
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

วนัที�หนึ�ง ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์
ประเทศสงิคโปร ์                                  (-/-/-)                                 

18.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตู
ทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ Singapore Airlines โดยมเีจา้หนา้ที&ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื&อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

21.10 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 
Airlines เที&ยวบนิที& SQ981 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ั�วโมง 5 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
 
วนัที�สอง ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืง

แมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ - เมอืงแมนเชสเตอร ์- สนามฟุตบอล โอลด ์แทรฟฟอรด์ - เมอืงลเิวอรพ์ูล - สนาม
ฟตุบอล แอนฟิลด ์- เดอะ ทร ีเกรซ - ยา่นอลัเบริต์ ด็อกค ์                           (-/-/-)      

00.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 
02.05 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืงแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เที&ยวบนิที& SQ052 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ั�วโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

08.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืงแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ 
นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 6 ช ั�วโมง ** 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) ตั �งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ จัดเป็นเมืองใหญ่และมี
ประชากรมากอันดับสองรองจากเมอืงลอนดอน แมนเชสเตอรต์ดิต่อกับที&ราบเชชเชอรท์างทศิใต ้ตอิต่อกับเทอืกเขาเพนไนน์ทาง
ทิศเหนือและทิศตะวันออก เมืองนี�ขยายตัวและเจริญรุ่งเรืองจากการผลิตสิ&งทอในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลให ้
แมนเชสเตอรก์ลายเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่แรกของโลก 

 นําท่าน ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ กับ สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium) ของสโมสร แมนยูฯ ที&จัดว่า
รํ&ารวยที&สดุในโลก เป็นสนามที&ใหญเ่ป็นอันดับ 2 ของประเทศอังกฤษ สามารถรองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรองจาก
สนามเวมบลยี ์สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทมีชาตอิังกฤษเพยีงแห่งเดยีว และใหญ่เป็นอันดับที& 11 ของ
ยุโรปนอกจากนั�นยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที& ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว ที&รวบรวมประวัตคิวามเป็นมาตั �งแต่เริ&มก่อตั �ง
สโมสร และ ยังมสีิ&งของถว้ยรางวัลต่างๆ จัดแสดงโชวอ์ยู่ดว้ย จากนั�นอสิระใหท้่านเลอืกซื�อของที&ระลกึของทมีที&ท่านชื&นชอบ
มากมายสําหรับแฟนบอล ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมภายในสนามฟุตบอล และสว่นของพพิธิภณัฑ ์ซึ�งบรเิวณนี[ อาจไม่
สามารถเขา้ชมได ้เนื�องจาก เช่น วนัที�มกีารแข่งขนั วนัที�มกีารเตรยีมความพรอ้มก่อนการแข่งขนั หรอื เหตุผลใด 
เหตุผลหนึ�งก็ตามซึ�งอาจนอกเหนอืการควบคุมของบรษิทั และ ไม่สามารถทราบล่วงหนา้ได ้ค่าบตัรเขา้ชม ท่านละ 
ประมาณ 18 ปอนด ์ (GBP) หรอื คํานวน เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 800 บาท (THB) ข ึ[นอยูก่บัประเภทของบตัร 
และ จาํเป็นตอ้งตรวจสอบรอบ ที�วา่งอกีคร ั[ง โดยท ั[งนี[ คณะทวัรจ์าํเป็นตอ้งดําเนนิไปตามระบทุ ั[งหมด **  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเิวอรพ์ูล (Liverpool) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เมอืงถิ&นกําเนดิของวงดนตรสีี&เต่าทองหรอื
เดอะบทีเทลิ (The Beatles) ที&โดง่ดังและมชีื&อเสยีงกอ้งโลก ในทางประวัตศิาสตรข์องมณฑลเดมิลเิวอรพ์ูลเป็นส่วนหนึ&งของแลง
คาสเชอร ์ความรุง่เรอืงของเมอืงลเิวอรพ์ลู มาจากการเป็นเมอืงท่าสําคัญในครสิตศ์ตวรรษที& 18 การตดิต่อคา้ขายกับแครบิเบยีน , 
ไอรแ์ลนด ์และแผน่ดนิใหญย่โุรป และความสะดวกในการตดิต่อคา้ขายกับการคา้ทาสขา้มมหาสมุทรแอตแลนตคิ (Atlantic Slave 
Trade) ยิ&งทําใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตมากยิ&งขึ�น ภายในตน้ครสิตศ์ตวรรษที& 19 กว่า 40% ของการคา้ขายในโลกตอ้งผ่านเมอืงท่า 
อยา่งเมอืงลเิวอรพ์ลูแหง่นี� ทําใหเ้มอืงลเิวอรพ์ูลกลายเป็นเมอืงสําคัญที&สุดเมอืงหนึ&งของประเทศอังกฤษ ไดร้บัการขึ[นทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 2004 
นําท่าน ถ่ายรปูเป็นที�ระลกึ กับ สนามฟุตบอล แอนฟิลด ์(Anfield Stadium) สนามเหยา้ของทมีสโมสรลเิวอรพ์ูล ยอดทมี
แห่งถิ&นเมอรซ์ี&ไซด ์พรอ้มเลอืกซื�อสนิคา้ของที&ระลกึจากทมีหงสแ์ดง ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมภายในสนามฟุตบอล และ
สว่นของพพิธิภณัฑ ์ซึ�งบรเิวณนี[ อาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้เนื�องจาก เช่น วนัที�มกีารแขง่ขนั วนัที�มกีารเตรยีมความ
พรอ้มกอ่นการแขง่ขนั หรอื เหตผุลใด เหตผุลหนึ�งก็ตามซึ�งอาจนอกเหนอืการควบคุมของบรษิทั และ ไมส่ามารถทราบ
ลว่งหนา้ได ้คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 20 ปอนด ์ (GBP) หรอื คํานวน เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 880 บาท 
(THB) ข ึ[นอยูก่บัประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจํากดัจํานวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนั โดย
ท ั[งนี[ คณะทวัรจ์าํเป็นตอ้งดําเนนิไปตามระบทุ ั[งหมด ** 
นําทา่น ผา่นชม เดอะ ทร ีเกรซ (The Three Graces) อาคารเกา่แก ่3 หลัง สัญลักษณ์ของเมอืงลเิวอรพ์ูล ซา้ยมอืสุด คอื ที&
ทําการของการท่าเรอืลเิวอรพ์ูล (Port of Liverpool Building) อาคารกลาง คอื อาคารของบรษัิทเดนิเรอืคูนารด์ (Cunard 
Building) สว่นขวามอืสดุ คอื อาคารสํานักงาน สรา้งดว้ยคอนกรตีแบบหลายชั �นอาคารแรกที&สรา้งในประเทศอังกฤษ (Royal Liver 
Building)  
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นอลัเบริต์ ด็อกค ์(Albert Dock) หรอื ท่าเรอือัลเบริต์ ด็อกซ ์(Albert Dock Port) เป็นชื&อของย่านตกึอฐิ
แดงเก่าแก่สวยงาม อาคารเหล่านี�เป็นอาคารเก่าแก่ที&ก่อสรา้งดว้ยอฐิปูนแห่งแรกๆในประเทศอังกฤษ โดยเปิดใชง้านโดยเจา้ชาย
อัลเบริ์ต ในปี ค.ศ. 1846 เพื&อใชเ้ป็นท่าเรอืและโกดังขนถ่ายสนิคา้ โดยหลังจากที&ปิดทําการจากการเป็นท่าเรอื ก็ไดรั้บการ
ปรับปรงุใหมจ่นกลายเป็นสถานที&ทอ่งเที&ยวสําคัญในเมอืงลเิวอรพ์ลู  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
���� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Best Western Everglades Park Hotel , Liverpool , United Kingdom หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สาม เมอืงลเิวอรพ์ูล - เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - บา้นของวลิเลี�ยม เช็คสเปียร ์- โบสถโ์ฮลี� - เมอืงซาลสิบวัร ี� - 
อนสุาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮนจ ์                                       (B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford Upon Avon) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั&วโมง 30 
นาที) ที&ตั �งอยู่รมิฝั& งแม่นํ�าเอวอน อันเป็นบา้นเกดิของวลิเลี&ยม เช็คสเปียร ์(William Shakespeare) กวทีี&มชี ื&อเสียงที&สุดของ
ประเทศอังกฤษ ดว้ยผลงานที&ทา่นรูจั้กอาท ิโรมโิอ แอนด ์จูเลยีส , เวนสิ วานชิ ฯลฯ 
นําทา่น ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ กับ บา้นของวลิเลี�ยม เช็คสเปียร ์(Nash’s House / William Shakespeare House) สัมผัส
ชวีติความเป็นอยู่ของกวเีอกในอดตี ผา่นชม โบสถโ์ฮลี� (Holy Trinity Church) โบสถเ์ก่าแก่ตั �งอยู่รมิแม่นํ�าเอวอนอันเงยีบ



