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UK-EVA Air 
 

องักฤษ-สกอ็ตแลนด ์9 วนั 7 คืน 
                                                                                                                                           

     บินตรงสู่ฮีทโทรวก์บัสายการบิน                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ชิม เมนูหลากหลาย Fish & Chip ทานอาหารร้านดงัเป็ดย่างต้นต ารบั Four Season  

ชิลล ์ไปกบัการล่องเรือทะเลสาบวินเดอรเ์มียร ์ 
อทุยานแห่งชาติเลคดิสทริคทบ้์านเกิดปีเตอรแ์รบบิท  

ช้อป Bicester Village Outlet และช้อปป้ิงในมหานครลอนดอน 

ชม สโตนเฮ้นจ ์1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย ์แวะเมืองบาธเมืองแห่งน ้าแร่ร้อนโรมนั 

เข้าชมปราสาทเอดินเบิรก์ เจ้าของฉายาเอเธนสเ์หนือแห่งกรีซ ช้อปป้ิง Royal Mile  
เข้าชม Warner Bros Studio Tour Harry Potter  

แวะนิวคาสเซิล ชมมหาวิหารยอรค์มินสเตอร ์พกัเมืองเลสเตอร ์เมืองสโมสรทีมเลสเตอรซิ์ต้ี 

UK-EVA อังกฤษ-สก็อตแลนด์ 
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เหล่า FC ถ่ายรปูกบัสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ และสนามคิงพาวเวอร ์

แชะ ในกรงุลอนดอน พระราชวงับคัก้ิงแฮม บ๊ิกเบน ลอนดอนอาย 
 

 

 
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.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าระหวา่งหมายเลข 8  

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

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

19.20 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโทรว ์กรงุลอนดอน น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร เมื่อตรวจ
รบักระเป๋าและตรวจหนงัสอืเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้  
น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั Holiday Inn Express London-Heathrow T5 หรอืระดบัเทียบเท่า  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์/ เท่ียวบิน 
อาหาร โรงแรม 

เชา้ เทีย่ง เยน็  

 
BR67     BKK-LHR     1305-1920 

   BR68     LHR-BKK     2120-1545+1 

1 สนามบนิสวุรรณภูม-ิสนามบนิฮทีโทรว ์    

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

2 ลอนดอน-อ๊อกซ์ฟอรด์-แมนเชสเตอร-์ถ่ายรปูสนามโอลดท์ราฟฟอรด์    
Novotel Manchester West  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

3 
แมนเชสเตอร-์วนิเดอรเ์มยีร-์ท่าเรอืเลคไซด-์ล่องเรอืทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีชม
อุทยานเลคดสิทรคิท์-ท่าเรอืโบวเนส-เอดนิเบริก์    

Holiday Inn Edinburgh Zoo 
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

4 
เอดนิเบริก์-เขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์-ชมเมอืงและชอ้ปป้ิงรอยลัไมล์-นิวคาสเซลิ
อพัอนไทน์      

Copthorne Newcastle  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

5 นิวคาสเซลิ-ยอรค์-วหิารยอรค์-เลสเตอร-์วหิารเลสเตอร-์สวนแบรดเกท    
Holiday Inn Leicester City  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

6 
เลสเตอร-์ถ่ายรปูสนามคงิพาวเวอรส์เตเดีย้ม-บาธ-เขา้ชมโรมนับาธ- 
อุทยานสโตนเฮ้นจ-์ลอนดอน    

Novotel London Wembley  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

7 
ลอนดอน-เขา้ชมวอรเ์นอรบ์ราเธอรส์ สตูดโิอทวัร ์แฮรีพ่อตเตอร์-ชอ้ปป้ิง Bicester 
Village Outlet    

Novotel London Wembley  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

8 
ลอนดอน-ชมเมอืง บิก๊เบน-ลอนดอนอาย-พระราชวงับัก๊กิ้งแฮม-สะพานทาวเวอร์
บรดิจ-์เขา้ชม British Museum-ชอ้ปป้ิง-สนามบนิฮทีโทรว ์    - 

9 สนามบนิสวุรรณภูม ิ    - 
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ค า่  รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรมทีพ่กั จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

วนัทีส่อง ฮีทโทรว-์ออ๊กซฟ์อรด์-แมนเชสเตอร ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองออ๊กซฟ์อรด์ ซึง่รูจ้กักนัในนามของเมอืงแห่งมหาวทิยาลยั ซึง่ชื่อเมอืงตัง้ตาม
มหาวทิยาลยัระดบัโลกทีรู่จ้กักนัในนามของมหาวทิยาลยัออกซฟ์อร์ด มหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในโลก และ
ยงัใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรแ์ฟนตาซฟีอรม์ยกัษ์เรื่องดงัแฮรี ่พอตเตอรอ์กีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ใหท้่านชมอาคารสวยงาม และใหท้่านถ่ายรปูภายนอกกบัมหาวทิยาลยัไครส้ทเ์ชริช์ท ์
อาคารสรา้งดว้ยหนิสทีองและเป็นสถาปตัยกรรมทีน่่าประทบัใจทีส่ดุขององักฤษ และยงัเป็นทีต่ัง้ของโบสถท์ี่
มชีื่อเสยีงของเมอืงและตน้ก าเนิดของหนงัสอือลซิทีโ่ด่งดงัของเลวสิ แครโ์รล หรอื เกรทฮอลล ์ในแฮรร์ี ่พอต
เตอร ์ผ่านชมแรดคลฟิคาเมรา่ อาคารทรงกลมสไตลน์ีโอโกธคิ ทีต่ัง้ของหอสมุดบอดเลยีน ศนูยค์วามรูจ้าก
ทัว่ทุกมุมโลก และผ่านชมอาคารของพพิธิภณัฑแ์อชโมเลยีน พพิธิภณัฑม์หาวทิยาลยัแห่งแรกของโลก เป็น
สถานทีจ่ดัแสดงผลงานศลิปะและวตัถุโบราณต่างๆ จากทัว่ทุกมมุโลก  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่แมนเชสเตอร ์Manchester (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงดงัทีเ่ป็นสถาน

