวณวดั และส่วนทีส่ามคอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหน้ักท่องเทีย่ว
หรอืชาวเมอืงใชบ้รกิารน ้าแร่ ซึง่มทีัง้สระว่ายน ้า, บ่อน ้าแร่รอ้น-เยน็, หอ้งอบไอน ้า และส่วนทีเ่ป็นเตอร ์
กชิบาธ (Turkish Bath) และใหท้่านไดช้มิน ้าแร่ทีจ่ดัใหก้บันกัทอ่งเทีย่วเท่านัน้  และใหท้่านชมเมอืงอาคาร
บา้นเรอืนถูกสรา้งขึน้ในยุคจอรเ์จีย้น ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัอกีทัง้อาคารรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอาคารรปูครึง่
วงกลมทีม่สีถาปัตยกรรมแปลกตา ท าใหเ้มอืงบาธมเีสน่หไ์ม่น้อย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองบริสโตล 
Bristol แห่งแควน้เวลส ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงทีม่คีวามโดดเด่นอกีแห่งหนึ่งของสหราช
อาณาจกัร มปีระชากรมากเป็นอนัดบั 6 ของประเทศ เป็นเมอืงผสมผสานและหลากหลายวฒันธรรมรมิฝัง่
แม่น ้าเอวอน และบรสิโตลยงัเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และส านักงานต่างๆ ตัง้แต่สมยัสงครามกลางเมอืงใน
องักฤษ และเป็นศูนยต์่อเรอืของเมอืงมาชา้นาน ชมสะพานแขวน Clifton Suspension Bridge ทีพ่าดผ่าน
ช่องแคบเอวอน และถ่ายรปูกบัท่าเรอืทีรู่จ้กักนัในชื่อ Floating Harbour ปัจจุบนัเป็นทีต่ัง้พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า
และหอศลิป์ ถ่ายรปูกบั คาบอ็ตทาวเวอร ์Cabot Tower ทีถู่กสรา้งขึน้ในวนัครบรอบ 400 ปีของการเดนิทาง
ของคาบอ็ต และชมเรดคลฟิเซน้ตแ์มรี ่โบสถท์ีม่สีถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค ใหท้่านมเีวลาเดนิเล่นและถ่ายรปู
ไดโ้ดยรอบ  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Holiday Inn Express Bristol City Centre หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัทีส่ำม บริสโตล-สแตทฟอรด์อพัอนเอวอน-ลิเวอรพ์ลู 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองสแตรทฟอรด์-อพัอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1.45 ชัว่โมง) หรอื สแตรทฟอรด์ ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าเอวอน มชีื่อเสยีงในดา้นการเป็นเมอืงแห่งวรรณกรรม
องักฤษ ใหท้่านชมเมอืงและถ่ายรปูกบั The Almshouse บา้นเรอืนโบราณทีก่่อสรา้งดว้ยไมต้ัง้แต่ปี ค.ศ.
1417-18 ผ่านช่วงของการปฏริปูมาหลายครัง้ และถ่ายรปูกบัอาคารศาลาว่าการเมอืง อาคารทีม่คีวามเก่าแก่, 
สวยงามและมชีื่อเสยีงทีสุ่ดในใจกลางเมอืงนี้ ทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ส านักงานต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัทางราชการของเมอืง
นี้ และถ่ายรปูภายนอกกบับา้นของวิลเล่ียม เชค็สเปียร ์กวแีละนักเขยีนบทละครชาวองักฤษ ไดร้บัยก
ย่องทัว่ไปว่าเป็นนักเขยีนผูย้ิง่ใหญ่ขององักฤษและของโลก มกัเรยีกขานกนัว่าเขาเป็นกวแีห่งชาตขิอง
องักฤษ  และใหท้่านถ่ายรปูหรอืชมภายนอก Anne Hathaway’s Cottage & Garden กระท่อมหรอืบา้นพกั
ของภรรยาของเชค็สเปียรส์มยัทีย่งัเป็นเดก็ โดยถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ช่วงศตวรรษที ่15 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
ทวิดอร ์ซึง่มพีืน้ทีก่วา้งขวางพรอ้มสวนสวย ปัจจบุนัยงัคงไดร้บัการบูรณะมาโดยตลอด  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองลิเวอรพ์ลู Liverpool (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงทีม่กีจิกรรม