 

 

 

สงบและสถานที&ในประวัตศิาสตร์ที&เกี&ยวขอ้งกับกวีเอกผูน้ี� สถานที&ที&ใชใ้นการประพันธ์ผลงานต่างๆที&มีชื&อเสียงไปทั&วโลก  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลสิบวัร ี� (Salisbury) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั&วโมง) เป็นที&ตั �งของอนุสาวรยีอ์ันลกึลับ เสาหนิส
โตนเฮน้จ ์ นําท่าน เขา้ชม ในรั �วอาณาเขตที&ตั �งของ อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ&งมหัศจรรยข์อง
โลกในยุคก่อนประวัตศิาสตร ์มอีายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหนิขนาดใหญ่ตั �งอยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ในบรเิวณตอนใตข้อง
เกาะอังกฤษ ซึ&งไม่มใีครทราบวัตถุประสงคใ์นการสรา้งอย่างชัดเจน เป็นอนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัตศิาสตร ์ตัวอนุสรณ์สถาน
ประกอบดว้ยแท่งหนิขนาดยักษ์ 112 กอ้น ตั �งเรยีงกันเป็นวงกลมซอ้นกัน 3 วง แท่งหนิบางอันตั �งขึ�น บางอันวางนอนลง และบาง
อันก็ถูกวางซอ้นอยู่ขา้งบน นักโบราณคดเีชื&อว่ากลุ่มกองหนินี�ถูกสรา้งขึ�นจากที&ไหนสักแห่งเมื&อประมาณ 3000 - 2000 ปีก่อน
ครสิตกาล กลา่วคอื การหาอายุจากคารบ์อนกัมมันตรังสเีมื&อ พ.ศ. 2551 เผยใหเ้ห็นว่าหนิกอ้นแรกถูกวางตั �งเมื&อประมาณ 2400 - 
2200 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะที&ทฤษฎีอื&นๆ ระบุว่ากลุ่มหินที&ถูกวางตั �งมาตั �งแต่ก่อนหนา้นั�นถึง 3000 ปีก่อนคริสตกาล
นักวทิยาศาสตรแ์ละนักประวัตศิาสตรต์่างสงสัยว่า คนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหนิที&มนํี�าหนักกว่า 30 ตัน ขึ�นไปวางเรยีงกันได ้
อย่างไร ทั �งๆที&ปราศจากเครื&องทุ่นแรงอย่างที&เราใชอ้ยู่ในปัจจุบัน และบรเิวณที&ราบดังกล่าวไม่มกีอ้นหนิขนาดมหมึานี� ดังนั�นจงึ
สันนษิฐานวา่ผูส้รา้งตอ้งทําการชักลากแท่งหนิยักษ์ทั �งหมดมาจากที&อื&น ซึ&งคาดว่าน่าจะมาจาก "ทุ่งมารล์โบโร" ที&อยู่ไกลออกไป
ประมาณ 40 กโิลเมตร ไดร้บัการขึ[นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1986 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
���� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Hotel Holiday Inn Southampton , Salisbury , United Kingdom หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