ทีต่ัง้ของสโมสรฟุตบอลชื่อกอ้งโลกอย่างแมนเชอสเตอรย์ไูนเตด็สโมสรทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัเป็นอย่างดใีนการ
แขง่ขนัฟุตบอลพรเีมยีรล์กี และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทางธุรกจิการคา้ทีส่ าคญัและเป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีม่ี
ชื่อเสยีง จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรปูกบัภายนอกของสนามโอลดท์ราฟฟอรด์ Old Trafford Stadium 
สนามกฬีาของสโมสรทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัในวงการฟุตบอลโลกทีส่รา้งนกัเตะฝีเทา้ยอดเยีย่มของทมีปีศาจแดง
แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ มาหลายสมยัทีจ่ดัไดว้่าเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรทีร่วยทีส่ดุในโลก และให้เวลา
ท่านอิสระชัว่ครูเ่ลือกซ้ือของท่ีระลึกหลากหลายชนิดจากทีมฟตุบอลดงัท่ีคณุช่ืนชอบจากรา้นค้า 
Mega Store ของสนามโอลดท์ราฟฟอรด์  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Novotel Manchester West หรอืระดบัเทียบเท่า 

  
วนัทีส่ำม แมนเชสเตอร-์วินเดอรเ์มียร-์เอดินเบิรก์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านผ่านชมเมอืงแมนเชสเตอร ์เมอืงหลวงทางดา้นการคา้และวฒันธรรม ศนูยก์ลางดา้นศลิปะสือ่และ
การศกึษาทีม่ชีื่อเสยีง ชมอาคารทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมในช่วงยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยา เช่น อาคารพพิธิภณัฑ ์ 
โรงละครโอเปร่า หรอืไมว่่าจะเป็นบรเิวณ Castlefield เมอืงทีไ่ดร้บัการออกแบบใหเ้ป็น "Urban Heritage 
Park" สถานทีท่ีด่เียีย่มในการเริม่ตน้เดนิเล่นในเมอืงแมนเชสเตอรแ์ละท่ามกลางบา้นเรอืนสไตลว์คิตอเรยีที่
ไดร้บัการบรูณะอย่างสวยงามตามคลองเก่าหรอืผ่านทางทีส่รา้งขึน้ใหม่ อาทเิช่น ป้อมโรมนั, คลองบริดจ์
วอเตอร ์สรา้งขึน้เพื่อขนสง่ถ่านหนิจากเหมอืงทีว่อรส์ลีย่แ์ละรวมถงึคลงัสนิคา้เก่าอกีจ านวนมากทีไ่ดร้บัการ
บรูณะและกลายเป็นส านกังานรา้นคา้โรงแรมและภตัตาคารต่างๆ และสามารถเดนิเล่นไดก้บัจตุัรสัทีม่ี
ชื่อเสยีงของเมอืงไดแ้ก่ จตัรุสัเซ้นตแ์อนน์, ถนนคิง เป็นตน้ หรอื จตัรุสัอลัเบิรต์ Albert Square จตุัรสั
กลางเมอืงแมนเชสเตอร ์ถ่ายรปูกบัรปูป ัน้ต่างๆ ไดแ้ก่ อนุสรณ์สถานอลัเบิรต์ Albert Memorial  
อนุสาวรียข์องเจา้ชายอลัเบิรต์ มกุฎราชกมุารแห่งสมเดจ็พระราชนิีวกิตอเรยี โดยจตุัรสัแห่งนี้ตัง้ชื่อตาม
เจา้ชาย โดยถูกจดัวางใหเ้ป็นพืน้ทีส่ าหรบัอนุสรณ์ในปี ค.ศ.1863-1967 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองวิน
เดอรเ์มียร ์Windermere (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงแห่งเขตเลคดสิทรคิทางฝ ัง่ตะวนัตกของ
เกาะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ชื่อมต่อกนัดว้ยทะเลสาบและแม่น ้า อกีทัง้ยงัมทีะเลสาบตดิชายฝ ัง่ทะเลทีม่ี
ทศันยีภาพและธรรมชาตอินังดงาม เดนิทางสูท่่าเรอืเลคไซด ์ใหท้่าน ล่องเรอืทะเลสาบวินเดอรเ์มียร ์โดย
น าท่านล่องจากท่าเรอืเลคไซดจ์นถงึท่าเรอืโบวเ์นส พรอ้มถ่ายรปูกบัทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบที่
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ยงัคงสภาพทีเ่ป็นธรรมชาตไิวอ้ย่างสมบรณ์ู ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญ่มคีวามยาวประมาณ 18 
กโิลเมตรและสว่นกวา้งทีส่ดุราวๆ 1 กโิลเมตรครึง่คนองักฤษเรยีกกนัว่า “ทะเลสาบรบิบิน้” ซึง่เป็นทะเลสาบ
ในลกัษณะไม่กวา้งนกัแต่ยาวเหยยีดคลา้ยๆ ผา้รบิบิน้ทีใ่ชผ้กูของขวญั ทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีรเ์ป็น1 ใน 16 
ทะเลสาบในบรเิวณวนอุทยานแห่งชาตทิีเ่รยีกว่า เลคดิส-ทริคต ์Lake District ซึง่อยู่ทางตะวนัตกเฉียง
เหนือขององักฤษ ในเขตคมัเบรยี และเป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในละแวกนี้ และเลคดสิทรคิตแ์ห่งนี้ยงัเป็น
เมอืงบา้นเกดิของปีเตอร ์แรบบทิ ตวัการต์ูนทีม่ชีื่อเสยีงขององักฤษอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เอดินเบิรก์ Edinburgh (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองหลวงแห่งสกอ็ต

แลนด ์ทีแ่มว้า่จะเป็นสว่นหนึ่งของสหราชอาณาจกัรมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1707 แต่ชาวสกอ็ตกย็งัคงรกัษาขนบ 
ธรรมเนียม วฒันธรรมทีด่งีามของบรรพบุรุษไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีไม่ว่าผา้ลายสกอ็ต, ป่ีสกอ็ตหรอืแมแ้ต่การ
แต่งตวัแบบดัง้เดมิของชายชาวสกอ็ต กย็งัมใีหท้่านพบเหน็อยู่เรื่อยๆ  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Holiday Inn Edinburg Zoo หรอืระดบัเทียบเท่า 