ท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนทีเ่ป็นสาวกของหงสแ์ดงลเิวอรพ์ลูตอ้งไมพ่ลาดมา
เยอืนเมอืงนี้สกัครัง้หนึ่ง น าท่านใหท้่านถ่ายรปูภายนอกสนามกีฬาแอนฟิลด ์สนามฟุตบอลทีเ่ป็นต านาน
และมชีื่อเสยีงของประเทศองักฤษและเป็นสโมสรทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัในวงการฟุตบอลโลกสโมสรลเิวอรพ์ลู 
ตัง้อยู่ในเขตแอนดฟิ์ลด ์สนามแห่งนี้สรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ.1884 สนามนี้ไดร้บัการรบัรองจากสมาคมฟุตบอล
ยุโรป ใหเ้ป็นสนามระดบั 4 ดาว ซึง่สามารถจดัการแขง่ขนัฟุตบอลระดบันานาชาตหิรอืรายการใหญ่อื่นๆ 
รวมทัง้การแขง่ขนัของทมีชาตอิงักฤษ แอนดฟิ์ลดเ์คยเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลทีใ่ชใ้นการแขง่ขนัฟุตบอลชงิ
แชมป์แห่งชาตใินปี 1996 น าท่านผ่านชมตวัเมอืงลเิวอรพ์ลู ถ่ายรปูกบัมหาวหิารลเิวอรพ์ลู Liverpool 
Cathedral วหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของเมอืง, อาคารรอยลัไลเวอร ์Royal Liver Building อาคารทีม่คีวาม
โดดเด่นมากทีสุ่ดของเมอืง ดา้นบนสุดของอาคารประดบัดว้ยนกไลเวอร ์2 ตวั ทีม่ขีนาดใหญท่ีสุ่ดในเมอืง 
สญัลกัษณ์ของเมอืงลเิวอรพ์ลู ซึง่อาคารทีม่นีกไลเวอรป์ระดบัอยูน่ัน้จะพบไดม้ากมายในเมอืงลเิวอร์พลู 
ถ่ายรปูกบัอาคารท่าเรอืและคลงัสนิคา้ Albert Dock ทีไ่ดร้บัการออกแบบอาคารโดยเจสฮารท์ลีแ่ละฟิลปิอาร์
วคิ และเปิดใชใ้นปี ค.ศ.1846 สรา้งดว้ยโครงสรา้งทีเ่ป็นเหลก็เป็นแห่งแรกๆ ของสมยันัน้และไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางทะเลจากองคก์ารยเูนสโก ้รวมถงึชมความงดงามของอาคารท่าเรอืบรเิวณ Port 
of Liverpool หนึ่งในสถานทีส่ าคญัทัง้สามแห่งของเมอืงลเิวอรพ์ลู ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนส
โกเ้ช่นเดยีวกนั อาคารออกแบบโดย เซอรอ์ารโ์นวด ์ทอรเ์นอรี ่และ เอฟบ ีฮอบส ์สรา้งขึน้ตัง้ปี 1904 จนถงึ 
ปี 1907 ดว้ยอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ ในแบบบารอ็ค มโีดมขนาดใหญ่อยู่บนยอด พรอ้มชมอาคารทีอ่ยู่
ใกลเ้คยีงคอือาคารควินารด์ Cunard Building ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นและถ่ายรปูกบัอาคารสวยงาม   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Novotel Liverpool Centre หรือระดบัเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UK-Freeday9D7N-BR England, Sep-Oct/Nov-Dec&NewYear2022    5 

วนัทีสี่ ่  ลิเวอรพ์ลู-แมนเชสเตอร-์ยอรค์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่ แมนเชสเตอร ์Manchester (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงดงัทีเ่ป็นสถาน
ทีต่ัง้ของสโมสรฟุตบอลชื่อกอ้งโลกอย่างแมนเชอสเตอรย์ไูนเตด็สโมสรทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัเป็นอย่างดใีนการ
แขง่ขนัฟุตบอลพรเีมยีรล์กี และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทางธุรกจิการคา้ทีส่ าคญัและเป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีม่ี
ชื่อเสยีง จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรปูกบัภายนอกของสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ Old Trafford Stadium 
สนามกฬีาของสโมสรทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัในวงการฟุตบอลโลกทีส่รา้งนักเตะฝีเทา้ยอดเยีย่มของทมีปีศาจแดง
แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ มาหลายสมยัทีจ่ดัไดว้่าเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรทีร่วยทีสุ่ดในโลก และให้เวลา
ท่านอิสระชัว่ครู่เลือกซื้อของท่ีระลึกหลากหลายชนิดจากทีมฟตุบอลดงัท่ีคณุช่ืนชอบจากร้านค้า 
Mega Store ของสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ และน าท่านชมเมอืงแมนเชสเตอร ์เมอืงหลวงทางดา้นการคา้
และวฒันธรรม ศูนยก์ลางดา้นศลิปะสื่อและการศกึษาทีม่ชีื่อเสยีง ชมอาคารทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมในช่วงยุค
ฟ้ืนฟูศลิปวทิยา เช่น อาคารพพิธิภณัฑ ์ โรงละครโอเปร่า หรอืไม่ว่าจะเป็นบรเิวณ Castlefielf เมอืงทีไ่ดร้บั
การออกแบบใหเ้ป็น Urban Heritage Park สถานทีท่ีด่เียีย่มในการเริม่ตน้เดนิเล่นในเมอืงแมนเชสเตอรแ์ละ
ท่ามกลางบา้นเรอืนสไตลว์คิทอเรยีทีไ่ดร้บัการบูรณะอย่างสวยงามตามคลองเก่าหรอืผ่านทางทีส่รา้งขึน้ใหม่ 
อาทเิช่น ป้อมโรมนั, คลองบริดจว์อเตอร ์สรา้งขึน้เพื่อขนส่งถ่านหนิจากเหมอืงทีว่อรส์ลีย่แ์ละรวมถงึ
คลงัสนิคา้เก่าอกีจ านวนมากทีไ่ดร้บัการบูรณะและกลายเป็นส านักงานรา้นคา้ โรงแรมและภตัตาคารต่างๆ 
และสามารถเดนิเล่นไดก้บัจตัุรสัทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงไดแ้ก ่จตุัรสัเซ้นต์แอนน์, ถนนคิง เป็นตน้ หรอื 
จตุัรสัอลัเบิรต์ Albert Square จตัุรสักลางเมอืงแมนเชสเตอร ์ถ่ายรปูกบัรปูปัน้ต่างๆ ไดแ้ก ่อนุสรณ์
สถานอลัเบิรต์ Albert Memorial  อนุสาวรยีข์องเจา้ชายอลัเบิรต์ มกฎุราชกมุารแห่งสมเดจ็พระราชนิี
วกิตอเรยี โดยจตัุรสัแหง่นี้ตัง้ชื่อตามเจา้ชาย โดยถูกจดัวางใหเ้ป็นพืน้ทีส่ าหรบัอนุสรณ์ในปี ค.ศ.1863-1967 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงยอรค์ York เป็นเมอืงทางตอนเหนือของประเทศองักฤษในอาณาเขต Yorkhire ทีถ่อื

