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ชิม เมนหูลากหลาย Fish & Chip ทานอาหารรา้นดงัเปด็ยา่งตน้ตำรบั Four Season  
ชิลล ์ไปกบัการลอ่งเรอืทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ 

อทุยานแหง่ชาตเิลคดสิทรคิทบ์า้นเกดิปเีตอรแ์รบบทิ  
ช้อป Bicester Village Outlet และชอ้ปปิง้ในมหานครลอนดอน 

ชม สโตนเฮน้จ ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย ์แวะเมอืงบาธเมอืงแหง่นำ้แรร่อ้นโรมนั 
เขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์ เจา้ของฉายาเอเธนสเ์หนอืแหง่กรซี ชอ้ปปิง้ Royal Mile  

เขา้ชม Warner Bros Studio Tour Harry Potter  
แวะนวิคาสเซลิ ชมมหาวหิารยอรค์มนิสเตอร์ พกัเมอืงเลสเตอร ์เมอืงสโมสรทมีเลสเตอรซ์ติี้ 

เหลา่ FC ถา่ยรปูกบัสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ และสนามคงิพาวเวอร ์
แชะ ในกรงุลอนดอน พระราชวงับคักิง้แฮม บิก๊เบน ลอนดอนอาย 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์/ เทีย่วบนิ 
อาหาร โรงแรม 

เช้า เที่ยง เย็น  

 
25DEC     BR67     BKK-LHR     1305-1920 

   01JAN      BR68     LHR-BKK     2120-1545+1 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินฮีทโทรว์     
Holiday Inn Express 
London-Heathrow T5  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

2 ลอนดอน-อ๊อกซ์ฟอร์ด-แมนเชสเตอร์-ถ่ายรูปสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด    
Novotel Manchester West  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

3 
แมนเชสเตอร์-วินเดอร์เมียร์-ท่าเรือเลคไซด์-ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียชม
อทุยานเลคดิสทริคท์-ท่าเรือโบวเนส-เอดินเบิร์ก    

Holiday Inn Edinburgh Zoo 
หรือเทียบเท่า  * * * * 

4 
เอดินเบิร์ก-เข้าชมปราสาทเอดนิเบิร์ก-ชมเมืองและช้อปปิ้งรอยัลไมล์-นิวคาส
เซิลอัพอนไทน์      

Copthorne Newcastle  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

5 นิวคาสเซิล-ยอร์ค-วิหารยอร์ค-เลสเตอร์-วิหารเลสเตอร์-สวนแบรดเกท    
Holiday Inn Leicester City  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

6 
เลสเตอร์-ถ่ายรูปสนามคิงพาวเวอร์สเตเดี้ยม-บาธ-เข้าชมโรมันบาธ- 
อุทยานสโตนเฮ้นจ-์ลอนดอน    

Novotel London Wembley  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

7 
ลอนดอน-เข้าชมวอร์เนอร์บราเธอร์ส สตูดิโอทัวร์ แฮรี่พอตเตอร์-ช้อปปิ้ง 
Bicester Village Outlet    

Novotel London Wembley  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

8 
ลอนดอน-ชมเมือง บิ๊กเบน-ลอนดอนอาย-พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม-สะพาน
ทาวเวอร์บริดจ์-เข้าชม British Museum-ช้อปปิ้ง-สนามบนิฮีทโทรว ์    - 

9 สนามบินสุวรรณภูมิ    - 
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กำหนดการเดนิทาง  ปีใหม ่ 25 ธ.ค.65 - 2 ม.ค.66  
  
วันแรก  25 ธ.ค.65 สนามบนิสุวรรณภมูิ-สนามบนิฮทีโทรว-์ฮทีโทรว ์(องักฤษ) 
10.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตทูางเขา้ระหว่างหมายเลข 8  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ EVA Air  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW Q 
**กรณีท่านเที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
กำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซี
รี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย** 

13.05 น. ออกจากเดนิทางจากสนามบนิสวุวรณภมูิ บินตรงสูม่หานครลอนดอน โดยสายการบิน EVA Air เทีย่วบนิที่ 
BR-67 

19.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮทีโทรว ์กรงุลอนดอน นำท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เมื่อตรวจรับ
กระเป๋าและตรวจหนังสือเดินทางเรียบร้อยแล้ว  
นำทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก Holiday Inn Express London-Heathrow T5 หรอืระดบัเทยีบเท่า  

คำ่  รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมที่พัก จากนั้นให้ท่านพักผอ่นตามอัธยาศัย  
 
วันทีส่อง 26 ธ.ค.65 ฮีทโทรว-์ออ๊กซฟ์อรด์-แมนเชสเตอร ์
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นำท่านเดินทางสู่ เมอืงออ๊กซฟ์อรด์ ซึ่งรู้จักกันในนามของเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ซึ่งชื่อเมืองตั้งตาม
มหาวิทยาลัยระดับโลกที่รู้จักกันในนามของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และ
ยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์แฟนตาซีฟอร์มยักษ์เรื่องดังแฮรี่ พอตเตอร์อีกด้วย (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ให้ท่านชมอาคารสวยงาม และให้ท่านถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิทยาลัยไคร้สท์เชิร์ชท์ 
อาคารสร้างด้วยหินสีทองและเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจที่สุดของอังกฤษ และยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์ที่มี
ชื่อเสียงของเมืองและต้นกำเนิดของหนังสืออลิซที่โด่งดังของเลวิส แคร์โรล หรือ เกรทฮอลล์ ในแฮร์รี่ พอต
เตอร์ ผ่านชมแรดคลิฟคาเมร่า อาคารทรงกลมสไตล์นีโอโกธิค ที่ตั้งของหอสมุดบอดเลียน ศูนย์ความรู้จาก
ทั่วทกุมุมโลก และผ่านชมอาคารของพิพิธภัณฑ์แอชโมเลียน พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก เป็น
สถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะและวัตถุโบราณต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ แมนเชสเตอร ์Manchester (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองดังทีเ่ป็นสถานที่ตัง้