 
วนัทีสี่ ่  เอดินเบิรก์-เข้าชมปราสาทแห่งเอดินเบิรก์-ช้อปป้ิงรอยลัไมล-์นิวคำสเซิล อพัอน ไทน์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านชม เมืองเอดินเบิรก์ ทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณของแนวภูเขาไฟในอดตี ท าใหต้วัเมอืงอยู่บนทีส่งูและยงัคง
เป็น เมอืงหลวงทีย่งัคงบรรยากาศในอดตีไวไ้ดอ้ย่างด ีเป็นเมอืงทีม่คีวามเก่าแกท่ีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาอนั
ยาวนานตัง้แต่สมยักลาง ดว้ยจ านวนประชากรระดบั 500,000 คน ทีช่่วยกนัอนุรกัษ์สิง่ต่างๆ ไวไ้ดอ้ย่างด ี
ปจัจบุนัเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิมากทีส่ดุเมอืงหนึ่งในสหราชอาณาจกัร และเรยีกไดว้่าเป็นเมอืงแห่งเทศกาล
ต่างๆ ไดแ้ก่ เทศกาลศลิปะนานาชาต ิภาพยนตร ์วทิยาศาสตร ์งานหนงัสอืเดก็ เพลงแจ๊สและเพลงพืน้บา้น 
ซึง่สมารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่างดแีละท าใหเ้อดนิเบริก์เป็นเมอืงทีต่ดิอนัดบัเมอืงทีม่นีกัท่องเทีย่ว
มากทีส่ดุเป็นอนัดบัสองรองจากนครลอนดอน และยงัเป็นศนูยก์ลางทางการเงนิทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรองจาก
ลอนดอนเช่นกนัและใหญ่เป็นอนัดบัหา้ของยุโรป และน าท่านเขา้ชมปราสาทแห่งเอดินเบิรก์ Edinburgh 
Castle ทีง่ดงามและเป็นสถานทีเ่กบ็รกัษามหามงกฎุแห่งราชวงศ ์เคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิส์กอ็ต เคย
ถูกท าลายลงหลายครัง้แต่ทุกครัง้กไ็ดร้บัการบรูณะและสรา้งใหมใ่หก้ลบัคนืสูค่วามสง่างามดงัเดมิ และยงัถอื
ว่าเป็นจุดชมเมอืงเอดนิเบริก์ไดเ้ป็นอย่างดเีน่ืองจากเป็นเนินเขาสงู มองเหน็เด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมอืงและ
ปราสาทแห่งนี้ยงัเป็นสถานทีส่ าหรบัเปิดตวัของหนงัสอืเรื่องดงัแห่งยุค แฮรี ่พอตเตอร ์อกีดว้ยเนื่องจากมี
ลกัษณะใกลเ้คยีงฉากเมอืงแม่มดในเรื่องนัน่เอง และยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมอืงเอเธนสแ์ห่งทศิเหนือ
เน่ืองจากสถาปตัยกรรมการก่อสรา้งทีค่ลา้ยคลงึกบัวหิารแพนธอีอนในประเทศกรซี จากนัน้น าท่านชมเมอืง
เอดินเบิรก์ ถ่ายรปูกบัวหิารประจ าเมอืงเก่าแก่ของนครเอดนิเบริก์ St.Giles Cathedral วหิารในศาสนา
ครสิตน์กิายโรมนัคาทอลคิ สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12 ทีม่อีนุเสาวรยีพ์ระเจา้ชารล์ที ่2 ตัง้อยู่ หรอืถ่ายรปู
กบัอนุเสาวรยี ์Adam Smith ชาวสกอ็ตแลนด ์ซึง่ไดร้บัยกย่องใหเ้ป็นบดิาแห่งเศรษฐศาสตร ์ผูก้ าหนด
แนวคดิเศรษฐศาสตรต์ลาดเสร ีและเกดิการเปลีย่นแปลงการคา้ครัง้ใหญ่ในยุโรปเป็นการคา้แบบเสร,ี The 
Lucky Heart หรอืหวัใจแหง่ความโชคด ีเดมินัน้เป็นจุดทีท่ าไวส้ าหรบัน าตวันกัโทษมายนืประจาน และ
ชาวเมอืงจะมาถ่มน ้าลายใสเ่พื่อใหโ้ชคด ี(แต่ปจัจุบนัน้ีไมม่ใีครท าแลว้เพราะถอืว่าไม่สภุาพและไมส่ะอาด), 
หรอืแวะชม Greyfriars Bobby อนุสาวรยีห์มาน้อยผูซ้ื่อสตัยแ์ละกตญัญทูีน่อนเฝ้าหลุมศพเจา้นายถงึ 14 ปี
เตม็ และมเีวลาใหท้่านชอ้ปป้ิงยา่นถนนรอยลัไมล ์Royal Mile ถนนสายส าคญัทีเ่ชื่อมสูพ่ระต าหนกัโฮลีรู่ด้ 
Palace of Holyrood house ซึง่เป็นทีป่ระทบัของพระราชนิี เวลาเสดจ็เยอืนสกอ็ตแลนดแ์ละเคยเป็นที่
ประทบัของพระนางแมรแีห่งสกอ็ต ฝ ัง่ตรงขา้มเป็นรฐัสภาแห่งชาตสิกอ็ตอนัน่าภาคภูมใิจดว้ยสถาปตัยกรรม
ร่วมสมยั  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง นิวคาสเซิล-อพัอน-ไทน์ Newcastle-Upon-Tyne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง) หรอืนิวคาสเซลิ เมอืงทีต่ัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉยีงเหนือขององักฤษบนรมิฝ ัง่แม่น ้าไทน์ ซึง่เป็นทีม่า
ของชื่อเมอืง น าท่านชมความสวยงามของเมอืงนิวคาสเซิล ทีใ่นอดตีเคยเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นการคา้
แกะและถ่านหนิ ต่อมายงัไดเ้ป็นทีรู่จ้กัในฐานะเป็นเมอืงศนูยก์ลางในการต่อเรอืทีส่ าคญัแหง่หนึ่งของโลก 
โดยปจัจุบนัอุตสาหกรรมต่อเรอืน้ีไดจ้างหายไป โดยตวัเมอืงกลายเป็นแหล่งวฒันธรรมทีส่ าคญัแห่งหนึ่งของ
ประเทศ น าท่านแวะถ่ายรปูกบัสะพานมิลเลนเน่ียม Millennium Bridge ทีอ่อกแบบเป็นรปูสะพานโคง้
สวยงามและสะพานขา้มแม่น ้าไทน์ Tyne Bridge ทีพ่าดผา่นแม่น ้าไทน์และเดนิชมบรรยากาศรมิแม่น ้า
ไทน์ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุประกอบไปดว้ยโรงแรม รา้นกาแฟ บาร ์รา้นอาหารและรา้นคา้มากมาย ผ่านชม
ปราสาทนิวคาสเซลิ แลนดม์ารก์ทีส่ าคญัของเมอืง ซึง่เป็นลกัษณะของป้อมปราการโดยถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1080 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Copthorne Newcastle หรอืระดบัเทียบเท่า 
 