เป็นเมอืงเก่าแก่ทีส่ าคญัอย่างมากในอดตีของประเทศองักฤษ ซึง่ตวัเมอืงยอรก์ ในปัจจบุนัน้ีกย็งัคงรกัษา
กลิน่อายความเป็นเมอืงโบราณทีเ่ตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายพรอ้มดว้ยก าแพงเมอืงทีย่งัคงตัง้
ตระหงา่นลอ้มรอบเมอืง อยูจ่นท าใหเ้มอืงแห่งนี้กลายมาเป็นเมอืงท่องเทีย่วส าคญัขององักฤษทีม่สีิง่ดงึดดู
หลากหลายรปูแบบ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ชมทวิทศัน์ก าแพงเมอืงโบราณของเมอืงยอรก์ ทีน่่า
หลงใหลและเป็นมนตเ์สน่หข์องเมอืงทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมขององักฤษ ในอดตีเป็นเมอืงโบราณใน
ยคุโรมนัทยีงัมซีากโบราณสถานโรมนัอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ทีห่อ้มลอ้มดว้ยก าแพงเมอืงเก่าแก่และมหา
วหิารศลิปะแบบโกธคิ อย่างเช่น วิหารยอรค์ York Minster เป็นมหาวหิารแบบโกธคิขนาดใหญ่ทีป่ระดบั
ดว้ยกระจกสอีนัสวยงาม, ถ่ายรปูกบัปราสาทแห่งยอรค์ทีใ่นอดตีถูกใชเ้ป็นคมุขงัอาชญากรรวมถงึนักโทษ
ทางการเมอืง นอกจากน้ียงัมสีถาปัตยกรรมเก่าแก่ทีไ่ดร้บัอทิธมิาจากพวกโรมนั ไวกิง้ และยุโรปชาตอิื่นๆ ที่
เคยเขา้มาตัง้รกรากทีน่ี่ดว้ย และชมถนนยุคกลางอนัโด่งดงัอย่างแชมเบลิส ์Shambles เป็นย่านการคา้
บรรยากาศคลาสสคิ ทีภ่ายในเตม็ไปดว้ยตกึรปูทรงประหลาดๆ จนกลายเป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งตรอก 
Diagon Alley ของภาพยนตรช์ดุ Harry Potter ทีแ่น่นอนว่ารา้นคา้ภายในย่านนี้กเ็ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ที่
น่าสนใจมากมาย อาท ิรา้นขายของจาก Harry Potter รา้นชอ็กโกแลต รา้นชา รา้นเสือ้ผา้และของกนินานา
ชนิด  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Holiday Inn York หรือระดบัเทียบเท่า  
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วนัทีห้่ำ  ยอรค์-เลสเตอร-์ออ๊กซ์ฟอรด์-ช้อปป้ิง Bicester Village Outlet-ลอนดอน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่อ๊อกซ์ฟอรด์ โดยเดนิทางผ่าน เมืองเลสเตอร ์Leicester เมอืงทีม่ชีวีติชวีาและเก่าแก่ทีสุ่ด
ในเขตมดิแลนดข์องประเทศองักฤษ มคีวามหลากหลายทางดา้นวฒันธรรมและเป็นทีต่ัง้ของสโมสร
ฟุตบอลเลสเตอรซ์ติีแ้ละสโมสรรกับี้เลสเตอรไ์ทเกอร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านชมและ
ถ่ายรปูภายนอกของ สนามเลสเตอรซิ์ต้ี Leicester Stadium สโมสรทมีฟุตบอลประจ าเมอืงเลสเตอร ์
จดัเป็นทมีฟุตบอลระดบัพรเีมยีลกี โดยมสีนามเหยา้คอืสนามคงิพาวเวอร ์โดยตัง้ชื่อตามผูส้นับสนุนหลกั ซึง่
สามารถจุผูช้มไดถ้งึ 32,500 ทีน่ัง่ สนามนี้จดัเป็นสนามทีส่วยงามทีม่สีิง่อ านวยความสะดวกครบครนั ใหท้า่น
ถ่ายรปูภายนอกของสนาม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองออ๊กซ์ฟอรด์ Oxford ซึง่รูจ้กักนัในนามของเมอืง
แห่งมหาวทิยาลยั ซึง่ชื่อเมอืงตัง้ตามมหาวทิยาลยัระดบัโลกทีรู่จ้กักนัในนามของมหาวทิยาลยัออกซ์ฟอรด์ 
มหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลก และยงัใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรแ์ฟนตาซฟีอรม์ยกัษ์เรือ่งดงัแฮรี ่
พอตเตอรอ์กีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย น าท่านชมอาคารสวยงามของเมืองออ๊กซ์ฟอรด์ และใหท้่านถา่ยรปูภายนอกกบัมหาวทิยาลยัไครส้ทเ์ชริช์ท ์

อาคารสรา้งดว้ยหนิสทีองและเป็นสถาปัตยกรรมทีน่่าประทบัใจทีสุ่ดขององักฤษ และยงัเป็นทีต่ัง้ของโบสถท์ี่
มชีื่อเสยีงของเมอืงและตน้ก าเนิดของหนังสอือลซิทีโ่ด่งดงัของเลวสิ แครโ์รล หรอื เกรทฮอลล ์ในแฮรร์ี ่พอต
เตอร ์ผ่านชมแรดคลฟิคาเมรา่ อาคารทรงกลมสไตลน์ีโอโกธคิ ทีต่ัง้ของหอสมุดบอดเลยีน ศูนยค์วามรูจ้าก
ทัว่ทุกมุมโลก และผ่านชมอาคารของพพิธิภณัฑแ์อชโมเลยีน พพิธิภณัฑม์หาวทิยาลยัแห่งแรกของโลก เป็น
สถานทีจ่ดัแสดงผลงานศลิปะและวตัถโุบราณต่างๆ จากทัว่ทุกมมุโลก  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่บิสเตอร์
วิลเลจ Bicester Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ทีต่ัง้ของเอ๊าทเ์ลต็ขนาดใหญแ่ละมชีื่อเสยีง
แห่งหนึ่งขององักฤษ น าท่านชมและเลอืกซื้อสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ ทัง้ขององักฤษและในยุโรป เช่น Anne 
Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY,  Diesel, Dior, Dunhill, 
Ermenegildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling, L'Occitane, Levi's, 
Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith  เป็นตน้ นอกเหนือจากการชอ้ปป้ิงสนิคา้แลว้
ท่านสามารถเตมิพลงังานกนัไดท้ีร่า้นอาหารและเครื่องดืม่รวมถงึคาเฟ่ต่างๆ ในเอ๊าทเ์ลต็ทีม่ใีหเ้ลอืก
หลากหลาย อาท ิCafé Wolseley, Farmshop Restarant & Café, Shan Shui, London Grade Coffee, La 
Tua Pasta, Mrs.Chew’s Chinese Kitchen เป็นตน้ สมควรแก่เวลานัดหมาย 
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู่ มหานครลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวง
และเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดขององักฤษและยงัเป็นศูนยก์ลางอนัเก่าแกท่างดา้นการเงนิแห่งหนึ่งของโลก ถอืว่าเป็น
เมอืงหนึ่งในเมอืงระดบัโลกทัง้ทางดา้นศลิปะ การพาณิชย ์การศกึษา ความบนัเทงิ แฟชัน่ การสื่อสารและ
การท่องเทีย่ว ท าใหอ้งักฤษเป็นเมอืงเศรษฐกจิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรปเลยทเีดยีว 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Four Season Restaurant 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Novotel London Wembley หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัทีห่ก  ลอนดอน-ไบบูรี-่เบอรต์ัน้ออนเดอะวอเตอร-์วอรเ์นอรบ์รำเธอรส์สตูดิโอ-ลอนดอน- 
   สถำนีคิงสค์รอส 9 3/4 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นไบบร่ีุ Bibury Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ใหท้่านเดนิชม