วนัที�ส ี� เมอืงซาลิสบวัร ี� - เมอืงบาธ - โรงอาบนํ [าโรมนัโบราณ - เมอืงลอนดอน - จตัุรสัทราฟัลก้าร ์- จตัุรสัรฐัสภา - 
พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์- หอนาฬกิาบิtกเบน - ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย                          (B/L/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาธ (Bath) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั&วโมง 50 นาท)ี เป็นเมอืงที&มฐีานะนครในมณฑลซอมเมอร์
เซ็ทในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศอังกฤษ เมอืงบาธไดรั้บพระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราชนิี
นาถเอลซิาเบธที& 1 ในปี ค.ศ. 1590 และไดเ้ป็นเทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตัวเมอืงบาธตั �งอยู่เนินหลายลูกในหุบเขาของ
แมนํ่�าเอวอนในบรเิวณที&มนํี�าพุรอ้นธรรมชาตทิี&เป็นที&ตั �งถิ&นฐานของโรมัน ผูส้รา้งโรงอาบนํ�าโรมันโบราณ (Roman Baths) และวัด
โดยตั�งชื&อเมอืงว่า “Aquae Sulis” เมอืงบาธเป็นสถานที&ที&สมเด็จพระเจา้เอ็ดการด์ผูรั้กสงบทําพธิรีาชาภเิษกเป็นพระมหากษัตรยิ์
อังกฤษที&มหาวหิารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมัยจอรเ์จีย เมอืงบาธกลายเป็นเมอืงนํ�าแร่ที&ไดรั้บความนยิมกันมาก ซึ&งทําให ้
เมอืงบาธขยายตัวมากขึ�นและมสีถาปัตยกรรมจอรเ์จียที&เด่นๆ จากสมัยนั�นที&สรา้งจากหนิบาธที&เป็นหนิสเีหลอืงนวลสวยงามเป็น
เอกลักษณ์ ไดร้บัการขึ[นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1987 
นําทา่น ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ กับ โรงอาบนํ [าโรมนัโบราณ (Roman Baths) ถอืเป็นโรงอาบนํ�าโรมันขนาดใหญใ่นสมัยโบราณที&
ไดรั้บการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างด ีซึ&งโรงอาบนํ�าของที&นี&อยู่ตํ&ากว่าระดับพื�นถนนในปัจจุบัน ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ 4 
โซนดว้ยกัน ตั �งแต่โซน Sacred Spring , Roman Temple , Roman Bath House และ Museum ซึ&งแหล่งนํ�าแร่แห่งนี�ถูกคน้พบ
ตั�งแตส่มัยชาวโรมันบุกเขา้มายดึเกาะอังกฤษ เป็น 1 ใน 7 สิ&งมหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองทางตะวันตกอกีดว้ย ** ยงัไมร่วมคา่
บตัรเขา้ชมสําหรบัเด็ก ทา่นละ ประมาณ 7.50 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 330 บาท / ผูใ้หญ ่
ทา่นละ ประมาณ 11.50 ปอนด ์หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 500 บาท ข ึ[นอยูก่บัประเภทของบตัร และ 
จาํเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงลอนดอน (London) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั&วโมง 50 นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศอังกฤษ ที&
เป็นศูนยก์ลางสําคัญทางธุรกจิ การเมอืง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรข์องโลก เป็นผูนํ้าดา้นการเงนิ การเมอืง การสื&อสาร การ
บันเทงิ แฟชั&น ศลิปะ และเป็นที&ยอมรับวา่มอีทิธพิลไปทั&วโลก และยังเป็นเมอืงทอ่งเที&ยวที&ใหญแ่ละสําคัญของยโุรปอกีดว้ย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี พเิศษ !! เมนเูป็นยา่งที�อรอ่ยที�สดุในโลก)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่น ผา่นชม จตัรุสัทราฟลักา้ร ์(Trafalgar Square) ที&รายลอ้มไปดว้ยอาคารที&น่าสนใจ นําท่าน ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ กับ 
จตัรุสัรฐัสภา (Parliament Square) และ พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์(Westminster Palace) หรอื ตกึรัฐสภาเวสตม์นิส
เตอร ์(Houses of Parliament) เป็นสถานที&ที&สภาสองสภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร (สภาขุนนางและสภาสามัญชน) 



 

 

 

ประชุม พระราชวังเวสต์มนิสเตอร์ สรา้งในปี ค.ศ. 1016 ตัวสิ&งก่อสรา้งส่วนใหญ่สรา้งในครสิต์ศตวรรษที& 19 ไดร้บัการขึ[น
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1987 
และยังเป็นที&ตั �งของหอนาฬกิาที&รูจั้กกันดใีนนาม หอนาฬกิาบิtกเบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศอังกฤษ ที&มคีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุหนึ&งชั&วโมง เป็นนาฬกิาที&มหีนา้ปัดใหญ่ที&สุดในโลก และฝั&งตรงขา้มเป็นที&ตั �ง
ของ ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรอืที&รูจั้กในชื&อของ มลิเลเนียม วลี (Millennium Wheel) เป็นชงิชา้สวรรค์
ที&สงูที&สดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที&ทอ่งเที&ยวที&ไดรั้บความนยิมอย่างมาก มผีูม้าเยอืนมากกว่า 3 
ลา้นคนตอ่ปี โดยมแีมนํ่�าเทมสก์ั �นอยู ่

** อสิระอาการคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
���� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Ibis London Wembley , London , United Kingdom หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�หา้ เมอืงลอนดอน - อสิระทอ่งเที�ยว หรอื พกัผอ่น ที�เมอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั                   (B/-/-)      
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  อสิระทอ่งเที�ยว หรอื พกัผอ่น ที�เมอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

หวัหนา้ทวัรแ์นะนําวธิกีารเดนิทางเบื[องตน้ ท ั[งนี[ท่านควรเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางล่วงหนา้ก่อนถงึวนั
เดนิทาง เพื�อประโยชนส์งูสดุของทา่น 
แนะนําสถานที�ทอ่งเที�ยว 
- ทดลองใชร้ะบบขนสง่สาธารณะของชาวเมอืงลอนดอน โดยรถไฟใตด้นิ หรอืทปู (Tube) เที&ยวชมเมอืง และวถิชีวีติของ
ชาวลอนดอนเนอร ์(Londoner) 
- ทดลองน ั�งรถเมล ์2 ช ั[น หรอืลอนดอนแท็กซี� เพื&อเที&ยวชมเมอืงและวถิชีวีติของชาวลอนดอนเนอร ์(Londoner) 
- ชอ้ปปิ[ งสนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้บน ถนนอ็อซฟอรด์ (Oxford Street) ที&มหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมายอย่าง Mark & 
Spencer , Primark , Selfridges , Next , Zara ฯลฯ  
- เที�ยวพระราชวงัวนิดเ์ซอร ์(Windsor Palace) พระราชวังซึ&งไดช้ื&อว่าเป็นบา้นของครอบครัวกษัตรยิแ์ละพระราชนิีแห่ง
อังกฤษมานานกวา่ 1,000 ปี โดยพระราชวังเกา่แกข่นาด 5 ไรแ่หง่นี� ปัจจุบันยังถูกใชเ้ป็นที&พํานักของสมเด็จพระราชนิีอลซิาเบธที& 
2 ซึ&งมักจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ในชว่งวันหยุดสุดสัปดาหอ์ยู่เสมอ ทั �งนี�ผูม้าเยอืนควรเผื&อเวลาในการเขา้ชมอย่างนอ้ยประมาณ 2-3 
ชั&วโมง เพราะที&นี&ลว้นเต็มไปดว้ยสิ&งที&น่าตื&นตาตื&นใจ ทั �ง State Apartments ที&ถูกตกแต่งอย่างสวยงามดว้ยผลงานศลิปะอัน
ทรงคณุคา่ ซึ&งเป็นของสะสมของเหลา่ราชวงศ ์รวมถงึความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธคิในโบสถ ์St. George ซึ&งเป็นที&ฝัง