วนัทีห้่ำ  นิวคำสเซิล อพัอน ไทน์-ยอรค์-เลสเตอร ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงยอรค์ York เป็นเมอืงทางตอนเหนือของประเทศองักฤษในอาณาเขต Yorkhire ทีถ่อื
เป็นเมอืงเก่าแก่ทีส่ าคญัอย่างมากในอดตีของประเทศองักฤษ ซึง่ตวัเมอืงยอรก์ ในปจัจบุนัน้ีกย็งัคงรกัษา
กลิน่อายความเป็นเมอืงโบราณทีเ่ตม็ไปดว้ยสถาปตัยกรรมเก่าแก่มากมายพรอ้มดว้ยก าแพงเมอืงทีย่งัคงตัง้
ตระหง่านลอ้มรอบเมอืง อยูจ่นท าใหเ้มอืงแห่งนี้กลายมาเป็นเมอืงท่องเทีย่วส าคญัขององักฤษทีม่สีิง่ดงึดดู
หลากหลายรปูแบบ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ชมทวิทศัน์ก าแพงเมอืงโบราณของเมอืงยอรก์ ทีน่่า
หลงใหลและเป็นมนตเ์สน่หข์องเมอืงทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมขององักฤษ ในอดตีเป็นเมอืงโบราณใน
ยคุโรมนัทยีงัมซีากโบราณสถานโรมนัอายุเก่าแกก่ว่า 2,000 ปี ทีห่อ้มลอ้มดว้ยก าแพงเมอืงเก่าแก่และมหา
วหิารศลิปะแบบโกธคิ อย่างเช่น วิหารยอรค์ York Minster เป็นมหาวหิารแบบโกธคิขนาดใหญ่ทีป่ระดบั
ดว้ยกระจกสอีนัสวยงาม, ถ่ายรปูกบัปราสาทแห่งยอรค์ทีใ่นอดตีถูกใชเ้ป็นคมุขงัอาชญากรรวมถงึนกัโทษ
ทางการเมอืง นอกจากน้ียงัมสีถาปตัยกรรมเก่าแก่ทีไ่ดร้บัอทิธมิาจากพวกโรมนั 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  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเลสเตอร ์Leicester เมอืงทีม่ชีวีติชวีาและเก่าแก่ทีส่ดุในเขตมดิแลนดข์องประเทศ

องักฤษ มคีวามหลากหลายทางดา้นวฒันธรรมและเป็นทีต่ัง้ของสโมสรฟุตบอลเลสเตอรซ์ติีแ้ละสโมสรรกับี ้
เลสเตอรไ์ทเกอร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เดนิชมวหิารยุคกลางของ วหิารเลสเตอร ์ชมสวน 
แบรดเกทพารค์ทีม่ขีนาดครอบคลุมพืน้ทีก่ว่า 2,000 ไร่ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของอทุยานแบรดเกท จดัเป็นสวนที่
อยู่ในชว่งยุคกลางเก่าแก่กว่า 800 ปีและตน้โอ๊คทีค่วามเก่าแก่กวา่ 500 ปี และหนิโบราณหายากอายุหลาย
รอ้ยปี รวมถงึหอคอย Old John จุดสงูสดุของสวน จดัเป็นแลนดม์ารค์ของอทุยาน สามารถมองเหน็ทวิทศัน์
ไดโ้ดยรอบอุทยานแบบ 360 องศา รวมถงึอนุสรณ์สถานสงคราม Leicestershire Yeomanry สรา้งขึน้เพื่อ
ร าลกึถงึสงครามโบเออรแ์ละสงครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 เป็นทีอ่ยู่อาศยัของสตัวน์านาชนิด อาท ินกต่างๆ 
และกวางทีแ่สนเชื่องน่ารกัอกีดว้ย ชม Bradgate House ซากปรกัหกัพงัของบา้นแบรดเกททีเ่คยเป็นบา้น
ของ Lady Jaen Grey ผูซ้ึง่เป็นราชนิีองักฤษเคยพ านกัสมยัวยัเดก็ ใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรปูตามอธัยาศยั 
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ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Holiday Inn Leicester City หรอืระดบัเทียบเท่า 
 

วนัทีห่ก  เลสเตอร-์บำธ-สโตนเฮ้นจ-์ลอนดอน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านออกจากทีพ่กัเพื่อน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงบาธ น าท่านผ่านชมสนามเลสเตอรซิ์ต้ี สโมสรทมีฟุตบอล
ประจ าเมอืงเลสเตอร ์จดัเป็นทมีฟุตบอลระดบัพรเีมยีลกี โดยมสีนามเหยา้คอืสนามคงิพาวเวอร ์โดยตัง้ชื่อ
ตามผูส้นบัสนุนหลกั ซึง่สามารถจุผูช้มไดถ้งึ 32,500 ทีน่ัง่ สนามนี้จดัเป็นสนามทีส่วยงามทีม่สีิง่อ านวยความ
สะดวกครบครนั ใหท้่านถ่ายรปูภายนอกของสนาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองบาธ Bath เมอืงอาบ
น ้าแรท่ีม่อีทิธพิลมาตัง้แต่ยคุเรอืงอ านาจของอาณาจกัรโรมนัโบราณ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองให้ท่านชิมเมนู Fish & Chips  
บ่าย น าท่านเขา้ชมของ โรงอาบน ้าแรร่อ้นทีส่รา้งขึน้มาตัง้แต่ยุคโรมนัโบราณ โดยมกีารตกแต่งอย่างงดงาม 