ของสโมสรฟตุบอลชื่อก้องโลกอย่างแมนเชอสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในการแข่งขัน
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และยังเป็นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าที่สำคัญและเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง 
จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกับภายนอกของสนามโอลดท์ราฟฟอร์ด Old Trafford Stadium สนามกีฬา
ของสโมสรที่มีช่ือเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลโลกที่สร้างนักเตะฝีเท้ายอดเยีย่มของทีมปีศาจแดง
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาหลายสมัยทีจ่ัดได้ว่าเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรที่รวยที่สุดในโลก และใหเ้วลา
ท่านอสิระชัว่ครูเ่ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหลากหลายชนดิจากทมีฟตุบอลดงัทีค่ณุชืน่ชอบจากรา้นคา้ Mega 
Store ของสนามโอลดท์ราฟฟอรด์  

คำ่  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั Novotel Manchester West หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วันทีส่าม 27 ธ.ค.65 แมนเชสเตอร-์วนิเดอร์เมยีร-์เอดินเบริก์ 
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นำท่านผ่านชมเมืองแมนเชสเตอร์ เมืองหลวงทางด้านการค้าและวัฒนธรรม ศูนย์กลางด้านศิลปะสื่อและ
การศึกษาที่มีชื่อเสียง ชมอาคารที่สะทอ้นถึงวัฒนธรรมในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา เช่น อาคารพิพิธภัณฑ์  
โรงละครโอเปร่า หรือไม่ว่าจะเป็นบริเวณ Castlefield เมืองที่ได้รับการออกแบบให้เป็น "Urban Heritage 
Park" สถานทีท่ี่ดีเยีย่มในการเริ่มต้นเดินเล่นในเมืองแมนเชสเตอร์และท่ามกลางบ้านเรือนสไตล์วิคตอเรียที่
ได้รับการบูรณะอย่างสวยงามตามคลองเก่าหรือผ่านทางที่สร้างขึ้นใหม่ อาทิเช่น ป้อมโรมนั, คลองบรดิจ์วอ
เตอร์ สร้างขึ้นเพ่ือขนส่งถ่านหินจากเหมืองที่วอร์สลี่ย์และรวมถึงคลังสนิค้าเกา่อีกจำนวนมากที่ได้รับการ
บูรณะและกลายเป็นสำนักงานร้านค้าโรงแรมและภัตตาคารต่างๆ และสามารถเดินเล่นได้กับจัตุรัสที่มีชือ่เสียง
ของเมอืงได้แก่ จัตรุสัเซน้ตแ์อนน,์ ถนนคงิ เป็นต้น หรือ จตัรุสัอลัเบริต์ Albert Square จัตุรัสกลางเมือง
แมนเชสเตอร์ ถ่ายรูปกับรูปปัน้ต่างๆ ได้แก่ อนสุรณส์ถานอลัเบริต์ Albert Memorial  อนสุาวรยีข์อง
เจ้าชายอลัเบริต์ มกุฎราชกุมารแห่งสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย โดยจัตุรัสแห่งนี้ตั้งชื่อตามเจ้าชาย โดยถูกจัด
วางให้เป็นพื้นท่ีสำหรับอนุสรณ์ในปี ค.ศ.1863-1967 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมอืงวินเดอร์เมยีร ์
Windermere (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองแห่งเขตเลคดิสทริคทางฝั่งตะวันตกของเกาะ
อังกฤษ ดนิแดนทีเ่ชื่อมต่อกันด้วยทะเลสาบและแม่นำ้ อีกทั้งยังมีทะเลสาบติดชายฝัง่ทะเลที่มีทัศนียภาพและ
ธรรมชาติอันงดงาม เดินทางสู่ท่าเรือเลคไซด์ ให้ท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบวินเดอร์เมยีร ์โดยนำท่านล่องจาก
ท่าเรือเลคไซด์จนถึงท่าเรือโบว์เนส พร้อมถ่ายรูปกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่ยังคงสภาพที่เป็น
ธรรมชาติไว้อย่างสมบรูณ์ ซึ่งเป็นทะเลสาบนำ้จืดขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตรและส่วนกว้าง
ที่สุดราวๆ 1 กิโลเมตรครึ่งคนอังกฤษเรียกกันว่า “ทะเลสาบริบบิ้น” ซึ่งเปน็ทะเลสาบในลักษณะไม่กว้างนักแต่
ยาวเหยียดคล้ายๆ ผ้าริบบิ้นที่ใช้ผูกของขวัญ ทะเลสาบวินเดอร์เมยีร์เป็น 1 ใน 16 ทะเลสาบในบริเวณวน
อทุยานแห่งชาติทีเ่รียกว่า เลคดสิ-ทรคิต ์Lake District ซึง่อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ใน
เขตคัมเบรีย และเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี ้และเลคดิสทริคต์แห่งนีย้ังเป็นเมืองบ้านเกิดของปีเตอร์ 
แรบบทิ ตัวการ์ตูนที่มีชือ่เสียงขององักฤษอีกด้วย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เอดนิเบริก์ Edinburgh (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมอืงหลวงแหง่สกอ็ตแลนด ์

ที่แม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1707 แต่ชาวสก็อตก็ยังคงรักษาขนบ 
ธรรมเนียม วัฒนธรรมที่ดีงามของบรรพบุรุษไว้ได้เป็นอย่างดี ไมว่่าผ้าลายสก็อต, ปีส่ก็อตหรือแม้แต่การ
แต่งตัวแบบดั้งเดิมของชายชาวสก็อต ก็ยังมีให้ท่านพบเห็นอยู่เรื่อยๆ  