 

 

 

พระศพของกษัตรยิแ์ห่งประเทศอังกฤษหลายพระองค ์และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บา้นตุ๊กตาแสนสวย
และมชีื&อเสยีงที&สดุโลกที&สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1920 โดยชา่งฝีมอืชั �นนําในสมัยนั�น เป็นตน้ ** คา่บตัรเขา้ชมสําหรบัเด็ก ทา่นละ 
ประมาณ 11.50 ปอนด ์ (GBP) หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 500 บาท (THB) / ผูใ้หญ่ ท่านละ 
ประมาณ 18.50 ปอนด ์(GBP) หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 800 บาท (THB) ข ึ[นอยูก่บัประเภทของ
บตัร และ จาํเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 
- ขึ�นชมความสวยงามของเมอืงลอนดอน บน ชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรอืที&รูจั้กในชื&อของ มลิเลเนยีม วลี 
(Millennium Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ี&สงูที&สดุในทวปียุโรป มคีวามสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที&ท่องเที&ยวที&ไดรั้บ
ความนยิมอยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 30 ปอนด ์(GBP) หรอื คํานวณ
เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 1,290 บาท (THB) ข ึ[นอยูก่บัประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะ
อาจจาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หอคอยแหง่ลอนดอน (Tower of London) เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตั �งอยู่บนฝั&งแม่นํ�าเทมสใ์นเมอืงลอนดอน 
เป็นพระราชวังที&เดมิสรา้งโดยพระเจา้วลิเลยีมที& 1 แหง่อังกฤษ เมื&อปี ค.ศ. 1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์พระราชวังเป็น
รูจั้กกันในนามว่า “หอคอยแห่งลอนดอน” หรอื “หอ” ในประวัตศิาสตร ์ตัวปราสาทตั�งอยู่ภายในโบโรแห่งทาวเวอรแ์ฮมเล็ทสแ์ละ
แยกจากดา้นตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ดว้ยลานโลง่ที&เรยีกวา่เนนิหอคอยแหง่ลอนดอน หรอื “ทาวเวอร์
ฮลิ” (Tower Hill) หอคอยแห่งลอนดอนมักจะรูจั้กกันในการเกี&ยวขอ้งกับหอขาว (White Tower) ซึ&งแต่เดมิเป็นหอสขีาวที&สรา้ง
โดยพระเจา้วลิเลยีมที& 1 แหง่อังกฤษในปี ค.ศ. 1078 แตก่ลุม่สิ&งกอ่สรา้งทั �งหมดของหอคอยแห่งลอนดอนตั�งอยู่รอบวงแหวนสอง
วงภายในกําแพงและคูป้องกันปราสาท ตัวหอคอยใชเ้ป็นป้อม พระราชวังของพระมหากษัตรยิ ์และที&จําขังโดยเฉพาะสําหรับ
นักโทษที&มยีศศักดิ�สูงเช่นพระราชนิีนาถอลซิาเบธที& 1 ก็เคยทรงถูกจําขังในหอคอยโดยพระราชนิีนาถแมร ีและยังเป็นที&สําหรับ
ประหารชวีติและทรมาน คลังเก็บอาวธุ ทอ้งพระคลัง สวนสัตว ์โรงกษาปณ์หลวง หอเก็บเอกสาร หอดดูาว และตั �งแต่ปี ค.ศ. 1303 
เป็นที&เก็บรักษามงกฎุและเครื&องราชาภเิษกของสหราชอาณาจักร ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 20 ปอนด ์(GBP) หรอื 
คํานวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 888 บาท (THB) ข ึ[นอยูก่บัประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ 
เพราะอาจจาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 
- เยี&ยมชม โรงถา่ยภาพยนตร ์แฮรร์ ี� พอตเตอร ์(Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry 
Potter) แหง่คา่ย Warner Bros ตั �งอยูท่างตอนเหนอืของเมอืงลอนดอน ในสถานที&ที&มชี ื&อว่า Leavesden Aerodrome ซึ&งแต่เดมิ
เคยเป็นโรงงานผลติเครื&องบนิที&มชี ื&อเสยีงหลายรุ่น เชน่ Mosquito , Halifax Bombers ในสมัยสงความโลกครั �งที&สอง ก่อนที& 
Warner Bros จะซื�อที&นี&และตั �งโรงถา่ยภาพยนตรแ์ฮรร์ี& พอตเตอรม์านานกว่าสบิปี และสุดทา้ยที&นี&ก็กลายมาเป็นสถานที&ท่องเที&ยว
ซึ&งสาวกเหลา่พอ่มดแมม่ดนอ้ยไม่ควรพลาด ดว้ย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากที&โดดเด่นจากภาพยนตร ์รวมถงึของ
ประกอบฉาก กระทั&งเสื�อผา้และเครื&องแตง่กาย เพื&อใหแ้ฟนๆ แฮรร์ี& พอตเตอรไ์ดเ้ขา้มาสัมผัสกับความมหัศจรรย ์และเก็บภาพความ
ประทับใจลงในบันทกึความทรงจําไปตลอดกาล ** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 85 ปอนด ์(GBP) หรอื คํานวณเป็น



 

 

 

เงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 3,700 บาท (THB) ข ึ[นอยูก่บัประเภทของบตัร และ จําเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจ
จาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
���� ที�พกั Ibis London Wembley , London , United Kingdom หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�หก เมอืงลอนดอน - พระราชวงับคักิ[งแฮม - ยา่นไนซบ์รดิ - หา้งฮารว์ยี ์นโิคล - หา้งแฮรอดส ์- ทา่อากาศยานนานาชาติ

ลอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ - ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศ
สงิคโปร ์                                          (B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่าน ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ กับ พระราชวงับคักิ[งแฮม (Buckingham Palace) เดมิชื&อ คฤหาสน์บักกิ�งแฮม (Buckingham 
House)  เป็นพระราชวังที&เป็นที&ประทับเป็นทางการของราชวงศอ์ังกฤษตั�งอยู่ที&เมอืงลอนดอนในสหราชอาณาจักร เป็นสถานที& ที&
ใชสํ้าหรับการเลี�ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ&งดงึดดูนักทอ่งเที&ยวสําคัญที&หนึ&งของเมอืงลอนดอน เป็นที&รวมพลังใจทั �งในการฉลอง
และในยามคับขันของชาวอังกฤษ สิ&งก่อสรา้งเดมิเป็นคฤหาสน์ที&สรา้งสําหรับจอหน์ เชฟฟิลด ์ยุคแห่งบักกิ�งแฮมในปี ค.ศ. 1703 
ตอ่มาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจา้จอรจ์ที& 3 ทรงซื�อเพื&อใชเ้ป็นพระราชฐานส่วนพระองค ์ที&รูจั้กกันในชื&อ “วังพระราชนิี” (The 
Queen's House) ระยะ 75 ปีตอ่มาเป็นเวลาที&มกีารขยายต่อเตมิพระราชวังโดยสถาปนกิจอหน์ แนช (John Nash) และ เอ็ดเวริด์ 
บลอร ์(Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลานกลาง พระราชวังบักกิ�งแฮมกลายมาเป็นพระราชฐานที&ประทับอย่างเป็นทางการของ
ราชวงศอ์ังกฤษเมื&อสมเด็จพระราชนินีาถวกิตอเรยีขึ�นครองราชยเ์มื&อปี ค.ศ. 1837 การตอ่เตมิครั �งใหญค่รั �งสดุทา้ย ไดเ้ริ&มดําเนนิขึ�น
ชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที& 19 และ ตน้ครสิตศ์ตวรรษที& 20 ซึ&งรวมทั �งดา้นหนา้ที&เห็นอยูใ่นปัจจุบัน 
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึ&งเป็นที&ตั �งของ หา้งสรรพสนิคา้ชื&อดังอย่าง หา้งฮารว์ยี ์นโิคล 
(Harvey Nicole) และ หา้งแฮรร์อดส ์(Harrods) ที&ทา่นสามารถเลอืกซื�อสนิคา้แฟชั&นชั �นนําจากทั&วทกุมมุโลก รวมทั �งกระเป๋า
แฮรร์อดสท์ี&นยิมกันอยา่งมาก รวมทั �งมรีา้นคา้แฟชั&นมากมาย 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตลิอนดอนฮทีโธรว ์เมอืงลอนดอน ประเทศองักฤษ เพื&อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนื
ภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซื�อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

20.35 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 
Airlines เที&ยวบนิที& SQ319 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ั�วโมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ **  
 
วนัที�เจ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

ประเทศไทย                                                                  (-/-/-)      
17.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 
18.45 น. นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Singapore Airlines 

เที&ยวบนิที& SQ978 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ั�วโมง 5 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ **  

20.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเที�ยวบนิ 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกั
เดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ั~ว 

22-28 มกราคม 2562 
22JAN SQ981 BKK-SIN 21.10-00.40+1 
23JAN SQ052 SIN-MAN 02.05-08.30 
27JAN SQ319 LHR-SIN 20.35-17.30+1 
28JAN SQ978 SIN-BKK 18.45-20.10 

45,999 45,999 45,999 9,999 30,999 

05-11 กมุภาพนัธ ์2562 
05FEB SQ981 BKK-SIN 21.10-00.40+1 
06FEB SQ052 SIN-MAN 02.05-08.30 
10FEB SQ319 LHR-SIN 20.35-17.30+1 
11FEB SQ978 SIN-BKK 18.45-20.10 

47,999 47,999 47,999 9,999 32,999 

26 ก.พ. - 4 ม.ีค. 2562 
26FEB SQ981 BKK-SIN 21.10-00.40+1 
27FEB SQ052 SIN-MAN 02.05-08.30 
03MAR SQ319 LHR-SIN 20.35-17.30+1 
04MAR SQ978 SIN-BKK 18.45-20.10 

46,999 46,999 46,999 9,999 31,999 

12-18 มนีาคม 2562 
12MAR SQ981 BKK-SIN 21.10-00.40+1 
13MAR SQ052 SIN-MAN 02.05-08.30 
17MAR SQ319 LHR-SIN 20.35-17.30+1 
18MAR SQ978 SIN-BKK 18.45-20.10 

46,999 46,999 46,999 9,999 31,999 

26 ม.ีค. - 1 เม.ย. 2562 
26MAR SQ981 BKK-SIN 21.10-00.40+1 
27MAR SQ052 SIN-MAN 02.05-08.30 
31MAR SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 
01APR SQ978 SIN-BKK 18.35-20.00 

46,999 46,999 46,999 9,999 31,999 

06-12 เมษายน 2562 
06APR SQ981 BKK-SIN 21.00-00.25+1 
07APR SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 
11APR SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 
12APR SQ978 SIN-BKK 18.35-20.00 

49,999 49,999 49,999 9,999 34,999 

11-17 เมษายน 2562 
11APR SQ981 BKK-SIN 21.00-00.25+1 
12APR SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 
16APR SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 
17APR SQ978 SIN-BKK 18.35-20.00 

55,999 55,999 55,999 9,999 40,999 

12-18 เมษายน 2562 
12APR SQ981 BKK-SIN 21.00-00.25+1 
13APR SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 
17APR SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 
18APR SQ978 SIN-BKK 18.35-20.00 

55,999 55,999 55,999 9,999 40,999 

09-15 พฤษภาคม 2562 
09MAY SQ981 BKK-SIN 21.00-00.25+1 
10MAY SQ052 SIN-BKK 02.25-09.10 
14MAY SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 
15MAY SQ978 SIN-BKK 18.35-20.00 

46,999 46,999 46,999 9,999 31,999 

17-23 พฤษภาคม 2562 
17MAY SQ981 BKK-SIN 21.00-00.25+1 
18MAY SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 
22MAY SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 
23MAY SQ978 SIN-BKK 18.35-20.00 

49,999 49,999 49,999 9,999 34,999 

04-10 มถินุายน 2562 
04JUN SQ981 BKK-SIN 21.00-00.25+1 
05JUN SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 
09JUN SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 
10JUN SQ978 SIN-BKK 18.35-20.00 