ปจัจบุนัน ้าพุรอ้นน้ีกย็งัมปีรมิาณนบัลา้นนบัแสนแกลลอน ดว้ยอณุหภูมริะดบั 45-46 องศาเซลเซยีส ซึง่
หลกัฐานบ่อน ้าพุรอ้นและซากอาคารเก่าแก่ทีห่ลงเหลอือยู่นี้ ท าใหเ้มอืงบาธไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นเมอืง
มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1987 นอกจากนี้ยงัมกีลุ่มอาคารส าคญัของเมอืงคอืบรเิวณทีเ่ป็น
ทีต่ัง้ของบ่อน ้าแร่รอ้นคงิส ์สว่นทีส่องคอื บรเิวณวดั และสว่นทีส่ามคอื บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหน้กัท่องเทีย่ว
หรอืชาวเมอืงใชบ้รกิารน ้าแร่ ซึง่มทีัง้สระว่ายน ้า, บ่อน ้าแร่รอ้น-เยน็, หอ้งอบไอน ้า และสว่นทีเ่ป็นเตอรก์ิ
ชบาธ (Turkish Bath) และใหท้า่นไดช้มิน ้าแร่ทีจ่ดัใหก้บันกัท่องเทีย่วเท่านัน้  และใหท้่านชมเมอืงอาคาร
บา้นเรอืนถูกสรา้งขึน้ในยุคจอรเ์จีย้น ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัอกีทัง้อาคารรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอาคารรปูครึง่
วงกลมทีม่สีถาปตัยกรรมแปลกตา ท าใหเ้มอืงบาธมเีสน่หไ์ม่น้อย จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงแอมสเ์บอรร่ี์ 
Amesbury ในเขตทุ่งหญา้ซอลส์บรูี ่Salisbury Plain (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าทา่นชมเสา
หินสโตนเฮ้นจ ์Stonehenge หนึ่งในสถานทีส่ าคญัทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุในสหราชอาณาจกัรและเป็นสญัลกัษณ์
ทางวฒันธรรมขององักฤษ จดัเป็นกลุ่มของแท่งหนิขนาดยกัษ์ 112 กอ้นทีต่ัง้เรยีงเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง 
โดดเด่นอยู่กลางทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่บนทีร่าบซอลสบ์รูีใ่นบรเิวณตอนใตข้องประเทศองักฤษ หนิบางกอ้น
ถูกตัง้ขึน้ บางกอ้นกถ็ูกวางนอนลง โดยทบัซอ้นกบัหนิกอ้นอื่นๆ นกัโบราณคดเีชื่อว่ากลุ่มกองหนิน้ีถูกสรา้ง
ขึน้เมื่อประมาณหลายพนัปีก่อนครสิตกาล จากการค านวณหาอายุโดยใชว้ธิตีรวจวเิคราะหค์ารบ์อน
กมัมนัตรงัสไีดป้ระมาณว่าหนิกอ้นแรกถูกวางตัง้แต่เมื่อประมาณ 2,000-1,300 ปีก่อนครสิตกาล ในขณะที่
ทฤษฎอีื่นๆ ระบุว่า เฮนส ์แปลวา่กลุ่มหนิหรอืไมเ้รยีงกนัเป็นวงกลม กลุ่มหนิเหล่านี้ไดถู้กสรา้งขึน้ประมาณ 
2,500 ปีกอ่นครสิตศ์กัราช หรอืบางทอีาจจะเป็นสถานทีท่ าพธิทีีศ่กัดิส์ทิธิซ์ึง่เกีย่วขอ้งกบัการบชูาพระอาทติย์
เพราะกลุ่มกอ้นหนิวางแนวเป็นเสน้ตรงกบัดวงอาทติย ์ดงันัน้จงึเป็นกองหนิประหลาด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์
ของโลกในยุคก่อนประวตัศิาสตรม์ากกว่า 4,000 ปีมาแลว้ ทีป่จัจุบนักย็งัไม่สามารถสรุปขอ้เทจ็จรงิไดว้่าใคร
สรา้ง? เพื่ออะไร? มแีต่การวเิคราะหแ์ละคาดเดา สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่มหานครลอนดอน (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุขององักฤษและยงัเป็นศนูยก์ลางอนั
เก่าแก่ทางดา้นการเงนิแห่งหนึ่งของโลก ถอืว่าเป็นเมอืงหนึ่งในเมอืงระดบัโลกทัง้ทางดา้นศลิปะ การพาณิชย ์
การศกึษา ความบนัเทงิ แฟชัน่ การสือ่สารและการท่องเทีย่ว ท าใหอ้งักฤษเป็นเมอืงเศรษฐกจิทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
ยุโรปเลยทเีดยีว 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Novotel London Wembley หรอืระดบัเทียบเท่า 
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วนัทีเ่จด็  ลอนดอน-วอรเ์นอรบ์ราเธอรส์ตดิูโอทวัรแ์ฮรีพ่อ็ตเตอร-์ช้อปป้ิงบิสเตอรวิ์ลเลจเอา๊ทเ์ลต็- 
   ลอนดอน-สถานี Kings Cross 9 ¾  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสูเ่มืองลีฟเดน Leavesden            Warner Brother Studio (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  
45 นาท)ี น าท่านเขา้ชมสถานทีจ่ าลองการถ่ายท าภาพยนตร ์                   Harry Potter น าท่านชม
เบือ้งหลงัเพื่อคน้หาความลบัทีซ่อ่นอยู่หลงักลอ้งของทัง้ 8 ภาค พรอ้มส ารวจฉากต่างๆ ทีใ่ชจ้รงิใน
ภาพยนตร ์เช่น ฮอกสว์อตส ์ตรอกไดอากอนและซอนพรเีวต็และอกีมากมาย พาท่านด าดิง่ลงไปในโลกแห่ง
คาถา กลวเิศษและเวทมนตอ์นัน่าทึง่ ตื่นตะลงึไปกอ้งหอ้งโถงอนัตระการตาและนึกภาพตามถงึตอนทีแ่ฮรร์ี่
ปรารถนาทีจ่ะเขา้บา้นกรฟิฟินดอร ์ซึง่จะไดเ้หน็หมวกคดัสรรของจรงิทีใ่ชพ้จิารณาว่าเหล่านกัเรยีนควรอยู่
บา้นไหนในภาคแรก และฉากการจ าลองเหตุการณ์ต่างๆ จากภาพยนตรด์งัและหอ้งต่างๆ พรอ้มกบักจิกรรม
ตามอย่างภาพยนตร ์ใหท้่านไดถ่้ายรปูบรเิวณหน้าบา้นหลงัเก่าของแฮรร์ีใ่นซอยพรเีวต็ รวมถงึเลอืกซือ้
สนิคา้เป็นทีร่ะลกึ และใหเ้วลาทา่นเดนิเล่นโดยรอบทีม่กีารจดัวางสถานทีต่่างๆ ไวอ้ย่างสวยงาม  
** เพื่อความสะดวกในการเขา้ชมและเวลาอิสระ อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่บิสเตอรวิ์ลเลจ Bicester Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ทีต่ัง้ของเอ๊าทเ์ลต็
ขนาดใหญ่และมชีื่อเสยีงแหง่หนึ่งขององักฤษ น าท่านชมและเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ทัง้ขององักฤษ
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  เป็นตน้ 
นอกเหนือจากการชอ้ปป้ิงสนิคา้แลว้ท่านสามารถเตมิพลงังานกนัไดท้ีร่า้นอาหารและเครื่องดืม่รวมถงึคาเฟ่