คำ่  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั Holiday Inn Edinburg Zoo หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วันทีส่ี ่  28 ธ.ค.65 เอดนิเบริก์-เข้าชมปราสาทแหง่เอดินเบริก์-ชอ้ปปิง้รอยลัไมล์- นวิคาสเซลิ อพัอน ไทน ์
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นำท่านชม เมอืงเอดนิเบริก์ ที่ตัง้อยู่ในบริเวณของแนวภูเขาไฟในอดีต ทำให้ตัวเมืองอยู่บนที่สูงและยังคงเป็น 
เมืองหลวงทีย่ังคงบรรยากาศในอดีตไว้ได้อย่างดี เป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ที่มปีระวัติความเป็นมาอัน
ยาวนานตั้งแต่สมัยกลาง ด้วยจำนวนประชากรระดับ 500,000 คน ที่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งต่างๆ ไว้ได้อย่างดี 
ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความเจริญมากที่สุดเมืองหนึ่งในสหราชอาณาจักร และเรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งเทศกาล
ต่างๆ ได้แก่ เทศกาลศิลปะนานาชาต ิภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ งานหนังสอืเด็ก เพลงแจ๊สและเพลงพื้นบ้าน 
ซึ่งสมารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีและทำให้เอดินเบิร์กเป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มีนักท่องเที่ยว
มากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากนครลอนดอน และยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับสองรอง
จากลอนดอนเช่นกันและใหญ่เป็นอันดับห้าของยุโรป และนำท่านเขา้ชมปราสาทแหง่เอดินเบริก์ Edinburgh 
Castle ทีง่ดงามและเป็นสถานที่เก็บรักษามหามงกุฎแห่งราชวงศ์ เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก็อต เคยถูก
ทำลายลงหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ความสง่างามดังเดิม และยังถือว่า
เป็นจุดชมเมืองเอดินเบิร์กได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมืองและ
ปราสาทแห่งนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับเปิดตัวของหนังสือเรื่องดังแห่งยุค แฮรี่ พอตเตอร์ อีกด้วยเนื่องจากมี
ลักษณะใกล้เคียงฉากเมืองแม่มดในเรื่องนั่นเอง และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองเอเธนส์แห่งทิศเหนือ
เนื่องจากสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่คล้ายคลึงกับวิหารแพนธีออนในประเทศกรีซ จากนั้นนำท่านชมเมือง
เอดนิเบริก์ ถ่ายรูปกับวิหารประจำเมืองเก่าแก่ของนครเอดินเบิร์ก St.Giles Cathedral วิหารในศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิค สร้างขึ้นตั้งแตศ่ตวรรษที ่12 ที่มีอนุเสาวรีย์พระเจ้าชาร์ลที่ 2 ตั้งอยู่ หรือถ่ายรูป
กับอนุเสาวรีย์ Adam Smith ชาวสก็อตแลนด์ ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ ผู้กำหนด
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ตลาดเสรี และเกิดการเปลี่ยนแปลงการค้าครั้งใหญ่ในยโุรปเป็นการค้าแบบเสรี, The 
Lucky Heart หรือหัวใจแห่งความโชคดี เดิมนั้นเป็นจุดที่ทำไว้สำหรับนำตัวนักโทษมายืนประจาน และ
ชาวเมืองจะมาถ่มน้ำลายใส่เพื่อให้โชคดี (แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีใครทำแล้วเพราะถือว่าไม่สุภาพและไม่สะอาด), 
หรือแวะชม Greyfriars Bobby อนุสาวรีย์หมาน้อยผู้ซื่อสัตย์และกตัญญูที่นอนเฝ้าหลุมศพเจ้านายถึง 14 
ปีเต็ม และมีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งย่านถนนรอยลัไมล์ Royal Mile ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮลี่รู้ด 
Palace of Holyrood house ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์และเคยเป็นที่
ประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแหง่ชาตสิก็อตอันน่าภาคภูมิใจด้วยสถาปตัยกรรมร่วมสมัย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง นวิคาสเซลิ-อัพอน-ไทน์ Newcastle-Upon-Tyne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 

ชั่วโมง) หรือนิวคาสเซิล เมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษบนริมฝ่ังแม่น้ำไทน์ ซึ่งเป็นที่มา
ของชือ่เมือง นำท่านชมความสวยงามของเมอืงนวิคาสเซลิ ที่ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการค้า
แกะและถ่านหิน ต่อมายังได้เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางในการต่อเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดย
ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่อเรือนี้ได้จางหายไป โดยตัวเมืองกลายเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของ
ประเทศ นำท่านแวะถ่ายรปูกับสะพานมลิเลนเนีย่ม Millennium Bridge ทีอ่อกแบบเป็นรูปสะพานโค้ง
สวยงามและสะพานข้ามแมน่้ำไทน์ Tyne Bridge ที่พาดผ่านแม่น้ำไทน์และเดินชมบรรยากาศริมแม่น้ำไทน์ที่
ได้รับการปรับปรุงประกอบไปด้วยโรงแรม ร้านกาแฟ บาร์ ร้านอาหารและร้านค้ามากมาย ผ่านชมปราสาท
นิวคาสเซิล แลนด์มาร์กที่สำคัญของเมอืง ซึ่งเป็นลักษณะของป้อมปราการโดยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.
1080 

คำ่  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั Hotel Copthorne Newcastle หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วันทีห่า้  29 ธ.ค.65 นิวคาสเซลิ อพัอน ไทน์-ยอรค์-เลสเตอร ์
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นำท่านเดินทางสู่เมืองยอรค์ York เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษในอาณาเขต Yorkhire ที่ถือ
เป็นเมืองเก่าแก่ที่สำคัญอย่างมากในอดีตของประเทศอังกฤษ ซึ่งตัวเมืองยอร์ก ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงรักษา
กลิ่นอายความเป็นเมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายพร้อมด้วยกำแพงเมืองที่ยังคงตั้ง
ตระหง่านล้อมรอบเมือง อยู่จนทำให้เมืองแห่งนีก้ลายมาเป็นเมืองท่องเทีย่วสำคัญของอังกฤษที่มีสิ่งดึงดูด
หลากหลายรูปแบบ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ชมทิวทัศน์กำแพงเมืองโบราณของเมืองยอร์ก ที่น่า
หลงใหลและเป็นมนต์เสน่ห์ของเมืองทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอังกฤษ ในอดีตเป็นเมืองโบราณใน
ยคุโรมันทียังมีซากโบราณสถานโรมันอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ป ีที่ห้อมล้อมด้วยกำแพงเมืองเก่าแก่และมหา
วิหารศิลปะแบบโกธิค อย่างเชน่ วหิารยอรค์ York Minster เป็นมหาวิหารแบบโกธิคขนาดใหญ่ที่ประดับ
ด้วยกระจกสีอันสวยงาม, ถ่ายรูปกับปราสาทแห่งยอร์คทีใ่นอดีตถูกใช้เป็นคุมขังอาชญากรรวมถึงนักโทษ
ทางการเมอืง นอกจากนี้ยงัมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ได้รับอิทธิมาจากพวกโรมัน ไวกิ้ง และยุโรปชาติอื่นๆ ที่
เคยเข้ามาตั้งรกรากที่นี่ด้วย และชมถนนยุคกลางอันโด่งดังอย่างแชมเบิลส์ Shambles เป็นย่านการค้า
บรรยากาศคลาสสิค ที่ภายในเต็มไปด้วยตึกรูปทรงประหลาดๆ จนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตรอก 
Diagon Alley ของภาพยนตร์ชุด Harry Potter ที่แน่นอนว่าร้านค้าภายในย่านนีก้็เต็มไปด้วยร้านค้าที่
น่าสนใจมากมาย อาทิ ร้านขายของจาก Harry Potter ร้านช็อกโกแลต ร้านชา ร้านเสื้อผ้าและของกินนานา
ชนิด  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย นำท่านเดนิทางสู่เมอืงเลสเตอร ์Leicester เมืองที่มีชีวิตชีวาและเกา่แก่ที่สุดในเขตมิดแลนด์ของประเทศ