45,999 45,999 45,999 9,999 30,999 

25 ม.ิย. - 01 ก.ค. 2562 
25JUN SQ981 BKK-SIN 21.00-00.25+1 
26JUN SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10 
30JUN SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1 
01JUL SQ978 SIN-BKK 18.35-20.00 

46,999 46,999 46,999 9,999 31,999 

 
** อตัรานี[ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ** 

 
** อตัรานี[ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยว ประเทศองักฤษ ทา่นละ ประมาณ 5,000-6,000 บาท ** 

 
** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 
** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั~วภายใน (เครื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั[งกอ่นทําการออกต ั~วเนื�องจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี[ จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 10 ทา่น ข ึ[นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที�กําหนด 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มข ึ[น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ั[งหมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 



 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี[รวม 
� คา่บัตรโดยสารโดยเครื&องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class)  
� คา่ภาษีนํ�ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที&ม ี
� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื&องบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง
เครื&องบนิได ้ทา่นละ 2 ชิ�น โดยมนํี�าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิ�น ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิ�น 7 ก.ก. 1 ชิ�น รวม 30 ก.ก.) 
� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที&ระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
� คา่โรงแรมที&พักระดับมาตราฐานตามที&รายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีที&โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีาน
เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื&นๆ ที&ทําใหโ้รงแรมตามรายการที&ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ� ในการปรับเปลี&ยนโรงแรมที&พักไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่เขา้ชมสถานที&ตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
� คา่อาหารตามที&รายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี&ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื&อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ&มเพื&อคุม้ครองสุขภาพกรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที&เป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนี[ไมร่วม 

� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที&ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึค่าอาหาร เครื&องดื&มที&สั&งเพิ&มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที&ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์
กอ่นการใชบ้รกิารทกุครั �ง) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ&ม 7% และภาษีหัก ณ ที&จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
���� คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 15 ปอนด ์(GBP) ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 
���� คาทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ปอนด ์(GBP) /ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ั[งหมด ตามธรรมเนยีม 36 ปอนด ์(GBP) หรอื คํานวน เป็นเงนิไทยประมาณ 1,580 บาท (THB) รวมไปถงึ
เด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ั[งนี[ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี[ไดต้ามความเหมาะสมและ
ความพงึพอใจของทา่น 
���� คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซี่าทอ่งเที�ยวองักฤษ ทา่นละ ประมาณ 5,000-6,000 บาท ข ึ[นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตรา และ 
ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิารสว่นนี[ขอความกรณุาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัที�ย ื�นเอกสาร 
สแกนนิ[ว กบัเจา้หนา้ที�ของบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ที�ไปดแูล และ อาํนวยความสะดวกในวนัน ั[น) 
 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นต ์กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นทําจองวันที& 1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนี�ภายในวันที& 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั�น โดยระบบ
จะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที&กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้ง
เช็คที&ว่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครั �ง กรณีที&คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการใหส้ทิธิ�ลูกคา้รายถัดไป เป็นไป
ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที&ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื&องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี&นั&งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนที&เหลือทั �งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 31 วนั กรณีนักท่องเที&ยวหรือ
เอเยน่ตไ์มช่ําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ&ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม รวมท ั[ง กรณีที�อยูใ่นชว่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ที&ทําใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาที&กําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที&ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 
น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่าเป็นวันหยุด
ทําการของทางบรษัิท 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที&นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื&อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที&บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ&ง เพื&อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นั�น ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น 

2. กรณีนักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื&อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาที&บรษัิทอยา่งใดอย่างหนึ&ง เพื&อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ



 

 

 

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทั �งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา
บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที&ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื&อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ข ึ[นไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ั[งหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั
หนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 30-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีที�มคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ที�เกดิข ึ[นจรงิท ั[งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ั[งหมด 
** ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที&ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที&ชําระแลว้เนื&องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที&ยวใหแ้ก่นักท่องเที&ยว เชน่ การ
สํารองที&นั&งตั�วเครื&องบนิ การจองที&พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที&ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื&อนไข หรอืเที&ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึ�นไป ในแต่ละคณะ กรณีที&มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที&กําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ&มขึ�น เพื&อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที&ไมม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที&มวีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีี&จะชําระคา่บรกิารเพิ&มจากการที&มนัีกทอ่งเที&ยวรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที&ทางบรษัิทกําหนดเพื&อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี&จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที&ลกูคา้ดําเนนิการยื&นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทัวรท์ี&ลกูคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ&ง ยกเวน้ในกรณีที&วี
ซา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามที&เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่าเป็นวันหยุดทํา
การของทางบรษัิท 
 

 ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ทา่นควรทราบ 
1. เนื&องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี&ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชั �นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ&งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรอื อาจมีความ
จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี&ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีก
เก็บคา่บรกิารเพิ&มตามจรงิที&เกดิขึ�นจากนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื&องปรับอากาศ เนื&องจากอยูใ่นแถบที&มอีณุหภมูตํิ&า  
3. กรณีที&มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี&ยน

หรอืยา้ยเมอืงเพื&อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที&มลัีกษณะเป็นอาคารแบบดั�งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที&เป็นหอ้งเดี&ยวอาจเป็นหอ้งที&มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบนํ�า ซึ&งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 
ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั การยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ที�ทา่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ื&นรับคํารอ้งขอวซีา่ เพื&อสแกนลายนิ�วมอืทกุทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร ์- อาทติย ์ในบางกรณี) ทั �งนี�ขึ�นอยู่

กับจํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคัญ  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการยื&นวซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอื

ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั�น หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยื&นวซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื&อกจิธุระส่วนตัว
ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึ&งอาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึ&งอาจทําใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน
ระหวา่งการพจิารณาที&สถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตั �งแตข่ั �นตอนการจอง หรอื ก่อนชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที&
ทา่นสะดวกจะยื&นวซีา่มาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครั �ง หากมคีวิยื&นว่างชว่งที&ท่านสะดวก แผนกวซีา่จะดําเนนิการใหด้ทีี&สุดที&จะชว่ย
อํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ั �งนี� การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิ&มเตมิ ทา่นสามารถเลอืกซื�อ 