ต่างๆ ในเอ๊าทเ์ลต็ทีม่ใีหเ้ลอืกหลากหลาย อาท ิCafé Wolseley, Farmshop Restarant & Café, Shan 
Shui, London Grade Coffee, La Tua Pasta, Mrs.Chew’s Chinese Kitchen เป็นตน้ สมควรแก่เวลานดั
หมาย น าท่านเดนิทางกลบัสูก่รงุลอนดอน ใหท้่านถ่ายรปูกบัสถานี Kings Cross 9 ¾ สถานทีห่นึ่งในการ
ถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่องดงัแฮรี ่พอ็ตเตอร ์เกีย่วกบัทางเขา้ออกของเหล่านกัเรยีนของโรงเรยีนคาถาพ่อมด
และแมม่ดและเมอืงเวทมนตรฮ์อกสว์อตแสนวเิศษ ซึง่จะตอ้งมานัง่รถไฟสายฮอกสว์อตเอก็ซเ์พรส ซึง่ใน
ภาพยนตรจ์ะกล่าวถงึแฮรีแ่ละเพื่อนจะตอ้งพุ่งผ่านก าแพงอฐิระหว่างชานชลาหมายเลข 9 และ 10 ใน
ขณะเดยีวกนัในความเป็นจรงิสถานีคงิสค์รอสชานชลา 9 และ 10 จะถูกคัน่ดว้ยรางรถไฟซึง่ท่านจะตามหา
ชานชลาที ่9 ¾ ไดท้ีก่ าแพงในอาคารสถานีน้ี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึเกีย่วกบัภาพยนตรเ์รื่อง
นี้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Four Season Restaurant 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Novotel London Wembley หรอืระดบัเทียบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด ลอนดอน-ชมเมอืง-พิพิธภณัฑอ์งักฤษ-ช้อปป้ิง-สนามบินฮีทโทรว ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าท่านชมมหานครลอนดอน เมอืงหลวงของสหราชอาณาจกัรและเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดในสหภาพยุโรป มี
ประชากรกว่า 7.5 ลา้นคน ถอืเป็นหนึ่งในเมอืงศนูยก์ลางทางดา้นธุรกจิ การเมอืงและวฒันธรรมของโลก  
การสือ่สาร, การบนัเทงิ, แฟชัน่และศลิปะ ซึง่เป็นทีย่อมรบัว่ามอีทิธพิลไปทัว่โลก เริม่จากเกบ็ภาพสวยของ
หอนาฬิกาบ๊ิกเบน Big Ben สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของลอนดอนทีต่ัง้อยู่เคยีงขา้งอาคารรฐัสภาทีส่วยงามรมิฝ ัง่
แม่น ้าเทมส ์แม่น ้าสายหลกัของมหานครลอนดอนและเป็นแม่น ้าใหญ่ทีไ่หลในองักฤษตอนใตแ้ละเป็นทีรู่จ้กั
มากทีส่ดุ เพราะแม่น ้าเทมสไ์หลผ่านใจกลางมหานครลอนดอน และ สะพานทาวเวอรบ์ริดจ ์Tower 
Bridge สะพานทีข่ ึน้ชื่อว่าเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงลอนดอน เป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกนัเป็น
หอคอยคู่ จงึท าใหส้ะพานแหง่นี้มชีื่อเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า สะพานหอคอยสขีาว-ฟ้า จนกระทัง่ถงึทา่เรอื 
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ลอนดอนอายส ์แวะถ่ายรปูกบัลอนดอนอายส ์London Eye ชงิชา้สวรรคท์ีส่ามารถชมววิกรงุลอนดอนได้
แบบ360องศาและเป็นสญัลกัษณ์แหง่สหสัวรรษขององักฤษ หรอืทีรู่จ้กัในชื่อมลิเลเนียมวลี Millennium 
Wheel ตัง้อยู่รมิฝ ัง่ทางใตข้องแม่น ้าเทมสเ์ป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมและเป็นจุดดงึดดู
นกัท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่างมาก ใกล้ๆ  กนัเป็นทีต่ัง้ของมหาวิหารเวสตมิ์นสเตอร ์Westminster Abbey 
เป็นหนึ่งในอาคารทางศาสนาทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุของประเทศองักฤษ และเป็นสถานทีจ่ดัพระราชพธิบีรม
ราชาภเิษก พธิอีภเิษกสมรสและพระราชพธิพีระศพมากมาย ทีน่ี่เป็นโบสถท์ีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกผา่นชม
สถานทีส่ าคญัต่างๆ อาท ิบา้นเลขที ่10, จตุัรสัทราฟลัการ,์ อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟลัการข์องท่าน 
ลอรด์เนลสนั, ย่านโซโห ฯลฯ ชมภายนอกน าท่านถ่ายรปูกบัทาวเวอรอ์อฟลอนดอน Tower of London 
เดมิทเีป็นพระราชวงัเดมิสรา้งโดยพระเจา้วลิเลยีมที ่1 แห่งองักฤษ เมื่อปี ค.ศ.1078 เป็นสถาปตัยกรรมแบบ
โรมาเนสก ์ซึง่แต่เดมิหอคอยแหง่น้ีเป็นทัง้ป้อมปราการ พระราชวงัและทีข่งัโดยเฉพาะส าหรบันกัโทษทีม่ยีศ
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 าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์งักฤษ British Museum หรอืทีน่ิยมเรยีกกนัว่าพพิธิภณัฑอ์งักฤษในกรุง

ลอนดอน หนึ่งในพพิธิภณัฑด์า้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของมนุษยชาตทิีส่ าคญัทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุใน
โลก มกีารก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1753 เป็นทีเ่กบ็รวบรวมของสะสมของเซอรแ์ฮนส ์สโลน ซึง่เป็นแพทยแ์ละ
นกัวทิยาศาสตร ์โดยเปิดใหบ้รกิารครัง้แรก 15 มกราคม ค.ศ.1759 ในมงตากเูฮาส ์เมอืงบลมูสเ์บอรร์ี ่กรุง
ลอนดอน อนัเป็นสถานทีต่ัง้ของอาคารพพิธิภณัฑใ์นปจัจบุนั บรติชิมวิเซยีมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่างจาก
ทุกทวบี จ านวนกว่า 7 ลา้นชิน้ ซึง่ลว้นมชีื่อเสยีงและมกีารบนัทกึเรื่องราวของวฒันธรรมมนุษยจ์ากจุดเริม่ตน้
จนถงึปจัจบุนั จากนัน้มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นช้อปป้ิงบนถนนรีเจนทแ์ละถนนออ็กซฟ์อรด์ Oxford Street 
ยา่นชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนทีท่่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้คุณภาพเยีย่มจาก มารค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซล 
ฟรดิจจ ์และหา้งอื่นๆ อีกมากมาย และเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีระลึก 

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

วนัทีเ่ก้า  สนามบินสวุรรณภมิู 
15.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ..  