อังกฤษ มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและเป็นที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้และสโมสรรักบี้ 
เลสเตอร์ไทเกอร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เดินชมวิหารยุคกลางของ วิหารเลสเตอร์ ชมสวน 
แบรดเกทพาร์คที่มีขนาดครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแบรดเกท จัดเป็นสวนที่
อยู่ในช่วงยุคกลางเก่าแก่กว่า 800 ปีและต้นโอ๊คที่ความเก่าแก่กว่า 500 ปี และหินโบราณหายากอายุหลาย
ร้อยปี รวมถึงหอคอย Old John จุดสูงสุดของสวน จัดเปน็แลนด์มาร์คของอุทยาน สามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ได้โดยรอบอุทยานแบบ 360 องศา รวมถึงอนุสรณ์สถานสงคราม Leicestershire Yeomanry 
สร้างขึ้นเพ่ือรำลึกถึงสงครามโบเออร์และสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด 
อาทิ นกต่างๆ และกวางที่แสนเชื่องน่ารักอีกดว้ย ชม Bradgate House ซากปรักหักพังของบ้านแบรดเกทที่
เคยเป็นบ้านของ Lady Jaen Grey ผู้ซึ่งเป็นราชินีอังกฤษเคยพำนักสมัยวัยเด็ก ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตาม
อัธยาศัย 

 
คำ่  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั Holiday Inn Leicester City หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วันทีห่ก  30 ธ.ค.65 เลสเตอร-์บาธ-สโตนเฮน้จ-์ลอนดอน 
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นำท่านออกจากที่พักเพื่อนำท่านเดินทางสู่เมืองบาธ นำท่านผ่านชมสนามเลสเตอรซ์ติี้ สโมสรทมีฟุตบอล
ประจำเมืองเลสเตอร์ จัดเป็นทีมฟุตบอลระดับพรีเมียลีก โดยมีสนามเหย้าคือสนามคิงพาวเวอร์ โดยตั้งชื่อ
ตามผู้สนับสนุนหลัก ซึ่งสามารถจุผู้ชมได้ถึง 32,500 ที่นั่ง สนามนี้จัดเป็นสนามท่ีสวยงามท่ีมีสิ่งอำนวย
ความสะดวกครบครัน ให้ท่านถ่ายรูปภายนอกของสนาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมอืงบาธ Bath เมือง
อาบน้ำแร่ที่มอีิทธิพลมาตั้งแต่ยุคเรืองอำนาจของอาณาจักรโรมันโบราณ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงใหท้า่นชมิเมน ูFish & Chips  
บ่าย นำท่านเข้าชมของ โรงอาบน้ำแรร่อ้นที่สร้างขึ้นมาตัง้แต่ยุคโรมันโบราณ โดยมีการตกแต่งอย่างงดงาม 

ปัจจุบันน้ำพุร้อนนี้ก็ยังมีปริมาณนับล้านนับแสนแกลลอน ด้วยอุณหภูมิระดับ 45-46 องศาเซลเซียส ซึ่ง
หลักฐานบ่อน้ำพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่นี้ ทำให้เมืองบาธได้รับการแตง่ตั้งให้เป็นเมือง
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาคารสำคัญของเมืองคือบริเวณทีเ่ป็น
ทีต่ัง้ของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยว
หรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่ร้อน-เย็น, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็นเตอร์กิ
ชบาธ (Turkish Bath) และให้ท่านได้ชิมน้ำแร่ทีจ่ดัใหก้ับนักท่องเที่ยวเท่านั้น  และให้ท่านชมเมืองอาคาร
บ้านเรือนถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์เจี้ยน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูป
ครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทำให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย จากนั้นเดินทางสู่ เมอืงแอมสเ์บอรร์ี ่
Amesbury ในเขตทุ่งหญ้าซอล์สบูรี่ Salisbury Plain (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านชมเสา
หนิสโตนเฮ้นจ ์Stonehenge หนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีช่ือเสียงที่สุดในสหราชอาณาจักรและเป็นสัญลักษณ์
ทางวฒันธรรมของอังกฤษ จัดเป็นกลุ่มของแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อนทีต่ัง้เรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง 
โดดเด่นอยู่กลางทุ่งหญ้าอนักว้างใหญ่บนท่ีราบซอลส์บูรี่ในบริเวณตอนใต้ของประเทศอังกฤษ หินบางก้อน
ถูกตั้งขึ้น บางก้อนก็ถูกวางนอนลง โดยทับซ้อนกับหินก้อนอื่นๆ นักโบราณคดีเช่ือว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้าง
ขึ้นเมื่อประมาณหลายพันปีก่อนคริสตกาล จากการคำนวณหาอายุโดยใช้วิธีตรวจวิเคราะห์คาร์บอน
กัมมันตรังสีได้ประมาณว่าหินก้อนแรกถูกวางตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,000-1,300 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะที่
ทฤษฎีอื่นๆ ระบุว่า เฮนส์ แปลว่ากลุ่มหินหรือไม้เรียงกันเป็นวงกลม กลุ่มหินเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นประมาณ 
2,500 ปีกอ่นคริสต์ศักราช หรือบางทีอาจจะเป็นสถานท่ีทำพิธีท่ีศักดิส์ิทธิ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบูชาพระ
อาทิตย์เพราะกลุ่มก้อนหินวางแนวเป็นเส้นตรงกับดวงอาทิตย์ ดังนั้นจึงเป็นกองหินประหลาด 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์มากกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ที่ปัจจุบันกย็ังไม่สามารถสรุป
ข้อเท็จจริงได้ว่าใครสร้าง? เพื่ออะไร? มีแต่การวเิคราะห์และคาดเดา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ มหา
นครลอนดอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษและยัง
เป็นศูนย์กลางอันเก่าแก่ทางด้านการเงินแห่งหนึ่งของโลก ถือว่าเป็นเมืองหนึ่งในเมืองระดับโลกทั้งทางด้าน
ศิลปะ การพาณิชย์ การศึกษา ความบันเทิง แฟชั่น การสื่อสารและการท่องเที่ยว ทำให้อังกฤษเป็นเมือง
เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยทีเดียว 