2.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายที&เร็วขึ�น หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึ�น  
2.2 การยื�นแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนี[ยงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ั[งหมด ** 
ประเทศที&ทา่นสามารถเลอืกซื�อบรกิารพเิศษนี�ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ั�งเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นั�น  
** สําหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษอกีคร ั[ง อาจมกีารเปลี�ยนแปลง ** 

4. กรณีที&ทา่นไมส่ามารถยื&นวซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื&นก่อน หรอื หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายที&เกดิขึ�นตามจรงิทั �งหมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครื&องบนิ (ตั�ว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื&องจากทา่นยื&นหลังคณะ  



 

 

 

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั&วไปคอื 15 วันทําการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ทั �งนี� ขึ�นอยูก่ับจํานวนผูส้มัครในชว่งนั�นๆ ซึ&งหากอยู่ในชว่งฤดูกาล
ทอ่งเที&ยว ที&มผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากที&ผูส้มัครไดทํ้าการยื&นขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง
ขั �นตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น ดังนั�นหากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื&อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที&เป็นกรณีพเิศษ เพื&อ
วางแผนล่วงหนา้ กรณีที&ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขั �นตอนการพจิารณาวซี่า 
อาจทําใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่ และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นั&นหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทั �งหมด โดย
คํานงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นสําคัญกอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีที&ท่านมวีซีา่ท่องเที&ยวเชงเกน้ชนดิที&สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั �งโดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเที&ยวกับคณะนี� 
สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นั�นถูกใชม้าแลว้ตามเงื&อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนั�นๆมากที&สุด มาก่อน
แลว้อยา่งนอ้ยหนึ&งครั �ง หากไม่เป็นไปตามเงื&อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบเกี&ยวกับความเสยีหาย 
และ คา่ใชจ้่ายที&จะเกดิขึ�นในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที&ทา่นมวีซีา่ประเทศปลายทางที&สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั �ง และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเที&ยวเท่านั�น โดยจะตอ้ง
อยูใ่นหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันที&มอีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิที&อนุมัตโิดยระบุวันที&สามารถพํานักใน
ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดที&อนุมัตใินหนา้วีซ่า ทั �งนี� ขึ�นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครั �ง กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที&มีการ
ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที&ตรวจสอบเพื&อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื&อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบเกี&ยวกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายที&จะเกดิขึ�นในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้
เนื&องจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ 
สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน
กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึ&งขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในส่วนนี�เพื&อใหก้ารยื&นคํารอ้งใน
ครั �งตอ่ๆไปสะดวกมากขึ�น ทั �งนี�ขึ�นอยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที&สถานทตูเป็นสําคัญ 

11. การที&วซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไม่กี&วัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ั �งสิ�น 
เพราะเนื&องจากมเีอกสทิธิ�ทางการทตูคุม้ครองอยู ่ 

 
ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั สายการบนิ ที�ทา่นควรทราบ 
1. เกี&ยวกับที&นั&งบนเครื&องบนิ เนื&องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิ�ในการเลอืกที&นั&งบนเครื&องบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากที&สดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางที&มาดว้ยกัน ไดนั้&งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากที&สดุเทา่ที&จะสามารถทําได ้
2. กรณีที&ท่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขั �นตอนการจอง กรณีที&แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิ&มเพื&อชําระกับเมนูใหมท่ี&ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
 

เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิ�สําหรับผูเ้ดนิทางที&ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหมู) เท่านั�น กรณีที&ท่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พื&อการท่องเที&ยว โดยไม่
มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื&อมโยงเกี&ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื&นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งฝั&งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบความ
ผดิพลาดที&จะเกดิขึ�นในส่วนนี� และ ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที&ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรอืทั �งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทั �งหมด
ใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที&ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื&อ นามสกุล คํานําหนา้ชื&อ เลขที&หนังสอืเดนิทาง เลขที&วซีา่ 
และอื&นๆ เพื&อใชใ้นการจองตั�วเครื&องบนิ ในกรณีที&นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นที&เหลอืทั �งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี&ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื&อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 
วันที&เดนิทางจรงิของประเทศที&เดนิทาง ทั �งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที&เพิ&มขึ�นของนักทอ่งเที&ยวที&ไมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี&ยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื&น เป็นตน้ 



 

 

 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที&ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคา
คา่บรกิารเพิ&มขึ�น ในกรณีที&มกีารเปลี&ยนแปลงอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั�วเครื&องบนิ ค่าภาษีนํ�ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย
สายการบนิ การเปลี&ยนแปลงเที&ยวบนิ ฯลฯ ที&ทําใหต้น้ทนุสงูขึ�น 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ
บรษัิทกํากับเทา่นั�น 

9. นักทอ่งเที&ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุที&เกี&ยวขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที&ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที&
บรษัิทยังไมไ่ดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นั�น 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที&จะนําตดิตัวขึ�นเครื&องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ&งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที&ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ&งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที&กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้งเครื&องบนิ
เทา่นั�น 

11. สิ&งของที&มลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้ง
เครื&องบนิเทา่นั�น 

12. คณะทัวรน์ี� เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทั �งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที&ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ&งบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที&ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที&ทา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดส่วนหนึ&ง ไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ&มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่าย
ที&เกดิขึ�นจรงิทั �งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที&เกดิเหตกุารณ์นี�ขึ�น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การเตรยีมเอกสารเพื�อยื�นขอวซีา่ทอ่งเที�ยว ประเทศองักฤษ 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ตํ&ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ั[น) 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพื�นสขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซํ�ากับ

วซีา่ประเทศอื&นๆที&เคยไดรั้บ เทา่นั�น 
3. หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน
พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเริ&มงาน เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื&อประเทศ ไม่
จําเป็นตอ้งระบชุื&อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ที&มหัีว
จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ที&อยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที&เป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชี�แจงตนเองเกี&ยวกับหนา้ที&การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ั �งนี� อยูท่ี&ดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที&รับยื&นเทา่นั�น  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง
สะกด ชื�อ-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ั[น กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ั[น กรณุาจัดเตรยีมดังนี� 
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ั[น อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** 
** ผูท้ ี�ประกอบอาชพี มหีนา้ที�การงาน จาํเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ื�นแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึ�งหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 
5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลี&ยนชื&อ - เปลี&ยนนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ)์ 