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

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรอืมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรอืสถานท่ีปิดโดยมิได้

รบัแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ              UK-EVA องักฤษ-สกอ็ตแลนด ์9 วนั 7 คืน-BR 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เครือ่งบิน 

18-26 ก.ย.65 79,900 14,500 55,900 

23-31 ต.ค.65 79,900 14,500 55,900 

20-28 พ.ย.65 75,900 12,500 51,900 

4-12 ธ.ค.65 75,900 12,500 51,900 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี เข้าพกัแบบไมมี่เตียงเสริม *** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ EVA เสน้ทาง สวุรรณภูม-ิฮทีโทรว-์สวุรรณภูม ิชัน้ประหยดั และค่าโหลดสมัภาระไม่

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

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

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

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อ านวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าทปิบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถรวมถงึทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางดว้ยตลอดการเดนิทาง 

หมายเหต ุ

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

 กรณีท่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืร่วมเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้
ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้ 
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 45-80 วนั ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บั
การสแกนนิ้วมอืจากศนูยร์บัค ารอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดยการกรอกแบบฟอรม์ดา้นล่าง และ 
ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพื่อท าการนดัหมาย ** 

 ส าหรบัท่านทีต่อ้งการอยู่ต่อหรอืเดนิทางต่อไปยงัประเทศอื่น หรอืหากมตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ จะตอ้งยื่นวซี่าเดีย่ว พรอ้มแสดง
เอกสารเรื่องทีพ่กั รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ยทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และทุกท่านตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตูหรอื
ศนูยย์ื่นวซี่าตามก าหนดวนัเวลานดัหมายเพื่อถ่ายรปูและสแกนน้ิวมอื 
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 ค่าน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด (จ านวน 8 วนัทวัร)์ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาล

เท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอืน่อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ และไม่รวมค่าใชจ้า่ยระหว่างการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเนื่องจากโควดิ19 และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบรษิทัประกนั) **สามารถปรกึษารายละเอยีดการซือ้ประกนัเพิม่เตมิจากเจา้หน้าที*่* 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมบรกิารนดัหมายและการยื่นวซี่า (ไม่รวมค่าแปลเอกสาร) ท่านละประมาณ 9,500 บาท การยื่นแบบเร่งด่วน

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

 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิ
ดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสญูหาย 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด  
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้
 สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)   
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

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

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง (กรณีทีส่าย
การบนิ / ประเทศปลายทางตอ้งการ) 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง (กรณีที่
ประเทศไทยตอ้งการผลตรวจ) 

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

 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า Vaccine Passport 
 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการกกัตวัเมื่อมกีารตรวจพบโควดิในชว่งใดๆ 

 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน  20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
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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 กรณีทีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 

 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

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

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

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

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

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

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปีญัหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฎทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปีญัหาขา้งตน้  

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

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

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

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิตม์าสหรอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
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***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูองักฤษไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มหนงัสอืเดนิทางระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า แต่สามารถใหด้งึเล่มในวนั

ยื่นได ้แต่จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิตามทีศ่นูยย์ื่นวซี่าเรยีกเกบ็  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกั

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การแปลเอกสารจะตอ้งแปลจากศนูยแ์ปล ซึง่มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ขึน้อยู่กบัเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปลสามารถ

ตรวจสอบกบับรษิทัทวัรไ์ด ้หรอืผูเ้ดนิทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลมาไดเ้ช่นกนั (กรณีทีม่เีอกสารทีต่อ้ง
แปล) 

4. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา
ของสถานทตูง่ายขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทาง เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของทา่น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o หนังสือเดินทางมีอายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

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

- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

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

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่า  (องักฤษ)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 45-80 วนั 

- ผูย้ื่นค ารอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันดัหมายยื่นค ารอ้งทีศ่นูยย์ื่น 
- วนั/เวลานดัหมายเป็นไปตามกฎของสถานทตูและศนูยย์ื่น 
- รปูถ่ายไมจ่ าเป็นตอ้งเตรยีม สแกนใบหน้าและถ่ายรปูทีศ่นูยย์ืน่  
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงนิดว้ยตนเอง 
- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรุณาสง่ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางทีเ่ป็นปจัจุบนัทีส่ดุ พรอ้มกรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัเพื่อใชใ้นการท านดัหมาย   
  กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิต่อได ้ไมค่วรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ื่นค ารอ้งสงูอาย ุ
  มากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารตน้ฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั / กจิการรา้นคา้, ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเดก็), ส าเนาสตู ิ
  บตัร (กรณีผูท้ีอ่ายุต ่ากว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาทะเบยีนหย่า, ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ, ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล  
  จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะบรกิารท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนงัสอืสญัญาซือ้ขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพี 
  พเิศษทีม่เีน้ือหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้รกิารศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลกีเลีย่งความผดิพลาดในดา้นงานแปล ค่าใชจ้่าย 
  ผูย้ื่นค ารอ้งจะตอ้งช าระดว้ยตนเอง 
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o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ พรอ้มฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล พรอ้มฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้ พรอ้มฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
 

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

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

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

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

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส+ฉบบั

แปลภาษาองักฤษ จากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

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

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนจากวนัยืน่วซี่า เป็นตน้ 
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และปรบั

สมุดอพัเดทถงึเดอืนปจัจุบนัไม่เกนิ 15 วนันบัจากวนัยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี 
- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ

ฝากเป็นปจัจุบนั 
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 

เป็นตน้ 
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- หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขทีบ่ญัชเีดยีวกบัส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากทีน่ ามาแสดง 
- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั 

และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบคุวามสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ดว้ย  อย่างไรกต็ามโดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีน
สมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองธนาคาร 1 ฉบบั และท า
จดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 

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

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลเอกสารพรอ้มตราประทบั 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

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

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิมหรืออ่ืนๆที่เคยใชห้รือกรณีมกีารเปลี่ยนชื่ อ หรือกอ่นแตง่งาน ......................................................... 
 