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร Four Season Restaurant 
นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั Novotel London Wembley หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วันทีเ่จ็ด  31 ธ.ค.65 ลอนดอน-วอรเ์นอรบ์ราเธอรส์ตดูิโอทัวร์แฮรีพ่อ็ตเตอร-์ชอ้ปปิง้บสิเตอร์วลิเลจเอ๊าทเ์ล็ต-
ลอนดอน-สถาน ีKings Cross 9 ¾  
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นำท่านเดินทางสู่เมอืงลฟีเดน Leavesden ที่ตั้งของ Warner Brother Studio (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
45 นาที) นำท่านเข้าชมสถานที่จำลองการถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องดัง Harry Potter นำท่านชม
เบื้องหลังเพื่อค้นหาความลับทีซ่่อนอยู่หลังกล้องของทั้ง 8 ภาค พร้อมสำรวจฉากต่างๆ ที่ใช้จริงใน
ภาพยนตร์ เช่น ฮอกส์วอตส์ ตรอกไดอากอนและซอนพรีเว็ตและอกีมากมาย พาท่านดำดิง่ลงไปในโลกแห่ง
คาถา กลวิเศษและเวทมนต์อันน่าทึ่ง ตื่นตะลึงไปก้องห้องโถงอันตระการตาและนึกภาพตามถึงตอนที่แฮร์รี่
ปรารถนาท่ีจะเข้าบ้านกริฟฟินดอร์ ซึ่งจะได้เห็นหมวกคัดสรรของจริงที่ใช้พิจารณาว่าเหล่านักเรียนควรอยู่
บ้านไหนในภาคแรก และฉากการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ จากภาพยนตร์ดังและห้องต่างๆ พร้อมกับกิจกรรม
ตามอย่างภาพยนตร์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปบริเวณหน้าบ้านหลังเก่าของแฮร์รี่ในซอยพรีเว็ต รวมถึงเลือกซื้อ
สนิค้าเป็นทีร่ะลึก และให้เวลาท่านเดินเล่นโดยรอบที่มีการจัดวางสถานที่ต่างๆ ไว้อย่างสวยงาม  
** เพือ่ความสะดวกในการเขา้ชมและเวลาอสิระ อสิระรบัประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศยั ** 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ บสิเตอรว์ลิเลจ Bicester Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาท)ี ที่ตั้งของเอ๊าท์เล็ต
ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอังกฤษ นำท่านชมและเลือกซื้อสนิค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งขององักฤษ
และในยโุรป เช่น Anne Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, Calvin Klein, D&G, 
DKNY,  Diesel, Dior, Dunhill, Ermenegildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jaeger, 
Jigsaw, Kipling, L'Occitane, Levi's, Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul 
Smith  เป็นต้น นอกเหนือจากการช้อปปิ้งสินค้าแล้วทา่นสามารถเติมพลังงานกันได้ที่ร้านอาหารและ
เครื่องดื่มรวมถึงคาเฟ่ต่างๆ ในเอ๊าท์เล็ตที่มีให้เลือกหลากหลาย อาทิ Café Wolseley, Farmshop 
Restarant & Café, Shan Shui, London Grade Coffee, La Tua Pasta, Mrs.Chew’s Chinese 
Kitchen เป็นต้น สมควรแก่เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงลอนดอน ให้ท่านถ่ายรูปกับสถาน ี
Kings Cross 9 ¾ สถานที่หนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังแฮรี่ พ็อตเตอร์ เกี่ยวกับทางเข้าออกของ
เหล่านักเรียนของโรงเรียนคาถาพ่อมดและแมม่ดและเมืองเวทมนตร์ฮอกส์วอตแสนวิเศษ ซึ่งจะต้องมาน่ัง
รถไฟสายฮอกส์วอตเอ็กซ์เพรส ซึ่งในภาพยนตร์จะกล่าวถึงแฮรี่และเพื่อนจะต้องพุ่งผ่านกำแพงอิฐระหว่าง
ชานชลาหมายเลข 9 และ 10 ในขณะเดียวกันในความเป็นจริงสถานีคิงสค์รอสชานชลา 9 และ 10 จะถูกคั่น
ด้วยรางรถไฟซึ่งท่านจะตามหาชานชลาที ่9 ¾ ได้ท่ีกำแพงในอาคารสถานีน้ี ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของ
ที่ระลึกเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ 
นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั Novotel London Wembley หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ในโรงแรมที่พกั Gala dinner สำหรบัช่วงวันสิน้ปี  
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วันที่แปด 1 ม.ค.66  ลอนดอน-ชมเมอืง-พิพธิภณัฑอ์งักฤษ-ชอ้ปปิง้-สนามบนิฮทีโทรว ์
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นำท่านชมมหานครลอนดอน เมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป มี
ประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ถือเปน็หนึ่งในเมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของโลก  
การสื่อสาร, การบันเทิง, แฟชัน่และศิลปะ ซึ่งเป็นทีย่อมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก เริ่มจากเก็บภาพสวยของ
หอนาฬกิาบิก๊เบน Big Ben สญัลักษณ์ที่สำคัญของลอนดอนที่ตัง้อยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาที่สวยงามริม
ฝั่งแม่น้ำเทมส์ แม่น้ำสายหลักของมหานครลอนดอนและเปน็แม่น้ำใหญ่ท่ีไหลในอังกฤษตอนใต้และเป็นท่ีรู้จัก
มากทีสุ่ด เพราะแม่น้ำเทมส์ไหลผ่านใจกลางมหานครลอนดอน และ สะพานทาวเวอรบ์ริดจ ์Tower Bridge 
สะพานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงลอนดอน เป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยูร่วมกันเป็นหอคอยคู่ 
จงึทำให้สะพานแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานหอคอยสขีาว-ฟ้า จนกระทั่งถึงท่าเรือ 
ลอนดอนอายส์ แวะถ่ายรปูกบัลอนดอนอายส ์London Eye ชิงช้าสวรรค์ทีส่ามารถชมวิวกรุงลอนดอนได้
แบบ360องศาและเป็นสัญลักษณ์แห่งสหัสวรรษของอังกฤษ หรือที่รู้จักในช่ือมิลเลเนียมวีล Millennium 
Wheel ตั้งอยู่ริมฝ่ังทางใต้ของแม่น้ำเทมสเ์ป็นสถานที่ท่องเทีย่วที่ได้รับความนยิมและเป็นจุดดึงดูด
นักท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่างมาก ใกล้ๆ กันเป็นทีต่ั้งของมหาวหิารเวสตม์นิสเตอร ์Westminster Abbey เป็น
หนึ่งในอาคารทางศาสนาท่ีมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศอังกฤษ และเปน็สถานที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พิธีอภิเษกสมรสและพระราชพธีิพระศพมากมาย ที่นีเ่ป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกผ่านชมสถานที่สำคัญ
ต่างๆ อาทิ บ้านเลขที่ 10, จัตุรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่าน 
ลอร์ดเนลสัน, ย่านโซโห ฯลฯ ชมภายนอกนำท่านถ่ายรูปกับทาวเวอรอ์อฟลอนดอน Tower of London 
เดิมทเีปน็พระราชวังเดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที ่1 แห่งอังกฤษ เมื่อป ีค.ศ.1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
โรมาเนสก์ ซึ่งแต่เดิมหอคอยแห่งนี้เป็นทั้งป้อมปราการ พระราชวังและทีข่ังโดยเฉพาะสำหรับนักโทษท่ีมียศ
ศักดิ์สูง คลังเก็บอาวุธ ท้องพระคลัง สวนสัตว์ โรงกษาปณ์หลวง หอเก็บเอกสาร หอดดูาว และเมือ่ปี ค.ศ. 
1303 เป็นต้นมาก็เปลี่ยนเป็นที่เก็บรักษามงกุฎและเครื่องราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร จากนั้นนำท่าน
ถ่ายรูปกับ พระราชวงับคักิง้แฮม Buckingham Palace ที่ประทับแห่งพระราชินีองักฤษ ชมการเปลีย่นยาม
ของทหารรักษาพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพู่สีดำแต่จะเปลีย่นเป็นชุดสีเทาในช่วงฤดูหนาว 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภณัฑอ์งักฤษ British Museum หรือที่นิยมเรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์อังกฤษในกรุง