** เอกสารเพิ�มเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึ�ง ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที&ออกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทั �งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที&ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที&ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ&ง 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จาํเป็นตอ้งเกี�ยวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ั[น บดิา , มารดา , บตุร , พี� , นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 
สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จาํเป็นตอ้งแนบสําเนามาดว้ย และจาํเป็นตอ้งยื�นเอกสารสําคญัดงันี[ ** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ั[น โดยระบชุื�อเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน
รับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** โดยสะกด ชื�อ-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถู้กตอ้ง
ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ั[น อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้ ั[งผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไข เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ั[น เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพื&ออา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 



 

 

 

 

แผนที�การเดนิทางเพื�อการยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ 
สถานที�ย ื�นคํารอ้งวซีา่ : ศนูยย์ื�นคํารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศองักฤษ อาคารเดอะเทรนดี[ ออฟฟิศ ช ั[น 29 
ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทับตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชั&วโมง  
การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที& สถานนีานา ทางออกที� 3 เป็นการเดนิทางที&สะดวกที&สดุ 
ซอย สขุมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างดา้น 
ขวามอื สังเกตไดง้่าย จุดนับพบบรเิวณชั �น 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบื[องตน้ เพื�อขอวซีา่ทอ่งเที�ยว ประเทศองักฤษ 
1. ชื&อ - นามสกลุ ปัจจบุัน .............................................................................................................. 
2. ชื&อ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลี&ยน)...................................................................................... 
3. ที&อยูปั่จจบุัน (ตดิตอ่ไดส้ะดวก) ................................................................................................... 

.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ์........................... 
อาศัยในที&อยูน่ี�มาเป็นเวลา (ระบชุว่งเวลาเป็นเดอืน/ปี ดไูดจ้ากทะเบยีนบา้น) .........................................  

4. สถานะการเป็นเจา้ของบา้น 
         เจา้ของ   อาศัยอยูก่ับครอบครัวของฉัน 
         เชา่ผูอ้ ื&นอยู ่  อื&น ๆ 

5. เบอรโ์ทรศัพทม์อืถอื ................................................... อเีมลล ์........................................................ 
6. เพศ        ชาย         หญงิ 
7. สถานภาพสมรส            โสด       สมรส           หยา่          หมา้ย           แยกกันอยู ่
8. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ........................................................................................................................ 
9. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................. 

10. หมายเลขพาสปอรต์........................................................................................................................ 
วนัที&ออก ............................... วนัหมดอาย ุ............................ สถานที&ออก .................................. 
พาสปอรต์เลม่เกา่ (ถา้ม)ี หมายเลข .............................................................................................. 
วนัที&ออก ............................... วนัหมดอาย ุ............................ สถานที&ออก .................................. 

11. อาชพีปจัจบุนั (การงาน/การเรยีน) กรณุาระบอุาชพี , ตําแหน่ง , หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายกุรณุาระบุ
............................................................................................................................................. 
ชื�อสถานที�ทํางาน/สถานศกึษา และที�อยู่
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................. รหัสไปรษณีย ์........................... 

 เบอรโ์ทร ................................................ เบอรแ์ฟกซ ์............................................................... 
 วนัที&ทา่นเริ&มตน้ทํางานกับนายจา้งนี�หรอืเริ&มธรุกจินี� (วนั/เดอืน/ปี) ....................................................... 

1. รายไดห้ลังจากหักภาษีแลว้ตอ่เดอืน .................................... บาท/เดอืน 
รายไดป้ระจําอยา่งอื&น    บํานาญ          เบี�ยเลี�ยงหรอืเงนิประจําจากครอบครัว       

                                     การลงทนุ       รายไดอ้ื&น 
      เป็นจํานวนเงนิ ................................................................................................... บาท/เดอืน 
      เงนิออม (ถา้ม)ี เป็นจํานวนเงนิ ................................ บาท/เดอืน 

2. ทา่นวางแผนจะใชจ้า่ยเงนิเทา่ไหรต่อนอยูส่หราชอาณาจักร ........................................................ บาท 
3. ทา่นใชจ้า่ยเงนิเทา่ไรตอ่เดอืน(รวมภาระคา่ใชจ้า่ยทั�งหมด) ......................................................... บาท 
4. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มัคร 

ตัวผูส้มัครเอง 
มผีูอ้ ื&นออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ....................................... ความสมัพันธ ์........................................ 

5. ทา่นมบีคุคลที&ตอ้งการใหท้า่นชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิหรอืไม ่
ไมม่ ี
ม ีออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ....................................................................................................... 

ความสมัพันธ ์......................................... 



 

 

 

6. ชื&อ-นามสกลุ บดิา .................................................................................................................... 
สญัชาต ิ................................................. วนั - เดอืน – ปีเกดิ ..................................................... 
ชื&อ-นามสกลุ มารดา ................................................................................................................ 
สญัชาต ิ................................................................................................................................. 
วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................................................................................................... 

7. วซีา่ (อังกฤษ) ที&เคยไดรั้บในระยะเวลา 10 ปีที&ผา่นมา 
   ไมเ่คย 

เคยไดรั้บ    ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& .............................. ถงึวันที& .............................................. 
   ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& .............................. ถงึวันที& ........................................................................ 

ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& .............................. ถงึวันที& ........................................................................ 
วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) หรอืวซีา่ประเทศตา่งๆ ที&เคยไดรั้บในระยะเวลา 10 ปีที&ผา่นมา 

ไมเ่คย. 
   เคยไดรั้บ 

ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& ....................... ถงึวนัที& ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& ....................... ถงึวนัที& ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& ....................... ถงึวนัที& ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& ....................... ถงึวนัที& ......................... 

8. ประเทศอื&นๆ ที&เคยเดนิทางทอ่งเที&ยวในระยะเวลา 10 ปีที&ผา่นมา 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& ....................... ถงึวนัที& ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& ....................... ถงึวนัที& ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& ....................... ถงึวนัที& ......................... 
ประเทศ ........................................ ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& ....................... ถงึวนัที& ......................... 

9. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย   เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) .................................................................. 

10. ชื&อบคุคลที&เดนิทางรว่มกบัทา่น .............................................. ความสัมพันธ.์.................................. 
      

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด และชดัเจนที�สดุเพื�อ 
ประโยชนข์องตวัทา่นเอง การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ั[น ทางบรษิทัเป็น

เพยีงตวักลางในการอาํนวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั[น ** 

 