2.  มหีนังสือเดินทางเลม่เกา่หรือไม ่  ........ไมม่ ี  ......... ม ี(โปรดระบุรายละเอยีด)  

 

หมายเลขหนังสือเดินทางเลม่เกา่ .....................................  วนัที่ออกหนงัสือเดินทาง .......................................  

 

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

3.  สถานภาพ   ........ โสด   ........ แตง่งานจดทะเบยีน    ........ แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน  ........ หยา่   ........ หมา้ย 

    

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

    วนั-เดือน-ปี เกิดคูส่มรส  .................................... สถานที่ เกิด .............................. เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่.........  

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

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ช่ือบุตร 2. ชื่ อ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ช่ือบุตร 3. ชื่ อ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

    ช่ือบุตร 4. ชื่ อ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................... เดินทางดว้ยกนัหรือไม ่........................  

5.  ที่อยูปั่จจุบนั  ............................................................................................................................................... 

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

 ที่อยูต่ามทะเบยีนบา้น ................................................................................................................................... 

กรอกข้อมลูตามความจริง ส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าองักฤษ 
กรณุากรอกเป็นตวัพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

กรณุาอย่าเว้นช่องว่าง เน่ืองจากข้อมูลเหล่าน้ีมีความจ าเป็นจะต้องน าไปกรอกลงใน Application Form Online ในระบบของ
สถานทูตองักฤษ ซ่ึงหากท าการ Submit แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดงันัน้ขอให้แจ้งรายละเอียดตามความ
เป็นจริงท่ีสุดของผูส้มคัรแต่ละบุคคล มิเช่นนัน้อาจถกูเพิกเฉยหรอืถกู black list หรอืเสียเวลาในการท านัดหมายใหม่หรอืมา

แสดงตวัท่ีศนูยย์ื่นอีกครัง้รวมถึงการช าระค่าธรรมเนียมวีซ่าใหมอี่กครัง้ 
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 ................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์.......................................... 

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

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

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

 ........ อื่ นๆ โปรดระบุ ................................................................................................................................. 
 

6.  ช่ือสถานที่ท  างาน ........................................................................................................................................ 

 (ชี้แจงเกี่ยวกบักิจการที่ท  า หรือสินคา้ที่ขายวา่เกี่ยวกบัประเภทไหน ไมว่า่จะเป็น เจา้ของกิจการหรือลูกจา้ง) 

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

ที่อยูส่ถานที่ท  างาน ..................................................................................................................................... 

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

 โทรศพัท ์...................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี ......................... 
ต าแหน่งหนา้ที่  .......................................................................................................................................... 

ลกัษณะงานที่ ดูแลอยู ่..................................................................................................................................  

วนัที่ เขา้ท างาน / วนัเร่ิมเขา้ศึกษา ............................................  เงินเดือน ...................................................... 

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

ที่อยูส่ถานศึกษา .......................................................................................................................................... 

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

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

 

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

 

8.  ทา่นมเีงินออมหรือไม ่ ........ ไมม่ ี  ........ ม ี โปรดระบุ ............ 

 (ถา้ม ีกรุณากรอกใหเ้รียบรอ้ยเน่ืองจากจะตอ้งน าไปเป็นขอ้มูลในการกรอกออนไลน์)  

 ออมทรพัย ์ธนาคารอะไร ......................................................... เทา่ไหร่ ......................................................... 

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

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

 

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

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

 ** กรณีเสยีชวิีตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสียชวิีต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกิด และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่ง ** 
  

 ช่ือ-นามสกุล มารดา  ...................................................... วนัเดือนปีเกิด ...................................................... 
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     (หากจ าไมไ่ดใ้หแ้จง้อายุ) .................................................. สถานที่ เกิด .......................................................... 

 ** กรณีเสยีชวิีตแลว้ไมต่อ้งแจง้วา่เสยีชวิีต ใหใ้สว่นัเดือนปีเกดิ และสถานที่ เกิดมาตามปกติ จ าเป็นตอ้งใส ่กรุณาอยา่

 เวน้วา่ง ** 

 

10.  กรณทีี่ ผูเ้ดินทางเป็นผูม้รีายไดน้อ้ย / เป็นบุตร / เป็นผูท้ี่ไมม่รีายได ้/ เป็นผูท้ี่ตอ้งมผูีร้ับรองคา่ใชจ้า่ย โปรดระบุ ช่ือ-

 สกุลผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยและระบุความสมัพนัธ ์ 

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

 ความสมัพนัธ ์.....................................................  ที่อยูผู่ร้บัรองคา่ใชจ้า่ย .................................................... 

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

 

11.  ทา่นเคยไดข้อวซีา่เขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ........ เคย (กรณีที่ เคยใหร้ะบุวนัที่ )  

 วีซ่าท่ีได ้ไดร้ะหวา่ง วนัที่ ....................................................... ถึงวนัที่  ...................................................  

 เลขหมายวซีา่ที่ เคยได ้.................................................................   

      ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่ ........ ไมเ่คย    ........ เคย (กรณีที่ เคยใหร้ะบุวนัที่ )  

      เขา้ประเทศองักฤษวนัที่  ....................................... ออกจากประเทศองักฤษวนัที่  ............................................ 

 

  รวมระยะเวลาที่อยูใ่นประเทศองักฤษ กี่วนั .....................................    
  

  จุดประสงคท์ี่เดินทางเขา้ประเทศองักฤษไปท าอะไร .........................................................................................  
 

12. ทา่นเคยเดินทางไปประเทศอะไรบา้ง  

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

 เขา้วนัที่  .........................................................  ออกวนัที่ .................................................. 

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

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่ .................................................. 

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

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่ .................................................. 

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

 เขา้วนัที่  .........................................................  ออกวนัที่ .................................................. 

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

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่ .................................................. 

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

 เขา้วนัที่ .........................................................  ออกวนัที่ .................................................. 
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13. คุณมเีพ่ือน หรือ ลูก ที่ เรียนที่ประเทศองักฤษหรือไม ่ถา้ม ีขอ ช่ือ-สกุล ที่อยู ่และเบอร์โทร. ................................. 

 
 ที่พกัที่องักฤษ ....................................................................................... โทร. .............................................. 
 

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

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

 

---------------------------------------------- 

 
 

 