ลอนดอน หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยชาตทิีส่ำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดใน
โลก มีการก่อตั้งขึน้ในปี ค.ศ.1753 เป็นที่เก็บรวบรวมของสะสมของเซอร์แฮนส์ สโลน ซึ่งเป็นแพทย์และ
นักวิทยาศาสตร์ โดยเปิดให้บริการครั้งแรก 15 มกราคม ค.ศ.1759 ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี่ กรุง
ลอนดอน อันเป็นสถานที่ตั้งของอาคารพิพธิภัณฑ์ในปัจจุบนั บริติชมวิเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุต่างจาก
ทุกทวีบ จำนวนกว่า 7 ล้านชิ้น ซึ่งล้วนมีชื่อเสียงและมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุษย์จาก
จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน จากนัน้มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิง้บนถนนรเีจนท์และถนนออ็กซฟ์อรด์ Oxford 
Street ยา่นช้อปปิง้ใหญ่ของลอนดอนทีท่่านจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ 
เซล 
ฟริดจจ ์และห้างอื่นๆ อีกมากมาย และเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ระลึก 

 สมควรแกเ่วลานดัหมายใหท้า่นเตรยีมตัวเดนิทางสูส่นามบินฮทีโธรว ์
21.20 น. นำทา่นออกเดินทางจากสนามบนิฮทีโทรว ์โดยสายการบิน EVA Air เที่ยวบินที ่BR-68 
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วันทีเ่กา้  2 ม.ค.66  สนามบนิสุวรรณภมู ิ
15.45 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ..  

**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
กำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่
และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย** 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตุการณอ์ืน่ๆ ที่ไม่คาดคดิหรอืมีผลกบัการ
เดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุ่างๆ หรอืสถานทีป่ดิโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

บรษิัทฯ ขออนุญาตทำการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ 
ทัง้นี้เพือ่ประโยชนข์องคณะเปน็สำคญั 

 
 

อตัราคา่บรกิาร              EVA UK-VACATION องักฤษ-สกอ็ตแลนด ์9 วนั 7 คนื-BR 

วันเดนิทาง ผู้ใหญ ่ทา่นละ 
พกัเดีย่ว เพิ่มทา่นละ ราคาทัวรไ์มร่วม 

ตั๋วเครือ่งบนิ 
25 ธ.ค.65 - 2 ม.ค.66 96,900 24,500 70,900 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนีำ้มนั ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ่มเตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ดก็อายตุำ่กว่า 12 ป ีเขา้พกัแบบไมม่เีตียงเสรมิ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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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อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน EVA เส้นทาง สวุรรณภูมิ-ฮีทโทรว์-สุวรรณภูมิ ชั้นประหยัด และค่าโหลดสัมภาระไม่

เกินท่ีสายการบินกำหนดท่านละ 23 กิโลกรัม / ชิ่น / ท่าน (สายการบินอนุญาตให้น้ำหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัมท่านละ 2 ชิน้
และสำหรับถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน) 

• ค่าภาษีน้ำมันเชือ้เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคำนวนจากวนัที่จองและออกตั๋ว
โดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลีย่นแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ 
จะต้องมีการชำระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน (อัตราค่าน้ำมันเชือ้เพลิงคำนวณไว้ ณ วันท่ี 31 พ.ค.2565) 