หมู่บา้นเลก็ๆ ตัง้อยู่ในแควน้โกลวเชสเตอรไ์ชร ์เขตคอตสโ์วลส ์Cotswolds จดัว่าเป็นหมู่บา้นทีง่ดงามและ
น่ารกัทีสุ่ดในองักฤษ ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นถ่ายรปูชมบา้นเรอืนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
กระท่อมหนิโบราณ ทีเ่รยีงรายกนัยาวไปเป็นแถว มชีื่อว่า Arlington Row ซึง่กระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็นทีพ่กั
ของคนทีท่ าอาชพีทอขนแกะในสมยัศตวรรษที ่17 ชมโบสถ์อนัเก่าแก่ อกีทัง้ยงัมถีนนสวยๆ ทีร่ายลอ้มดว้ย
ดอกไมส้สีดใสรมิสองขา้งทาง  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์Bourton-on-
the-Water (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ใหท้่านเดนิชมหมู่บา้นเลก็ๆ ทีรู่จ้กักนัในนามของ “เวนิส 
แห่งคอตสว์อลดส์” อกีแห่งหนึ่งทีม่คีวามสวยงามน่ารกั มคีวามโดดเด่นในดา้นธรรมชาตอินังดงาม ทีม่ลี าธาร
สายเลก็ๆ ตืน้ๆ ซึง่แทจ้รงิคอืแมน่ ้าวนิดร์ชั ไหลผ่านกลางเมอืง และมสีะพานหนิทอดขา้มน ้าป็นช่วง ๆ กบั
ตน้วลิโลว ์ทีแ่กวง่กิง่กา้นใบอยู่รมิน ้า ท าใหเ้ป็นสถานทีท่ีม่เีสน่หอ์ย่างมาก เมอืงนี้มรีา้นอาหารและโรงแรม
รวมทัง้รา้นคา้ใหเ้ดนิเล่นเกบ็บรรยากาศอนัรื่นรมย ์น าท่านเดนิชมความสวยงามภายในหมูบ่า้นแห่งนี้พรอ้ม
ทัง้ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองลีฟเดน Leavesden ทีต่ัง้ของ Warner Brother Studio (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

1.30 ชัว่โมง) น าท่านเขา้ชมสถานทีจ่ าลองการถ่ายท าภาพยนตรฟ์อรม์ยกัษ์เรื่องดงั Harry Potter ชม
เบือ้งหลงัเพื่อคน้หาความลบัทีซ่อ่นอยู่หลงักลอ้งของทัง้ 8 ภาค พรอ้มส ารวจฉากต่างๆ ทีใ่ชจ้รงิใน
ภาพยนตร ์เช่น ฮอกสว์อตส ์ตรอกไดอากอนและซอนพรเีวต็และอกีมากมาย พาท่านด าดิง่ลงไปในโลกแห่ง
คาถา กลวเิศษและเวทมนตอ์นัน่าทึง่ ตื่นตะลงึไปกอ้งหอ้งโถงอนัตระการตาและนึกภาพตามถงึตอนทีแ่ฮรร์ี่
ปรารถนาทีจ่ะเขา้บา้นกรฟิฟินดอร ์ซึง่จะไดเ้หน็หมวกคดัสรรของจรงิทีใ่ชพ้จิารณาว่าเหล่านักเรยีนควรอยู่
บา้นไหนในภาคแรก และฉากการจ าลองเหตุการณ์ต่างๆ จากภาพยนตรด์งัและหอ้งต่างๆ พรอ้มกบักจิกรรม
ตามอย่างภาพยนตร ์ใหท้่านไดถ้่ายรปูบรเิวณหน้าบา้นหลงัเก่าของแฮรร์ีใ่นซอยพรเีวต็ รวมถงึเลอืกซื้อ
สนิคา้เป็นทีร่ะลกึ และใหเ้วลาทา่นเดนิเล่นโดยรอบทีม่กีารจดัวางสถานทีต่่างๆ ไวอ้ย่างสวยงาม สมควรแก่
เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงลอนดอน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ใหท้่านถ่ายรปูกบัสถานี 
Kings Cross 9 ¾ สถานทีห่นึ่งในการถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่องดงัแฮรี ่พอ็ตเตอร ์เกีย่วกบัทางเขา้ออกของ
เหล่านักเรยีนของโรงเรยีนคาถาพ่อมดและแมม่ดและเมอืงเวทมนตรฮ์อกสว์อตแสนวเิศษ ซึง่จะตอ้งมานัง่
รถไฟสายฮอกสว์อตเอก็ซ์เพรส ซึง่ในภาพยนตรจ์ะกล่าวถงึแฮรีแ่ละเพื่อนจะตอ้งพุ่งผ่านก าแพงอฐิระหว่าง
ชานชลาหมายเลข 9 และ 10 ในขณะเดยีวกนัในความเป็นจรงิสถานีคงิสค์รอสชานชลา 9 และ 10 จะถูกคัน่
ดว้ยรางรถไฟซึง่ท่านจะตามหาชานชลาที ่9 ¾ ไดท้ีก่ าแพงในอาคารสถานีน้ี ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของฝากของ
ทีร่ะลกึเกีย่วกบัภาพยนตรเ์รื่องนี้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Novotel London Wembley หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัทีเ่จด็  ลอนดอน (อิสระเตม็วนั) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

อสิระเตม็วนั ใหท้่านอสิระเดนิเล่นย่านในเมอืงหรอืเลอืกซื้อสนิคา้ต่างๆ จากย่านชอ้ปป้ิง  
  (ไม่มีรถโคช้บริการ อิสระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั) 
   สถานทีแ่นะน าในตวัเมอืงลอนดอน, ท่านสามารถอสิระเทีย่วชมสถานทีเ่หล่านี้หรอืนอกเหนือจากนี้ไดเ้ช่นกนั 

 และเดนิทางดว้ยตวัท่านเอง  
  - Natural History Museum พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิพพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่งของมหา

 นครลอนดอน จดัแสดงเรื่องราวต่างๆ เกีย่วกบัธรรมชาตแิละความเป็นมาของสตัวด์กึด าบรรพท์ีม่ขีนาดใหญ่
 ทีสุ่ด 

  - ลอนดอนอายส ์London Eyes ชงิชา้สวรรคท์ีม่คีวามสงูทีสุ่ดในทวปียโุรปทีท่า่นสามารถขึน้ไปชมววิได้
 โดยรอบของตวัเมอืงองักฤษเลยทเีดยีว และเป็นสญัลกัษณ์แห่งสหสัวรรษ 

  - ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน Tower of London อดตีพระราชวงัและป้อมปราการส าคญัขององักฤษ ปัจจบุนัเป็น
 ทีจ่ดัแสดงสิง่ของเครื่องใชข้องราชวงศแ์ละอาวธุต่างๆ รวมถงึเป็นทีเ่กบ็รกัษามงกุฎและเครื่องราชาภเิษก
 แห่งสหราชอาณาจกัร 

- London Transport Museum พพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงเกีย่วกบัการคมนาคมในองักฤษจากอดตีจนถงึปัจจุบนั
 ทีร่ถต่างๆ กก็ลายเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศองักฤษไปดว้ย 

  - Museum of London แหล่งรวบรวมเรื่องราวขององักฤษตัง้แตยุ่คก่อนประวตัศิาสตรถ์งึปัจจบุนั 
  - สวนสาธารณะ Hyde Park แหล่งธรรมชาตขิองชางองักฤษและยงัเป็นตน้แบบของการออกแบบสวนสวยใน