• ค่าโรงแรมทีพ่ักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple Room) 
กรณีทีเ่ดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม  

• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
• ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งที่มี 
• คา่ธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทวัร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าทิปบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถรวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางด้วยตลอดการเดินทาง 
• ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด (จำนวน 8 วันทัวร์) 
• ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาล

เท่านัน้ ไม่ได้รวมถงึค่าใช้จ่ายอื่นอันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกันฯ และไม่รวมค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวในต่างประเทศอันสืบเนือ่งจากโควิด19 และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกัน) **สามารถปรึกษารายละเอียดการซื้อประกันเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่** 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค่าบริการ 7%  

 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 
• ค่าธรรมเนียมบริการนัดหมายและการยื่นวีซา่ (ไมร่วมค่าแปลเอกสาร) ท่านละประมาณ 9,500 บาท การยื่นแบบเร่งด่วน

เพิม่ท่านละประมาณ 10,500 บาท **อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
สกุลต่างประเทศ**) 

• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สิน
ด้วยตัวท่านเองเพื่อปอ้งกันการสูญหาย 

• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด  
• คา่อาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
• ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกัน

อุบัติเหตุทีท่างบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้ 
• สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพืน้ที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบาง

โรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพกัด้วยขึ้นอยูก่ับนโยบายของแต่ละโรงแรม)   
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• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิม่เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากทีร่ะบุหรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบริการที่เกีย่วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ทีม่ิได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (กรณีที่สาย
การบิน / ประเทศปลายทางต้องการ) 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (กรณีที่
ประเทศไทยต้องการผลตรวจ) 

• ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอื่นๆ ตามทีภ่าครัฐกำหนด 
(อาจมีการเปลีย่นแปลงภายหลังเป็นไปตามกลไกการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐเปน็สำคัญ)  

• ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการทำ Vaccine Passport 
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมือ่มีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ 

 
การชำระเงนิ  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน  30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ สว่นที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทัง้หมด 
 
การยกเลกิ 
1.  หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯ ขอสงวน 

สิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่กิดขึน้จริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

2.  หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง อาทิ ค่ามัดจำตัว๋โดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอ
วีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

3.  หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเท่ียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินค่าทัวร์ทัง้หมด 
4.  กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลกูค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจา้หน้าทีท่างบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้น 
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หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนงึถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี

เหตุทำให้การเดนิทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้า
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวท่ีพำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามท่ีสายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าทีเ่กี่ยวกับการนำสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุก
ชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจำลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/
ปืนสลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว,์ สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/
สเปรย์ไล่สัตว/์สเปรย์กรด, แก๊สน้ำตา, วัตถุแหลมคมทุกชนดิ เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, 
กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือสำหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลง
หรอืตะขอเกี่ยวสินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อปุกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิด
อันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไมค้้ำสำหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, 
วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศ
ยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดและ/หรือภายใต้

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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การประเมนิความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสำนักงานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)   

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่
เกิน 

o ท่านทีม่ีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต่้องการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจอง
ทัวร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความ
สะดวกสำหรับผู้ท่ีมีปัญหาข้างต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

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

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

o หากช่วงทีเ่ดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสตม์าสหรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
 

 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่า  (องักฤษ)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 45-80 วนั 

- ผูย้ื่นค ารอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งทีศู่นยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทตูและศูนยย์ื่น 
- รปูถ่ายไมจ่ 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 หนงัสอืเดินทางมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

- โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน 
ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  

- หน้าหนงัสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  
- ท่านทีม่ีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 
o รูปถา่ยสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า   

(ไม่จำเป็นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ที่ศูนย์ยืน่ได้เลยเพื่อนำลงระบบส่งสถานทูต) 
 

o สำเนาทะเบยีนบา้น และสำเนาบตัรประจำตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเดก็ อายตุำ่กวา่ 20 ป ี 
- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ  
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแมม้ีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบ

ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
 
o หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถติดตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ี่ทำงาน, เบอรบ์า้นและเบอร์มอืถอื  
o สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
o สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
o สำเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
o สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
 
o หนงัสอืรบัรองการทำงาน หรอืเอกสารบง่ชี้การมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

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

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

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

- กรณทีา่นทีเ่ปน็แมบ่า้น   
• หากไมมี่อาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส+ฉบับ

แปลภาษาอังกฤษ จากศูนยแ์ปลเอกสารพร้อมตราประทับ 
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• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสอื
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธก์ารเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

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

- กรณเีป็นเดก็นกัเรยีนและนกัศึกษา 
- ใช้หนงัสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น 

ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวันยื่นวีซ่า เป็นต้น 
 

o หลกัฐานการเงนิ   
- ใช้ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสำเนา ทุกหน้า และปรับ

สมุดอัพเดทถงึเดือนปัจจุบันไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า พร้อมสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี  
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน

ฝากเป็นปัจจุบัน 
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ 

เป็นต้น 
- หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขท่ีบัญชีเดียวกับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่นำมาแสดง 
- กรณีทีเ่ดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบบั 

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

 
*** สถานทตูไมร่ับบญัชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี*** ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบั
คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสู่ภูมลิำเนา  

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

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเดก็เดนิทางไปกบับิดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้แนบ
สถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาองักฤษ หรือหากได้มาเปน็ภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 
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- หากเดก็ไมไ่ด้เดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา
โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชี้แจงระบุความสัมพันธ์กับผู้ปกครองที่ไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบสำเนาใบหย่าและมีการสลักหลังโดยมีรายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถงึแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชญิทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเชน่กัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ตอ้งใช้หนงัสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตัวท่ีสถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนงึถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก          
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    วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานทีเ่กิด ............................... เดินทางด้วยกันหรือไม่ ........................  

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

    วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานทีเ่กิด ............................... เดนิทางด้วยกันหรือไม่ ........................  

    ชือ่บุตร 3. ชื่อ ................................................................................................. 

    วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดนิทางด้วยกันหรอืไม่ ........................  

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

    วัน-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานทีเ่กดิ ............................... เดินทางด้วยกันหรือไม่ ........................  

กรอกข้อมูลตามความจริง ส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าองักฤษ 
กรณุากรอกเป็นตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

กรณุาอย่าเว้นช่องว่าง เน่ืองจากข้อมูลเหล่าน้ีมีความจ าเป็นจะต้องน าไปกรอกลงใน Application Form Online ในระบบของ
สถานทูตองักฤษ ซ่ึงหากท าการ Submit แลว้ จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันัน้ขอให้แจ้งรายละเอียดตามความ
เป็นจริงท่ีสุดของผูส้มคัรแต่ละบุคคล มิเช่นนัน้อาจถกูเพิกเฉยหรือถกู black list หรือเสียเวลาในการท านัดหมายใหม่หรือมา

แสดงตวัท่ีศนูยย์ื่นอีกครัง้รวมถึงการช าระคา่ธรรมเนียมวีซ่าใหมอี่กครัง้ 
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5.  ที่อยู่ปัจจุบัน  ............................................................................................................................................... 
 ................................................................................................  รหัสไปรษณีย์ ........................................... 
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................  รหัสไปรษณีย์ .......................................... 
     โทรศัพท์บ้าน .................................. โทรศัพท์มือถือ .............................  
 อาศัยอยู่มากี่ปี ...............................................  E-Mail: ……….………….……………… 
 ........ บ้านตนเอง ........ อาศัยอยู่กับครอบครัว ........ บ้านเช่า    
 ........ อื่นๆ โปรดระบุ ................................................................................................................................. 
 
6.  ชื่อสถานที่ทำงาน ........................................................................................................................................ 
 (ชี้แจงเกี่ยวกับกิจการที่ทำ หรอืสินค้าที่ขายว่าเกี่ยวกับประเภทไหน ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของกิจการหรือลูกจ้าง) 
 ................................................................................................................................................................. 

ทีอ่ยู่สถานที่ทำงาน ..................................................................................................................................... 
 .......................................................................................  รหัสไปรษณีย์ ................................................... 
 โทรศัพท ์...................... หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ......................... 

ตำแหน่งหน้าท่ี  .......................................................................................................................................... 
ลักษณะงานท่ีดูแลอยู่ ..................................................................................................................................  
วันที่เข้าทำงาน / วันเริ่มเข้าศึกษา ............................................  เงินเดือน ...................................................... 
กรณีศึกษาอยู่ / สถานท่ีศึกษา .......................................................................................................................
ที่อยูส่ถานศึกษา 
.......................................................................................................................................... 
ศึกษาระดับช้ัน / หลักสูตร ............................................................................................................................   

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ................................................ 
 
7.  ค่าใช้จ่ายครอบครัวต่อเดือน .................................................... ให้ครอบครัว+ภรรยา+ลูก .................................  
 
8.  ท่านมเีงินออมหรือไม่  ........ ไม่มี   ........ มี  โปรดระบุ ............ 
 (ถ้ามี กรุณากรอกให้เรียบร้อยเนื่องจากจะต้องนำไปเป็นข้อมูลในการกรอกออนไลน์)  
 ออมทรพัย์ ธนาคารอะไร ......................................................... เท่าไหร่ ......................................................... 
     ฝากประจำ ธนาคารอะไร ........................................................ เทา่ไหร่ ......................................................... 
 หุ้นหรือหลักทรัพย์ .................................................................. เท่าไหร่ ........................................................ 
 
9.  ชื่อ-นามสกุล บิดา  ......................................................... วนั-เดือน-ปีเกิด ...................................................... 
     (หากจำไม่ได้ให้แจ้งอายุ) .................................................. สถานที่เกิด .......................................................... 
 ** กรณีเสียชีวิตแล้วไมต่้องแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปีเกิด และสถานที่เกิดมาตามปกติ จำเป็นต้องใส่ กรุณาอย่า เว้น
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ว่าง ** 
  
 ชื่อ-นามสกุล มารดา  ...................................................... วันเดือนปีเกิด ...................................................... 
     (หากจำไม่ได้ให้แจ้งอายุ) .................................................. สถานทีเ่กดิ .......................................................... 
 ** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ต้องแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปีเกิด และสถานที่เกิดมาตามปกติ จำเป็นต้องใส่ กรุณาอย่า เว้น
ว่าง ** 
 
10.  กรณีที่ผู้เดินทางเป็นผูม้ีรายไดน้้อย / เป็นบุตร / เป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ / เป็นผู้ที่ต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่าย โปรดระบุ ชื่อ- สกุล
ผู้รับรองค่าใช้จ่ายและระบุความสัมพันธ์  
 ผูร้ับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่านคือ .................................................................................................
 ความสัมพันธ์ .....................................................  ที่อยูผู่้รับรองค่าใช้จ่าย .................................................... 
 ................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................  
 
11.  ท่านเคยได้ขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่   ........ ไม่เคย   ........ เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)  
 วีซา่ทีไ่ด้ ได้ระหว่าง วันที ่....................................................... ถึงวันที ่...................................................  
 เลขหมายวีซ่าที่เคยได้ .................................................................   
      ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศอังกฤษหรือไม ่ ........ ไม่เคย    ........ เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที)่  
      เข้าประเทศอังกฤษวันที่ ....................................... ออกจากประเทศอังกฤษวันที ่............................................ 
 
  รวมระยะเวลาที่อยู่ในประเทศองักฤษ กี่วัน .....................................    
  
  จุดประสงค์ที่เดินทางเข้าประเทศอังกฤษไปทำอะไร .........................................................................................  
 
12. ท่านเคยเดินทางไปประเทศอะไรบ้าง  
 1. ................................................................................................ 
 เข้าวันที ่.........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 
 2................................................................................................... 
 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวนัที ่.................................................. 
 3. ................................................................................................. 
 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวันที่ .................................................. 
 4................................................................................................... 
 เข้าวันที ่.........................................................  ออกวนัที่ .................................................. 
 5.................................................................................................... 
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 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวนัท่ี .................................................. 
 6...................................................................................................... 
 เข้าวันที่ .........................................................  ออกวนัที่ .................................................. 
 
13. คุณมีเพือ่น หรือ ลูก ที่เรียนที่ประเทศอังกฤษหรือไม่ ถ้ามี ขอ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทร. ................................. 
 
 ทีพ่ักที่อังกฤษ ....................................................................................... 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
http://m.me/unithaitrip