 ประเทศอื่นๆ ดว้ย 
- วหิารเวสตม์นิสเตอร ์Westminster Abbey ใจกลางกรงุลอนดอน มกีารก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธคิ มคีวามเก่าแกแ่ละประวตัศิาสตรม์ากมาย จดัแสดงวตัถุโบราณ อาท ิเครื่องราชกกุธภณัฑข์ององักฤษ 
เครื่องแต่งกายของบรรดาเจา้นายสงูศกัดิแ์ละหน้ากากมรณะ เป็นตน้ 
- อาคารรฐัสภาเวสตม์นิสเตอร ์Houses of Parliament ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าเทมส ์อาคารไสตลโ์กธคิสมยัยุค
วคิทอเรยีทีห่าชมไดย้าก ประกอบดว้ยหอ้งจดัแสดงมากมายถงึ 1,100 หอ้ง และบนัไดกว่า 100 บนัไดเลย
ทเีดยีว 
- ตลาดแคมเดน Camden Market สายชอ้ปไม่ควรพลาดกบัรา้นคา้มากมาย ทัง้รา้นอาหาร รา้นขายเสือ้ผา้ 
เครื่องประดบั งานหตัถกรรมและอื่นๆ รวมถงึแหล่งของฝาก 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Novotel London Wembley หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัทีแ่ปด ลอนดอน-ชมเมอืง-ช้อปป้ิง-สนามบินฮีทโทรว ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านชมมหานครลอนดอน เมอืงหลวงของสหราชอาณาจกัรและเป็นเมอืงใหญท่ีสุ่ดในสหภาพยุโรป มี
ประชากรกว่า 7.5 ลา้นคน ถอืเป็นหนึ่งในเมอืงศูนยก์ลางทางดา้นธุรกจิ การเมอืงและวฒันธรรมของโลก  
การสื่อสาร, การบนัเทงิ, แฟชัน่และศลิปะ ซึง่เป็นทีย่อมรบัว่ามอีทิธพิลไปทัว่โลก เริม่จากเกบ็ภาพสวยของ
หอนาฬิกาบ๊ิกเบน Big Ben สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของลอนดอนทีต่ัง้อยู่เคยีงขา้งอาคารรฐัสภาทีส่วยงามรมิฝัง่
แม่น ้าเทมส ์แม่น ้าสายหลกัของมหานครลอนดอนและเป็นแม่น ้าใหญ่ทีไ่หลในองักฤษตอนใตแ้ละเป็นทีรู่จ้กั
มากทีสุ่ด เพราะแม่น ้าเทมสไ์หลผ่านใจกลางมหานครลอนดอน และ สะพานทาวเวอรบ์ริดจ ์Tower 
Bridge สะพานทีข่ ึน้ชื่อว่าเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงลอนดอน เป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกนัเป็น
หอคอยคู่ จงึท าใหส้ะพานแหง่นี้มชีื่อเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า สะพานหอคอยสขีาว-ฟ้า จนกระทัง่ถงึทา่เรอื 
ลอนดอนอายส ์แวะถ่ายรปูกบัลอนดอนอายส ์London Eye ชงิชา้สวรรคท์ีส่ามารถชมววิกรงุลอนดอนได้
แบบ360องศาและเป็นสญัลกัษณ์แหง่สหสัวรรษขององักฤษ หรอืทีรู่จ้กัในชื่อมลิเลเนียมวลี Millennium 
Wheel ตัง้อยู่รมิฝัง่ทางใตข้องแม่น ้าเทมสเ์ป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมและเป็นจุดดงึดดู
นักท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่างมาก ใกล้ๆ  กนัเป็นทีต่ัง้ของมหาวิหารเวสต์มินสเตอร ์Westminster Abbey 
เป็นหนึ่งในอาคารทางศาสนาทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของประเทศองักฤษ และเป็นสถานทีจ่ดัพระราชพธิบีรม
ราชาภเิษก พธิอีภเิษกสมรสและพระราชพธิพีระศพมากมาย ทีน่ี่เป็นโบสถ์ทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกผา่นชม
สถานทีส่ าคญัต่างๆ อาท ิบา้นเลขที ่10, จตัุรสัทราฟัลการ,์ อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการข์องท่าน 
ลอรด์เนลสนั, ย่านโซโห ฯลฯ ชมภายนอกน าท่านถา่ยรปูกบัทาวเวอรอ์อฟลอนดอน Tower of London 
เดมิทเีป็นพระราชวงัเดมิสรา้งโดยพระเจา้วลิเลยีมที ่1 แห่งองักฤษ เมื่อปี ค.ศ.1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
โรมาเนสก ์ซึง่แต่เดมิหอคอยแหง่นี้เป็นทัง้ป้อมปราการ พระราชวงัและทีข่งัโดยเฉพาะส าหรบันักโทษทีม่ยีศ
ศกัดิส์งู คลงัเกบ็อาวุธ ทอ้งพระคลงั สวนสตัว ์โรงกษาปณ์หลวง หอเกบ็เอกสาร หอดดูาว และเมื่อปี ค.ศ. 
1303 เป็นตน้มากเ็ปลีย่นเป็นทีเ่กบ็รกัษามงกฎุและเครื่องราชาภเิษกของสหราชอาณาจกัร จากนัน้น าท่าน
ถ่ายรปูกบั พระราชวงับคัก้ิงแฮม Buckingham Palace ทีป่ระทบัแห่งพระราชนิีองักฤษ ชมการเปลีย่น
ยามของทหารรกัษาพระองคใ์นชุดเครื่องแบบเตม็ยศ สวมหมวกพู่สดี าแต่จะเปลีย่นเป็นชุดสเีทาในช่วงฤดู
หนาว 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ Covent Garden Market หรอืตลาดแอ๊ปเป้ิล ตลาดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี เริม่ตน้จากที่

บาทหลวงรปูหนึ่งจาก Westminster Abbey น าผลไมแ้ละผกัมาตัง้แผงวางขาย จากนัน้กม็กีารตอ่เตมิตลาด 
ท าหลงัคากระจกครอบ แลว้ตัง้ชือ่ว่า Central Market ขายผกัผลไมเ้ป็นหลกั ในปัจจุบนั Covent 
Garden รูจ้กักนัในนามของ Apple Market ทีม่รีา้นคา้ รา้นอาหารมากมายหลายรอ้ยรา้นตัง้อยู่ อสิระใหท้่าน
เดนิเล่นถ่ายรปูกบัรา้นคา้น่ารกัหรอืเลอืกเชค็อนิตามจุดต่างๆ เลอืกซื้อสนิคา้หรอืเลอืกซื้อขนมหรอือาหาร
ต่างๆ มากมายจากบรเิวณตลาดแห่งนี้  จากนัน้ชอ้ปป้ิงเดนิเล่นกนัต่อ ถนนรีเจนท์และถนนออ็กซ์ฟอรด์ 
Oxford Street ยา่นชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนทีท่่านจะไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้คุณภาพเยีย่มจาก มารค์ แอนด ์
สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ ์และหา้งอื่นๆ อกีมากมาย และเลอืกซื้อเลอืกชมสนิคา้ทีร่ะลกึ 

 สมควรแก่เวลานัดหมายให้ท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว ์
21.20 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินฮีทโทรว ์โดยสายการบิน EVA Air เท่ียวบินท่ี BR-68 
 
 
 
 
 

http://uk-england-guides.blogspot.com/2014/08/westminster-abbey.html
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วนัทีเ่ก้า  สนามบินสวุรรณภมิู 
15.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางต่อไปต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละ
ก าหนดการเดนิทางอกีครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เนื่องจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีี่
และไดม้กีารด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง
เลก็น้อย** 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดยมิได้

รบัแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้  
ทัง้น้ีเพือ่ประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

 

อัตราค่าบริการ              UK-FREE Day อังกฤษ ฟรีเดย ์9 วัน 7 คืน-BR 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ท่านละ 
พักเด่ียว เพ่ิมท่านละ ราคาทัวร์ไม่รวม 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 

18-26 ก.ย.65 78,500 16,500 55,900 

23-31 ต.ค.65 78,500 16,500 55,900 

20-28 พ.ย.65 74,900 13,900 52,900 

4-12 ธ.ค.65 74,900 13,900 52,900 
 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี เข้าพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม *** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 

• อตัราคา่เดนิทางนี้ตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไมน้่อยกว่า 20 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็**ตามขอ้ก าหนดและ
เงือ่นไขของบรษิทัฯ และจะตอ้งช าระมดัจ าหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

• กรณีท่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืร่วมเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้
ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้ 
***การด าเนินการขอวซ่ีาจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 45-80 วนั ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บั
การสแกนนิ้วมอืจากศูนยร์บัค ารอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งส่งรายละเอยีดโดยการกรอกแบบฟอรม์ดา้นล่าง และ 
ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง และส่งเอกสารใหค้รบเพื่อท าการนัดหมาย ** 

• ส าหรบัท่านทีต่อ้งการอยู่ต่อหรอืเดนิทางต่อไปยงัประเทศอื่น หรอืหากมตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ จะตอ้งยื่นวซี่าเดีย่ว พรอ้มแสดง
เอกสารเรื่องทีพ่กั รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ยทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และทุกท่านตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตูหรอื
ศูนยย์ื่นวซี่าตามก าหนดวนัเวลานัดหมายเพื่อถ่ายรปูและสแกนน้ิวมอื 
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อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ EVA เสน้ทาง สุวรรณภมู-ิฮทีโทรว-์สุวรรณภมู ิชัน้ประหยดั และค่าโหลดสมัภาระไม่

เกนิทีส่ายการบนิก าหนดท่านละ 23 กโิลกรมั / ชิน่ / ท่าน (สายการบนิอนุญาตใหน้ ้าหนักกระเป๋า 23 กโิลกรมัท่านละ 2 ชิน้
และส าหรบัถอืขึน้เครื่องไม่เกนิ 7 กโิลกรมั / ท่าน) 

• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยค านวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋
โดยสาร หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ 
จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ (อตัราค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิค านวณไว ้ณ วนัที ่31 พ.ค.2565) 

• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่  

• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อ านวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าทปิบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, พนักงานขบัรถรวมถงึทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางดว้ยตลอดการเดนิทาง 
• ค่าน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด (จ านวน 8 วนัทวัร)์ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาล

เท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอืน่อนัเกดิจากอุบตัเิหต ุอาท ิคา่ตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตาม
เงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ และไม่รวมค่าใชจ้า่ยระหว่างการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเน่ืองจากโควดิ19 และเป็นไปตาม
เงือ่นไขของบรษิทัประกนั) **สามารถปรกึษารายละเอยีดการซื้อประกนัเพิม่เตมิจากเจา้หน้าที*่* 

• ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ค่าบรกิาร 7%  

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมบรกิารนัดหมายและการยื่นวซี่า (ไม่รวมค่าแปลเอกสาร) ท่านละประมาณ 9,500 บาท / การยื่นแบบเร่งด่วน

เพิม่ท่านละประมาณ 10,100 บาท **อตัราค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบรกิารอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามอตัราแลกเปลีย่นเงนิ
สกุลต่างประเทศ**) 

• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิ
ดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสญูหาย 

• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด  
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตทุีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิได ้
• สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)   
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนอืจากทีร่ะบุหรอืคา่แปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
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• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง (กรณีทีส่าย
การบนิ / ประเทศปลายทางตอ้งการ) 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง (กรณีที่
ประเทศไทยตอ้งการผลตรวจ) 

• ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอืน่ๆ ตามทีภ่าครฐัก าหนด 
(อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปลีย่นแปลงจากภาครฐัเป็นส าคญั)  

• ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า Vaccine Passport 
• ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการกกัตวัเมื่อมกีารตรวจพบโควดิในชว่งใดๆ 

 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน  20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
1.  หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวน 

สทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

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

3.  หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4.  กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 
 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี
ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่
และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืง

และภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้าร

เดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอื
หน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิตอ่ว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทาง
ไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิ
ใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าวทีพ่ านักอยู่

ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผู้

ใหบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่าย
การบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการน าสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สู่อาคารสนามบนิหรอื
ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืส่วนหนึ่งสว่นใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/
ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกัเกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, 
อุปกรณ์ฆ่าสตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนดิ เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/
ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการตอ่สูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ 
แชลงหรอืตะขอเกีย่วสนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคีมแต่อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี้/ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้าส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถรุะเบดิทุกชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/
สารเคมหีรอืสว่นประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอืน่ๆ นอกเหนอืจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้ม
ตามส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใตก้ารประเมนิความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและ
การประเมนิภยัคุกคามของส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาด้านสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการดูแลเป็นพเิศษ อาท ิ
ท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์เนื่องจากกฎทางด้านการรกัษาความ
ปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรื่องการสบูบุหรี ่
และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ 
มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิด
ท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทาง
บรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier 
ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ 
จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิต์มาสหรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยดุของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อนการ
จองทวัร ์
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***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทตูองักฤษไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มหนังสอืเดนิทางระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า แตส่ามารถใหด้งึเล่มในวนั

ยื่นได ้แตจ่ะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิตามทีศู่นยย์ื่นวซี่าเรยีกเกบ็  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การแปลเอกสารจะตอ้งแปลจากศูนยแ์ปล ซึง่มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ขึน้อยู่กบัเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปลสามารถ

ตรวจสอบกบับรษิทัทวัรไ์ด ้หรอืผูเ้ดนิทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลมาไดเ้ช่นกนั (กรณีทีม่เีอกสารทีต่อ้ง
แปล) 

4. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา
ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมกีารใชห้นังสอืเดนิทาง เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของทา่น 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกวา่ 6 เดือน  

- โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด้ แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไป
ยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  

- หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการ

ยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร์ หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่ปกหนังสอื

เดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า   
(ไม่จ าเป็นตอ้งเตรยีมแลว้ สามารถไปถ่ายไดท้ีศู่นยย์ื่นไดเ้ลยเพื่อน าลงระบบส่งสถานทตู) 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่า  (องักฤษ)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 45-80 วนั 

- ผูย้ื่นค ารอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งทีศู่นยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทตูและศูนยย์ื่น 
- รปูถา่ยไมจ่ าเป็นตอ้งเตรยีม สแกนใบหน้าและถ่ายรปูทีศู่นยย์ืน่  
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงนิดว้ยตนเอง 
- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรุณาส่งส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทางทีเ่ป็นปัจจุบนัทีสุ่ด พรอ้มกรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัเพื่อใชใ้นการท านัดหมาย   
  กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิต่อได ้ไมค่วรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ื่นค ารอ้งสงูอาย ุ
  มากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารตน้ฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิทั / กจิการรา้นคา้, ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเดก็), ส าเนาสตู ิ
  บตัร (กรณีผูท้ีอ่ายุต ่ากว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาทะเบยีนหย่า, ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ, ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล  
  จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะบรกิารท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสอืสญัญาซื้อขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพี 
  พเิศษทีม่เีน้ือหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้รกิารศูนยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลกีเลีย่งความผดิพลาดในดา้นงานแปล ค่าใชจ้่าย 
  ผูย้ื่นค ารอ้งจะตอ้งช าระดว้ยตนเอง 
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o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กวา่ 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุาแนบฉบบัแปลเป็น

ภาษาองักฤษจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณที่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้ท างาน, อตัรา

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

ในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร พรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 
เดอืนจากวนัยื่นวซี่า 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสอืรบัรองความเป็นเจา้ของ
กจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่้าน   
• หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส+ฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

จากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดงส าเนาสตูบิตัร

บุตร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ี
ภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางด้านการเงนิของผู้
รบัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดย
เบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หากความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูก
ปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนจากวนัยื่นวซี่า เป็นตน้ 
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์่วนตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืน

ปัจจุบนัไม่เกนิ 15 วนันับจากวนัยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี 
- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝากเป็นปัจจุบนั 
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า เป็นตน้ 
- หนังสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขทีบ่ญัชเีดยีวกบัส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากทีน่ ามาแสดง 
- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยื่นขอวซี่า ตอ้งออกหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมาย

รบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย  อย่างไรกต็ามโดยเฉพาะคู่สาม-ี
ภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่ี
การเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนังสอืรบัรองธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชือ่และความสมัพนัธช์ี้แจงต่อสถานทูต
เป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพือ่แสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จา่ยได้อยา่งไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา  
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o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยา่ร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็น
ภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิ
ของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหาก
ไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่
บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมี
การรบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่าและมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตร พรอ้มฉบบั
แปลเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มฉบบัแปลจากศูนยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า 
สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอ
วซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่าน
รบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณมีกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่อ้งใช้
หนังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซีา่และท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตาม
ก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านัน้ การ
ปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั          

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

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

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

 

หมายเลขหนังสือเดินทางเลม่เกา่ .....................................  วนัท่ีออกหนังสือเดินทาง .......................................  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     โทรศพัทบ์า้น .................................. โทรศพัทมื์อถือ .............................  

 อาศยัอยูม่ากี่ ปี ...............................................  E-Mail: ……….………….……………… 

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

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

6.  ช่ือสถานท่ีท างาน ........................................................................................................................................ 

กรอกข้อมูลตามความจริง ส าหรบัการยื่นขอวีซ่าองักฤษ 
กรณุากรอกเป็นตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

กรณุาอย่าเว้นช่องว่าง เน่ืองจากข้อมูลเหล่าน้ีมีความจ าเป็นจะต้องน าไปกรอกลงใน Application Form Online ในระบบของสถานทูตองักฤษ ซ่ึง
หากท าการ Submit แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันัน้ขอให้แจ้งรายละเอียดตามความเป็นจริงท่ีสุดของผู้สมคัรแต่ละบุคคล มิ

เช่นนัน้อาจถกูเพิกเฉยหรือถกู black list หรือเสียเวลาในการท านัดหมายใหม่หรือมาแสดงตวัท่ีศนูยย์ื่นอีกครัง้รวมถึงการช าระค่าธรรมเนียมวีซ่า
ใหม่อีกครัง้ 
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 (ช้ีแจงเกี่ ยวกบักิจการท่ีท า หรือสินคา้ท่ีขายวา่เกี่ ยวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกิจการหรือลูกจา้ง) 

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

ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน ..................................................................................................................................... 

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

 โทรศพัท ์...................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) ......................... 
ต าแหน่งหนา้ท่ี  .......................................................................................................................................... 

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

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

กรณีศึกษาอยู ่/ สถานท่ีศึกษา .......................................................................................................................ท่ีอยูส่ถานศึกษา 

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

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

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

 

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

 

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

 (ถา้มี กรุณากรอกใหเ้รียบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งน าไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน์)  

 ออมทรัพย ์ธนาคารอะไร ......................................................... เทา่ไหร ่......................................................... 

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

 หุน้หรือหลกัทรัพย ์.................................................................. เทา่ไหร ่........................................................ 

 

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

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานท่ีเกิด .......................................................... 

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานท่ีเกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่ เวน้วา่ง ** 
  

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

     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานท่ีเกิด .......................................................... 

 ** กรณีเสียชีวิตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชีวิต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานท่ีเกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่ เวน้วา่ง ** 

 

10.  กรณีท่ีผูเ้ดินทางเป็นผูมี้รายไดน้อ้ย / เป็นบุตร / เป็นผูท่ี้ไมมี่รายได ้/ เป็นผูท่ี้ตอ้งมีผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ย โปรดระบุ ช่ือ- สกุลผูร้ับรอง

คา่ใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์ 

 ผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางของทา่นคือ ................................................................................................. ความสมัพนัธ ์

.....................................................  ท่ีอยูผู่ร้ับรองคา่ใชจ้า่ย .................................................... 

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

 

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

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

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

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

 

  รวมระยะเวลาท่ีอยูใ่นประเทศองักฤษ กี่ วนั .....................................    
  

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

12. ทา่นเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

13. คุณมีเพ่ือน หรือ ลกู ท่ีเรียนท่ีประเทศองักฤษหรือไม ่ถา้มี ขอ ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่และเบอร์โทร. ................................. 

 
 ท่ีพกัท่ีองักฤษ ....................................................................................... 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 
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